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O projeto EPIC – Ferramentas para as PME aumentarem a Capacidade de Inovação 
e Produtividade (EPIC - 2020-1-HU01-KA202-078669) foi financiado com o apoio 
da Comissão Europeia e implementado por um consórcio de 7 países (Portugal, 
Reino Unido, Hungria, Chipre, Grécia, Eslováquia e Roménia) com a duração de 2 
anos (de 2020 a 2022).

O presente projeto desenvolveu um conjunto de conteúdos formativos com o 
objetivo de ajudar, estimular e orientar o processo de gestão da inovação das 
PME com base nas suas dificuldades e necessidades reais.

Com vista a obter resultados que reflectissem essas preocupações, na parte 
inicial do projeto EPIC, em 2021, foi levado a cabo um estudo em todos os países 
parceiros constituído por três etapas:

1. Investigação quantitativa
2. Investigação qualitativa
3. Pesquisa documental

Durante a fase da investigação, a parceria recolheu um total de 36 entrevistas 
a gestores e 216 questionários a profissionais que participam nos processos de 
inovação. A pesquisa permitiu obter uma visão geral das preocupações das PME 
e identificar quais as competências, capacidades e conhecimentos necessários 
para desenvolver uma gestão da inovação eficiente nas empresas.
Com base nos resultados do estudo, foi possível identificar as áreas em que as 
empresas se devem adaptar para beneficiar do potencial da inovação e aumentar 
o seu nível de competitividade.

Este manual foi elaborado com o objetivo de ser uma orientação de como pensar 
em novas estratégias de maneira inovadora. Com base nas áreas identificadas 
pelas empresas, está dividido em 6 módulos, de acordo com as seguintes 
descrições:

1. Inovação - introdução, principais conceitos e gestão
2. Gestão Empresarial
3. Criatividade & Ideias
4. Inovação & Pensamento
5. Comunicação da Inovação
6. Digitalização

Em cada um dos módulos que fazem parte deste Manual, encontrará mais detalhes 
sobre sugestões, melhores práticas e ferramentas para utilização prática.
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“Nunca antes na História, a inovação ofereceu a 
possibilidade de fazer tanto para tantos em tão 

pouco tempo.” 
Bill Gates
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Módulo 1: Inovação - introdução, principais conceitos 
e gestão

A importância da inovação para as PME é amplamente reconhecida como uma 
forma de incrementar a produtividade e aumentar consideravelmente as vendas. 
Verifica-se que os índices de sobrevivência aumentam nas PME que adotam a 
inovação pois permite-lhes ser mais flexíveis e adaptarem-se melhor aos desafios 
e condições dos mercados.

A gestão da inovação é um desafio complexo, o que leva a que muitas pequenas 
empresas ainda encontrem algumas dificuldades na sua implementação.

Neste primeiro módulo, iremos aprofundar o conceito de inovação e os respetivos 
processos de gestão, através da definição de inovação e I&D (Investigação & 
Desenvolvimento), apresentar as normas internacionais e algumas opções para 
financiamento na área da inovação.

Objetivos de Aprendizagem:

• adquirir conhecimentos básicos sobre inovação, gestão da inovação e I&D
• compreender as diferenças entre inovação e I&D
• compreender as diferenças entre os diversos tipos de inovação
• adquirir uma visão mais abrangente da gestão de inovação e dos processos de 

aplicação

Competências:

• estratégia de inovação
• assumir de responsabilidade
• resolução de problemas
• inovação
• tomada de decisões

1. Introdução, principais conceitos e gestão da inovação
A inovação, I&D e a gestão da inovação são fatores essenciais num negócio mas 
a maioria das empresas ainda não tem a noção de como os poderá aplicar.

1.1. O que é a inovação?
A inovação é definida como uma atividade intelectual onde são valorizados 
dois fatores: conhecimento e criatividade. Acrescentando outro fator como a 
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MÓDULO 1. Inovação - introdução, principais conceitos e gestão

colaboração, trazem benefícios às organizações e são requisitos para que estas 
sejam bem-sucedidas e assegurem a competitividade nos dias de hoje, pois 
“muitas cabeças pensam melhor do que uma.”

Neste sentido, gerir a inovação é essencial para qualquer negócio que se queira 
manter no mercado e aproveitar as oportunidades para o sucesso porque ter um 
conhecimento abrangente dos processos de inovação contribui significativamente 
para aumentar a competitividade e os lucros que, de outro modo, dificilmente 
seriam alcançáveis.
O conceito de inovação passou por diversas etapas e mudanças ao longo dos 
últimos 10 anos, como podemos ver na imagem que assinala os ciclos mais im-
portantes:

Aplicação Prática 1:
Identifique três aspetos onde a inovação é importante para o seu negócio. 

Aspeto 1:

Aspeto 2: 

Aspeto 3: 

2014-2020 desenvolvimento de uma literatura científica 
sobre a inovação, os estudos sobre gestão empresarial 
começam a incluir a cultura da inovação, o uso de ferra-
mentas estatísticas para otimizar os recursos, o enfoque na 
orientação, execução e objetivo da inovação.

2014  uma série de metodologias, por vezes, contraditóri-
as, foram adotadas pelas organizações para enfrentar a 
inovação. Apesar de algumas terem sucesso, muitas não o 
conseguiram pois falharam na boa planificação das ideias.

A PARTIR DE 2020  a capacidade de inovação passa a 
integrar a dinâmica das organizações e fazendo parte 
da gestão da transformação digital de uma forma 
sistemática, contínua e com normas. [Gartner, 2014]

2010-2012  a procura de uma cultura de inovação, orientar uma 
parte dos recursos para dar resposta aos desafios da inovação.

ANTES DE 2010 a inovação foi fundamental para a 
sobrevivência pois o mercado tinha mudado, o enfoque nas 
necessidades dos consumidores, a transformação digital, 
a capacidade de inovação crescente para acompanhar os 
mercados e a concorrência.
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MÓDULO 1.Inovação - introdução, principais conceitos e gestão

Mas o que é a inovação? Comecemos pela definição do  conceito.

“Inovação: implementação de uma nova ou significativamente melhorada solução 
para um produto, serviço, processo, método organizacional ou de marketing na 
empresa, ambiente de trabalho ou relações com entidades externas.” [DENT/TS 
16555 – 1 (2013), p.6]

Esta definição abarca dois aspetos importantes sobre a inovação:

1. a introdução de um novo produto/serviço ou aperfeiçoar um já existente, 
também pode ser considerado inovação.

2. distinguir quatro tipos de inovação: inovação de produto/serviço, 
inovação de processo, inovação de marketing e inovação organizacional.

É importante realçar que a característica mais importante da inovação é o processo. 
Inovar significa iniciar uma nova ideia, invenção, propriedade intelectual ou 
resolver um problema existente, que terá como objetivo final um novo produto 
ou serviço. Entre o início e o fim, este processo compreende inúmeras ações 
distribuídas por diversas áreas: conhecimento, I&D, gestão, marketing, etc.

Assim, podemos descrever a inovação como o processo desde a ideia até à 
sua implementação (produto, serviço, processo, método organizacional ou de 
marketing), com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o 
desempenho ou o conhecimento. No entanto, para qualquer tipo de inovação, 
são necessários conhecimento e investigação – é este o ponto de partida.

1.2. O que é I&D?
A Investigação & Desenvolvimento (I&D) é um pilar cada vez mais importante na 
colaboração com as empresas e frequentemente relacionado com a inovação. 
Mas I&D e inovação não significam o mesmo.

“As actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) compreendem o 
trabalho criativo desenvolvido de forma sistemática tendo em vista aumentar 
a base de conhecimentos, incluindo o conhecimento sobre o homem, a cultura 
e a sociedade, e o uso deste conhecimento para criar novas aplicações” [OCDE, 
2002,p. 30]. O conceito de inovação refere-se às atividades levadas a cabo com 
o objetivo de desenvolver ou melhorar a eficiência de produtos e processos 
comercialmente viáveis, com resultados de impacto social e ambiental positivos.

Mais concretamente, o processo de inovação compreende todas as etapas de 
natureza científica, tecnológica, organizacional, financeira e comercial. Na 
maioria dos casos, não são necessariamente aplicados todos estes elementos. No 
entanto, mesmo na ausência de qualquer um deles, continua a ser considerado 
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MÓDULO 1. Inovação - introdução, principais conceitos e gestão

um processo de inovação.

O contributo da I&D é aplicar e apoiar o desenvolvimento tecnológico de uma 
forma segura, confiável e inovadora.

A I&D tem uma aplicação prática em determinadas etapas do processo de 
inovação porque:

• tem como base uma investigação científica, uma pesquisa existente ou 
uma ação experimental (não necessariamente tendo de existir todas as 
situações no mesmo processo).

• tem como origem uma ideia inovadora.

• é mais do que investigação e desenvolvimento, dado que acrescenta os  
aspetos económicos aos resultados da I&D, com resultados de impacto 
social e ambiental.

O Manual de Frascati (Metodologia Proposta para Definição da I&D e 
Desenvolvimento Experimental, 2015) é um documento publicado pela OCDE 
e representa o principal manual metodológico de referência para medir as 
atividades de ciência, tecnologia e inovação. De acordo com o Manual, as ações de 
I&D são partes integrantes dos processos de inovação e podem ser divididas em 
três tipos: pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. 
O artigo LXXVI de 2014 (Investigação, Desenvolvimento e Inovação) explica as 
diferenças:

É definida como a sequência 
de trabalhos experimentais 
ou teóricos executados com 
a intenção de aumentar 
o conhecimento sobre 
fenómenos, experiências 
e observações, ou seja, 
sem considerar a sua 
aplicabilidade, também 
chamada de pesquisa 
básica pura. Dessa forma, 
a investigação dedica-se a 
encontrar novas hipóteses, 
teorias ou leis. 

Um dos exemplos mais 
conhecidos é o estudo do 
ADN: um dos objetivos 
da pesquisa básica foi 
descobrir os componentes 
do ADN humano e a sua 
sequência genética e 
não como poderiam ser 
aplicados diretamente na 
indústria farmacêutica ou 
da saúde.

É definida como uma 
pesquisa ou análise 
planeada para ser 
aplicada com um objetivo 
específico e claro no 
sentido de desenvolver 
inovação ou tecnologias, 
ou seja, alcançar 
novos  conhecimentos, 
competências e capacidades 
para desenvolver novos 
produtos, processos, 
tecnologias ou serviços ou 
facilitar o aperfeiçoamento 
de produtos, processos ou 
serviços já existentes. 

Devido a ter uma orientação 
predefinida e ao contrário 
da pesquisa básica, a 
pesquisa aplicada dedica-se 
a dar novas aplicações às 
descobertas ou resultados 
que a pesquisa básica se 
dedicou a estudar. Um dos 
exemplos é a investigação 
que se dedica a identificar 
os efeitos secundários de 
um medicamento.

É definido como a sequência 
de trabalhos baseados 
no conhecimento já 
consolidado (aquisição, 
agregação, colaboração 
e aplicabilidade de 
conhecimentos científicos, 
tecnológicos, empresariais 
e outros já existentes) para 
criar ou aperfeiçoar formas 
de utilização, regras ou 
planificações de produtos, 
processos ou serviços. 
Um dos exemplos é o 
desenvolvimento de novas 
aplicações de software ou 
melhorar os já existentes.

É importante referir que, 
no desenvolvimento 
experimental, não poderão 
ser considerados os 
trabalhos que fazem parte 
de ações de rotina ou 
mudanças periódicas na 
fabricação dos produtos, 
linhas de produção, 
processos de produção 
ou serviços já existentes 
(mesmo que essas 
mudanças possam trazer 
algumas melhorias!)
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Resumidamente, poderemos afirmar que a relação entre I&D e inovação é muito 
próxima.
No entanto, não são o mesmo: a I&D, considerada como a primeira fase da 
inovação, seguida pelo marketing, evoluiu e tornou-se IDI (Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação). Uma das razões está relacionada com os sistemas 
de impostos e apoios de fundos comunitários. Com o objetivo de incentivar a 
inovação e I&D por parte das empresas, muitos países começaram a implementar 
estas políticas de incentivos fiscais: a interpretação era que a I&D traria um risco 
maior, ao passo que a inovação conduziria a maiores lucros com menores riscos. 
Na verdade, as actividades de I&D e inovação são consideradas, em geral,  ações 
de alto risco porque necessitam sempre de receber financiamentos para obter 
resultados sem qualquer garantia de sucesso. 

Há uma discussão nos meios profissionais se se deverá considerar o 
desenvolvimento de novos automóveis como I&D visto que não são 
considerados uma inovação, no âmbito do conceito de I&D pois já foram 
produzidos diversos tipos de carros e semelhantes uns aos outros.

O debate continua actual - até 1970, muitos especialistas afirmavam que 
a I&D, no que dizia respeito aos automóveis, tinha sido praticamente 
concluída em 1893, quando os cientistas húngaros Donát Bánki e János 
Csonka inventaram o carburador.  Mais tarde, durante a década de 1970, 
este princípio foi perdendo força e deu lugar aos sistemas de injeção de 
combustível. Alguns dizem que nada de muito especial mudou desde 
então. Será que é mesmo assim?

1.3. Tipos de Inovação

De acordo com a definição que é 
apresentada pela Comissão Europeia, o 
conceito principal de inovação social aponta 
para novas ideias (produtos, serviços ou 
modelos) que apresentem soluções para a 
humanidade, cultura e sociedade e criem 
novas colaborações e relações sociais 
(inovação no âmbito de fatores humanos, 
melhoria das possibilidades de emprego, 
condições sociais, de modo a estimular 
a mobilidade interna e o alargamento de 
benefícios sociais para todos).
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Exemplo: O desenvolvimento e implementação de novos processos de prevenção 
da toxicodependência ou de epidemias são produtos no âmbito da inovação 
social.
Por outro lado, temos a inovação tecnológica 
com diversas etapas de natureza científica, 
tecnológica, organizacional, financeira e 
comercial levadas a cabo com o objetivo de 
desenvolver ou melhorar a eficiência das 
atividades económicas de modo a obter 
resultados de impacto social e ambiental. 
Para isso, são criados novos produtos ou 
melhorados os já existentes. Este processo 
pode contemplar produtos, serviços ou 
processos mas também procedimentos 
e tecnologias que são aplicadas e 

Tendo como base a definição anterior, podemos identificar quatro tipos de 
inovação:

Inovação de Produto/Serviço: “As empresas que implementam um novo produto 
ou/e um serviço ou melhoram o desempenho de um já existente, alterando 
as funções, especificações técnicas, software, utilização ou adaptação num 
determinado espaço de tempo são designadas empresas que desenvolvem 
inovação de produto. As mudanças visuais e estéticas de um produto bem 
como a venda de um produto ou serviço adquirido de outros não podem ser 
consideradas inovação.” [Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, 
S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – Training on 
Corporate Innovation Management System for Competitiveness, Guidebook, p. 
58]

Exemplos de inovação de produto: GPS, e smartwatch.

Inovação de Processo/Tecnológica: “As empresas que procedem ao 
desenvolvimento e uso de novas tecnologias ou o aperfeiçoamento das já 
existentes. Também são aqui consideradas as empresas que apresentem uma 
melhoria na produção ou na interação com o cliente, visando a melhoria da 
eficiência ou eficácia dos métodos que já são aplicados. Aqui não podem estar 
incluídas simples mudanças de organização e gestão empresarial.”  (Zs. Bulla, A. 
Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. 
Mullik, Tóthné Borbély – Training on Corporate Innovation Management System 
for Competitiveness, Guidebook, p. 58) 

introduzidas no mercado, incluindo mudanças que eram apenas consideradas 
para um determinado setor económico ou empresarial.
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Exemplos de inovação de processo ou inovação empresarial tecnológica: o uso 
do QR code nos armazéns.

Inovação de Marketing: “As empresas que adotam a inovação de marketing 
procedem ao desenvolvimento de novos métodos e estratégias para captar e 
adquirir clientes – apresentação, embalagem, vendas, promoção ou preços.”  
(Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, 
M. A. Zaharie, Cs. Mullik, Tóthné Borbély – Training on Corporate Innovation 
Management System for Competitiveness, Guidebook, p. 58)

Exemplos de inovação de marketing: a utilização de publicidade online em vez 
de cartazes ou posters.

Inovação do Modelo Organizacional: “As empresas que adotam a inovação 
organizacional fazem a gestão de métodos e recursos de uma forma diferente 
dentro da sua empresa, ambiente de trabalho ou nas relações com entidades 
externas.”  (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, 
A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, Tóthné Borbély – Training on Corporate 
Innovation Management System for Competitiveness, Guidebook, p. 58)

Exemplos de inovação organizacional: a implementação de um novo processo de 
gestão da inovação ou um novo sistema de formação-

A inovação pode igualmente acontecer em múltiplos campos dentro de uma 
organização e não apenas no desenvolvimento de produtos e serviços. 

Inovação Fechada:  As empresas confiam apenas na sua 
carteira de conhecimentos internos. 

Portfolio de Conhecimentos: o valor atribuído ao conhecimento 
já adquirido, às informações e ideias desenvolvidas e adquiridas 
pela empresa em todos os processos de inovação já existentes.

Inovação Aberta: as empresas „saem fora” do seu ambiente e 
procuram o conhecimento de outras organizações ou entidades de 
investigação para parcerias estratégicas (exemplo: Living Labs).
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Outra categoria de inovação está relacionada com o grau de novidade. Também 
aqui se podem distinguir três tipos:

Inovação Incremental: atividades para aprimorar ou melhorar o que já se 
encontra feito num determinado momento: modificar, otimizar, simplificar, 
comunicar, estruturar e adicionar valor. A maior parte das inovações pertencem 
a esta categoria (Walkman-> leitor MP3)

Inovação Radical: na inovação radical, algo novo é criado, como lançar um 
produto que não existia antes no portfólio da empresa ou criar uma unidade 
de negócio ou indústria. Vai provocar uma mudança na forma como o mercado 
olha para o produto, marca ou serviço. Ou seja, houve uma mudança radical no 
produto, modelo de negócio e hábitos de consumo. (QR code)

Inovação Disruptiva: embora semelhante à inovação radical, tem o fator surpresa 
como aliado. É mais do que um novo produto: é o fim do mercado tradicional. E 
causa igualmente uma mudança no comportamento dos consumidores, criando 
algo novo ou satisfazendo uma necessidade que não existia. (Facebook).

Aplicação Prática 2:
Identifique 2 tipos de inovação que poderia implementar no seu negócio!

1 – inovação incremental:

2 – inovação radical:

Pense “fora da caixa” e imagine uma inovação disruptiva que gostaria de 
aplicar ao seu negócio se tivesse dinheiro e oportunidade.

Por último, e não menos importante, podemos considerar a inovação “de baixo 
para cima” (Kaizen), quando os processos de inovação partem de ideias dos 
colaboradores e de “cima para baixo”, quando a decisão e iniciativa têm origem 
nos corpos dirigentes da empresa.
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Aplicação Prática 3:
Identifique uma ou várias inovações que poderá implementar no seu 
negócio para cada um dos tipos de inovação.

Tipo Descrição Exemplos de possível 
implementação no meu 
negócio

Social A inovação social refere-se ao 
processo de criar, garantir ou 
implementar novas soluções 
para necessidades e problemas 
sociais, com impacto nos 
indivíduos e nas comunidades.

Tecnológica A inovação tecnológica refere-
se a um produto ou serviço 
(novo ou melhorado) com 
características tecnológicas 
diferentes das já existentes.

Produto A inovação de produto refere-
se à criação de novos produtos 
ou o aperfeiçoameto de  
produtos já existentes com o 
objetivo de aumentar a sua 
utilização.

Processo A inovação de processo 
refere-se à criação ou 
desenvolvimento de ações de 
produção ou na interação com 
o cliente.

Marketing A inovação de marketing 
refere-se ao desenvolvimento 
de ações de estudos, conceitos, 
protótipos, testes com clientes 
e fortes campanhas de 
marketing.

Organizacional A inovação do modelo 
organizacional refere-se   à 
criação e promoção de uma 
cultura de inovação que 
capacite a organização para a 
implementação da mudança.
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1.4. Empresas Inovadoras
Os negócios e as tecnologias estão em constante mudança - e as empresas 
necessitam de lhes acompanhar o ritmo. Quando o objetivo do negócio é 
aumentar a eficiência e a produtividade, surge igualmente uma inovação no 
processo económico. Mas o que fazem as empresas para serem inovadoras? 
Esta é uma questão muito interessante pois a maioria das empresas não se 
considera inovadora.

Uma empresa é inovadora quando pratica a inovação de forma sistemática e 
contínua, ou seja, passa por processos de inovação já terminados ou ainda a 
decorrer durante um período específico, não sendo importante se:

• o processo de inovação é eficaz (o plano de inovação está a ser 
implementado durante o processo, não sendo levado em conta se tem 
sucesso ou não no mercado),

• o processo de inovação ainda está a decorrer,

• o processo de inovação foi interrompido (por qualquer motivo) antes de 
ser finalizado.

O risco é um indicador e, no caso de os riscos serem muito altos, é um sinal de 
que é necessário abandonar o processo de inovação. E como poderemos avaliar 
a situação? Quando os resultados não correspondem à expectativa planeada, 
quando se verifica um desinteresse geral e a implementação passa a ter custos 
muito elevados.

Outro erro que habitualmente ocorre nas empresas é, quando há um 
desenvolvimento e crescimento efetivo dos resultados, as empresas continuam 
interruptamente a tentar melhorar os produtos ou serviços, sem uma pausa e 
sempre procurando novas ideias. Isto torna-se um ciclo vicioso: mais custos e 
menos lucros não ajudarão certamente a empresa a crescer! Um segredo para 
manter o sucesso é aperfeiçoar os produtos ou serviços dentro de um período 
de tempo específico e, todas as ideias que não forem aplicadas, podem ser 
guardadas e aproveitadas para mais tarde.
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Aplicação Prática 4:
Responda às questões individualmente ou em conjunto com a sua equipa. 
Ao responder SIM, deverá detalhar e completar a resposta. Ao responder 
NÃO, já fica a saber qual a área em que precisa de trabalhar para melhorar!

Vê o crescimento ocasionado pela inovação como arriscado e crítico e tem 
como exemplo disso os objetivos que não foram atingidos?

Investe o suficiente em estrutura, tempo e risco e consegue equilibrar efica-
zmente as ações levadas a cabo com os recursos necessários para ter suces-
so?

Tem uma perceção diferenciada de negócios, mercado ou tecnologia que se 
possa traduzir em propostas de valor e vencedoras?

Os sistemas e processos da sua empresa estão a postos para apoiar as ações 
de inovação?

Possui um orçamento sólido e recursos com que possa contar para imple-
mentar a inovação?

Os modelos de novos negócios podem ser planificados e devidamente sus-
tentados?

Consegue ser melhor do que os seus concorrentes no desenvolvimento e 
lançamento de inovações?

Faz a divulgação das inovações na medida certa para os mercados certos e 
nos segmentos certos?

Consegue capitalizar e tirar benefícios do valor da rede de contactos e net-
working?

Os seus colaboradores estão motivados, recompensados e organizados para 
constantemente apoiarem ações de inovação?
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1.5. O que é um Sistema de Gestão da Inovação?
A norma CEN/TS 16555-1 define linhas orientadoras para o desenvolvimento, 
implementação, manutenção e melhoria contínua de um sistema de gestão 
da inovação, definido por um conjunto de elementos inter-relacionados e que 
interagem visando desenvolver e implantar os princípios da gestão da inovação 
para alcançar os resultados pretendidos.

O sistema de gestão da inovação descrito na norma tem por base o método 
PDCA (plan-do-check-act) Planear-Executar-Verificar-Agir e pode ser aplicado 
a qualquer sistema de gestão da inovação já implementado na empresa (ISO 
9001, ISO 14001, NP ISO 56002, etc) mas também pode ser estruturado como um 
sistema independente.

Os princípios do sistema estão divididos por capítulos que integram a norma e 
que facilitam a criação e estrutura de todos os passos do sistema de gestão da 
inovação. Os princípios podem ser considerados como um conjunto aberto a ser 
integrado e adaptado dentro da organização. Entre os principais que conduzem a 
um desempenho de sucesso estão a liderança, direcção estratégica, facilitadores, 
abordagem sistemática de métodos de inovação e a própria cultura da empresa.

Etapas:

A implementação de um sistema de gestão da inovação permite às organizações 
usufruir de um conjunto de benefícios, entre eles:

Ideias 

Processo de 
Inovação

Avaliação

Desenvolvimento

Planeamento

Resultado(s)
 inovação
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oportunidade de estar em conformidade com regulamentos europeus para 
apresentação de candidaturas a fundos; 

maior capacidade de atrair parceiros e criarem juntos oportunidades com a 
inovação;

aumento do crescimento através da inovação, potenciando receitas, lucros e 
competitividade;

trazer novas ideias para renovar o portfólio de conhecimento e criar valor à 
organização;

capacitar a organização com pessoas encorajadas e informadas, o que fortalece 
o trabalho em equipa e a cooperação.

Para que o sistema seja eficaz, há que contar com um Gestor de Inovação 
eficiente, um líder com a capacidade de passar da palavra à ação. De acordo com 
um estudo internacional, um bom Gestor de Inovação terá de ter as seguintes 
competências, conhecimentos e capacidades (de acordo com as três fases do 
processo de inovação - planeamento, implementação e avaliação):

Competências e fases do processo 
de inovação

Capacidades do Gestor de Inovação nos 
países da UE

1. PLANEAMENTO (incentivar a geração de ideias, gestão das ideias e 
planificação do processo de inovação)
Competências do Gestor de 
Inovação 

• Criatividade
• Pensamento estratégico
• Estabelecer objetivos

Conhecimentos do Gestor de 
Inovação

• Conhecimento das novas tendências 
de inovação tecnológica e de negócio

• Conhecimento sólido sobre o 
desenvolvimento de projetos de 
inovação 

• Conhecimento em estratégia de 
inovação 

Capacidades do Gestor de 
Inovação

• Ser capaz de gerar ideias e pensar 
“fora da caixa”                                 

• Ser capaz de apoiar o processo de 
criação de ideias dentro da organização                     

• Ser capaz de perceber as tendências 
emergentes na tecnologia e nos 
negócios             
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2. IMPLEMENTAÇÃO (implementação, proteção, exploração de mercado e 
marketing)
Competências do Gestor de 
Inovação

• Tomada de decisões e 
responsabilidades 

• Resolução de problemas
• Comunicação

Conhecimentos do Gestor de 
Inovação

• Conhecimento na coordenação de 
pessoas e recursos 

• Conhecimento nos métodos de 
liderança 

• Conhecimento nas técnicas de 
motivação                          

Capacidades do Gestor de 
Inovação

• Ser capaz de implementar projetos de 
inovação 

• Ser capaz de implementar e orientar 
uma estratégia 

• Ser capaz de aplicar os conhecimentos 
e estudos nos novos produtos/serviços

3. AVALIAÇÃO (avaliação e aperfeiçoamento)
Competências do Gestor de 
Inovação

• Consistência
• Objetividade
• Estabelecer prioridades

Conhecimentos do Gestor de 
Inovação

•  Conhecimentos na aplicação da 
inovação no mercado 

• Conhecimentos das técnicas de 
avaliação 

• Conhecimentos em métodos de 
avaliação quantitativa e qualitativa

Capacidades do Gestor de 
Inovação

•  Ser capaz de avaliar e acompanhar o 
impacto da inovação no negócio 

• Ser capaz de avaliar e acompanhar a 
evolução dos projetos 

• Ser capaz de estabelecer critérios de 
avaliação realistas nos processos de 
inovação

Fontes: Babes-Bolyai University (Projeto: 2015.-1-HU-KA202-13551) Relatório Geral; Training on 
Corporate Innovation Management System for Competitiveness; 2016; p. 13
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1.6. Normas de Gestão da Inovação
Segundo o IPQ - Instituto Português da Qualidade, uma norma é um documento 
estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que 
fornece regras, linhas orientadoras ou características, para atividades ou seus 
resultados, garantindo um nível de ordem ótimo num dado contexto. Há diversas 
entidades de qualificação no domínio regulamentar: nacionais, europeias e 
internacionais. O organismo mais importante é a Organização Internacional 
para a Normalização, popularmente conhecida como ISO.

As normas são criadas por diversos profissionais com uma vasta experiência e 
conhecimento. São, por isso, propriedade intelectual e cujo conhecimento está 
protegido pelo copyright. A licença de utilização deverá ser solicitada e paga nas 
entidades responsáveis.

1.6.1. A família de normas de gestão CEN/TS 16555

De modo a ter um enquadramento e um padrão para a gestão da inovação, 
a Comissão Europeia para a Normalização desenvolveu e publicou a família 
de normas CEN/TS 16555, um conjunto de  7 normas com o título de “Gestão 
de Inovação”. A aplicação da norma não é obrigatória, pois não é uma norma 
de certificação. Mas é, sem dúvida, uma ferramenta preciosa para todas as 
organizações que pretendem desenvolver as suas abordagens à gestão da 
inovação.

Esta família de normas define linhas orientadoras para o desenvolvimento, 
implementação, manutenção e melhoria contínua de um sistema de gestão 
da inovação, sendo aplicável a todas as organizações, públicas ou privadas, 
independentemente da atividade ou dimensão, e a todos os tipos de inovação. 

Uma característica importante é que não é uma norma de certificação e, 
independentemente da tradução e utilização do país, pode ser utilizada 
em todos os estados membros da CEN-CENELEC (Comissão Europeia de 
Normalização – Comissão Europeia de Normalização Eletrotécnica). 

E, “o sistema de gestão da inovação descrito na norma tem por base o ciclo 
PDCA (plan-do-check-act) Planear-Executar-Verificar-Agir e pode ser aplicado a 
qualquer sistema de gestão da inovação já implementado na empresa (ISO 9001, 
ISO 14001, NP ISO 56002, etc).” (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. 
Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, Tóthné Borbély – Training 
on Corporate Innovation Management System for Competitiveness, Guidebook, 
p. 50)
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Perante a globalização assistida e a crescente importância dada à inovação, foi 
lançada a norma CEN/TS 16555 constituida por 7 partes:

• CEN/TS 16555-1:2013 – Sistema de Gestão da Inovação

• CEN/TS 16555-2:2015 – Gestão da Inteligência Estratégica

• CEN/TS 16555-3:2015 – Pensamento Inovador

• CEN/TS 16555-4:2015 – Gestão da Propriedade Intelectual

• CEN/TS 16555-5:2015 – Gestão da Colaboração

• CEN/TS 16555-6:2015 – Gestão da Criatividade

• CEN/TS 16555-7:2015 – Avaliação da Gestão da Inovação

(CEN/TS 16555-1) - Estabelece um conjunto de requisitos para a implementação 
e manutenção do Sistema de Gestão da Inovação. Fornece um enquadramento 
conceptual para os fatores que determinam a visão de uma empresa ou 
organização e a sua estratégia, em linha com a cultura corporativa. Fornece 
igualmente orientações para a aplicação da norma, no âmbito da auditoria, 
sondagens e questionários, entrevistas a profissionais, grupos de discussão, 
elaboração de relatórios de avaliação e de planos de ação. Permitirá à organização 
identificar recursos e desenvolver de um método de gestão eficaz, de forma a 
garantir a sustentabilidade do seu sistema e projetos e proteção de resultados, 
ideias e estratégias.

Nesse sentido, esta especificação técnica tem como objetivo orientar as 
organizações na implementação do Sistema de Gestão da Inovação, para se 
tornarem mais inovadoras e alcançarem o sucesso com a inovação desenvolvida, 
independentemente da dimensão, setor e tipo de organização.

1.6.2. ISO A ISO 56000 – conjunto de normas internacionais para a Gestão da  
 Inovação

A ISO  56000 “Gestão da Inovação” é um conjunto de normas internacionais que 
fornece uma estrutura geral para todas as organizações, independentemente do 
tipo, setor ou tamanho, para a implementação, manutenção e melhoria contínua 
de um sistema de gestão da inovação. A série ISO 56000 apresenta uma diretriz 
geral para todos os tipos de inovação, como produtos, serviços, processos, 
modelos de negócios e métodos, bem como todos os tipos de abordagens, 
como inovação interna e aberta. A aplicação de uma ou mais dessas normas 
traz benefícios, tais como garantir que as empresas tenham uma gestão da 
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inovação altamente eficiente e possam estabelecer comunicações eficazes entre 
si. Há, pois, que aproveitar esta oportunidade, especialmente quando oferece 
a vantagem para operacionalizar a gestão da inovação como uma competência 
essencial!

As normas são documentos técnicos que definem regras, linhas de 
orientação ou características para atividades ou para os seus resultados 
visando atingir a optimização dos benefícios e contribuir grandemente 
para facilitar o comércio internacional e reforçar o mercado único 
europeu. A Normalização é, por isso, uma atividade orientada pelo e para 
o mercado, assente num conjunto de princípios necessários para apoiar e 
melhorar a qualidade, a segurança e a solidez sustentável dos produtos, 
serviços, processos e tecnologias.

O principal requisito do conjunto de normas ISO é poder assegurar a gestão de 
diversos sistemas de normas: 

• ISO 9000 Sistema de Gestão da Qualidade
• ISO 14000 Sistema de Gestão Ambiental
• ISO / TS 16949 Sistema de Gestão da Qualidade para o Setor Automóvel, etc. 

Muitas organizações complementam diversos sistemas de normas, integrando-
os e criando uma estrutura completa para alcançar um sucesso sustentado e de 
longo prazo.  

Há alguns anos, a ISO iniciou o desenvolvimento de um conjunto de 9 partes 
para a norma ISO 56000. Já foram publicadas 5 e as outras 4 ainda estão em 
desenvolvimento. Este sistema normativo pode ser integrado com outras famílias 
de normas pois apresenta a flexibilidade que a temática requer.

Promover um entendimento técnico comum e a cooperação:

As normas visam a otimização dos 
benefícios para a comunidade. Sem 
elas, os processos correm o risco de 
falharem a sua eficiência. 
A norma “ISO 56000: 2020 Gestão 
da Inovação – Fundamentos e 
Vocabulário” fornece e esclarece 
os conceitos fundamentais para 
a aplicação da norma de modo 
a estabelecer ecossistemas de 
colaboração e comunicação entre 
as organizações.

comunicação eficiente

a mesma interpre-tação de conceitos

falar a mesma „linguagem” profissional
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As restantes famílias de normas estabelecem orientações para gerir os processos 
de inovação, tendo como principais etapas: 

• implementação do sistema de gestão de inovação;
• avaliação da gestão;
• gestão da propriedade intelectual;
• gestão da inteligência estratégica e gestão das ideias;
• diagnóstico das operações de inovação.

Partes da norma da série ISO 56000:

NÚMERO DE SÉRIE DESCRIÇÃO DA NORMA
ISO 56000:2020 Gestão da Inovação – Fundamentos e 

Vocabulário
ISO 56001 (em preparação) * Gestão da Inovação — Sistemas de Gestão 

de Inovação — Requisitos. Fará parte do 
portfolio das Normas de Sistema de Gestão 
(MSS)

ISO 56002:2019 Gestão da Inovação — Sistemas de Gestão 
de Inovação — Orientações

ISO 56003:2019 Gestão da Inovação — Ferramentas e 
Métodos para Parcerias para a Inovação  
—Orientações

ISO 56004:2019 Avaliação da Gestão da Inovação  — 
Orientações

ISO 56005:2020 Gestão da Inovação — Ferramentas e 
Métodos para Gestão da Propriedade 
Intelectual — Orientações 

ISO 56006 (em preparação) * Gestão da Inovação — Ferramentas e 
Métodos para a Gestão da Inteligência 
Estratégica — Orientações

ISO 56007 (em preparação) * Gestão da Inovação — Ferramentas e 
Métodos para a Gestão de Ideias  —
Orientações 

ISO 56008 (em preparação) * Gestão da Inovação — Ferramentas e 
Métodos para Medições das Operações de 
Inovação — Orientações 

* (em preparação) significa que a norma ainda está em estágio de desenvolvimento pelo 
Comité Técnico Internacional).
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Seguidamente, é feita uma breve descrição dos conteúdos de cada uma das 
partes da família de normas:

ISO 56000:2020 Gestão da Inovação – Fundamentos e Vocabulário:

„Este documento fornece os principais conceitos, princípios, termos e definições 
de gestão da inovação de modo a estabelecer a implementação e melhorar 
continuamente um sistema de gestão da inovação. É aplicável a:

a. organizações que pretendam implementar um sistema de gestão da 
inovação ou levar a cabo uma avaliação da gestão da inovação;

b. organizações que necessitem de melhorar continuamente padrões e gerir 
operações de inovação;

c. usuários, clientes e outras partes interessadas (fornecedores, parceiros, 
fundações, investidores, universidade e entidades públicas) de modo a 
criar consciência e confiança nas capacidades de inovação;

d. organizações que pretendam facilitar a comunicação entre si partilhando 
um vocabulário comum na gestão da inovação;

e. profissionais que levem a cabo ações de formação, avaliação ou consultoria 
em gestão da inovação ou sistemas de gestão da inovação;

f.  profissionais de gestão da inovação e respetivas normas. ” [Fonte: ISO 
56000:2020 (E), p.1.]

ISO 56002:2019 Gestão da Inovação — Sistemas de Gestão de Inovação  — 
Orientações: 

„Este documento fornece um conjunto de orientações para o desenvolvimento, 
implementação, manutenção e melhoria contínua de um sistema de gestão da 
inovação para uso em todas as organizações estabelecidas. É aplicável a:

a. organizações que buscam sucesso sustentado desenvolvendo e 
demonstrando a sua capacidade de gerir eficazmente atividades de 
inovação para alcançar os resultados pretendidos.;

b. usuários, clientes e outras partes interessadas que pretendam transmitir 
confiança nas capacidades de inovação de uma organização;

c. organizações e partes interessadas que procuram melhorar a comunicação 
por meio de um entendimento comum do que se considera um sistema 
de gestão da inovação;

d. profissionais que levem a cabo ações de formação, avaliação ou consultoria 
em gestão de inovação e sistemas de gestão da inovação;
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e. gestores públicos, tendo como objetivo maior eficácia dos programas 
de apoio e visando as capacidades de inovação e competitividade das 
organizações e o desenvolvimento da sociedade.” [Fonte: ISO 56002:2019 
(E), p.1.]

ISO 56003:2019 Gestão da Inovação — Ferramentas e Métodos para Paqrcerias 
para a Inovação — Orientações:

„Este documento fornece um conjunto de orientações para parcerias da inovação. 
Descreve a estrutura da parceria para a inovação (ver da Secção 4 à Secção 8) e 
uma amostra das ferramentas aplicáveis (ver do Anexo A até ao Anexo E) e

 
 decidir pela entrada ou não numa parceria de inovação,

 
 identificar, avaliar e selecionar parceiros,

 
 alinhar os benefícios de valor e desafios da parceria,

 
 gerir as interações com os parceiros.” [Fonte: ISO 56003:2019 (E), p.1.]

ISO 56004:2019 Avaliação da Gestão da Inovação — Orientações:

„Este documento ajuda os usuários a compreender os benefícios da avaliação da 
gestão da inovação, o que avaliar, como implementar a avaliação da gestão da 
inovação e como potenciar os resultados e que são universalmente aplicáveis a:

 
 organizações que buscam sucesso sustentado desenvolvendo atividades 
de inovação;

 
 organizações que implementam a avaliação da gestão da inovação;

 
 usuários e outras partes interessadas (clientes, fornecedores, parceiros, 
fundações, universidade e entidades públicas) de modo a criar consciência 
e confiança nas capacidades da inovação;

 
 partes interessadas que procuram melhorar a comunicação por meio 
de um enetendimento comum da gestão da inovação, através de uma 
avaliação;

 
 profissionais que levem a cabo ações de formação, processos de avaliação 
ou consultoria em gestão da inovação;

 
 profissionais de gestão da inovação e respetivas normas;

 
 investigadores da área da avaliação da gestão da inovação.” [Fonte: ISO/
TR 56004:2019 (E), p.1]
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ISO 56005:2020 Gestão da Inovação — Ferramentas e Métodos para Gestão da 
Propriedade Intelectual — Orientações:

„A gestão efetiva da propriedade intelectual, desenvolvida como ferramenta e apoio 
ao processo de inovação, é um pré-requisito necessário para o desenvolvimento 
das organizações, o crescimento e a proteção da competitividade.
Este documento fornece diretrizes sobre como utilizar a propriedade intelectual 
como parte integrante da estratégia de inovação, para atingir os objetivos de 
negócio. O texto refere que a abordagem adequada da gestão da propriedade 
intelectual deve considerar:

 
 criar uma estratégia de propriedade intelectual como suporte à estratégia 
de negócios de uma organização;

 
 estabelecer uma gestão de propriedade intelectual sistemática como parte 
integrante dos processos de inovação;

 
 implementar ferramentas e métodos de propriedade intelectual como 
suporte a uma gestão de propriedade intelectual eficiente.

Este documento pode ser aplicado para práticas de todos os tipos de inovação.” 
[Fonte: ISO 56002:2019 (E), p.1.]

No website da ISO, poderá encontrar mais informação sobre cada uma 
das normas. No entanto, os textos completos das normas estão apenas 
disponíveis mediante pagamento: vale a pena o investimento quando se 
pretende obter todos os benefícios da inovação na organização.

1.7. Financiamento à Inovação
Como já referido anteriormente, as instituições financeiras consideram a 
inovação um risco muito elevado. Os processos de inovação têm sempre custos 
e, ao mesmo tempo, não oferecem qualquer tipo de garantia real em relação 
aos lucros que possam trazer, que possa haver um retorno favorável ou, caso se 
verifique, se cobrirá os custos com a inovação.
É preciso ter a noção de que muitos resultados das ações de inovação podem 
não ter mesmo qualquer retorno económico! Mas é necessário estar atento a 
algumas situações durante os processos de inovação, para o caso de:

•  o desenvolvimento não ser viável por motivos técnicos ou outras razões;

• não haver procura de mercado para o produto ou serviço criado e 
resultante da inovação ou a receita esperada não cobrirá os custos da 
inovação ou, ainda, as empresas concorrentes já lançaram um novo 
produto (com melhor qualidade ou mais barato);

• não haver verbas suficientes para financiar o processo de inovação.
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Caso surjam circunstâncias financeiras arriscadas, é melhor cancelar o 
processo de inovação. No entanto, os custos das ações já implementadas ou 
levadas a cabo não poderão ser recuperados.

Algumas empresas não têm a perceção do risco que envolve a inovação e os 
respetivos processos. Acontece muitas vezes, por exemplo, com os empresários de 
startups ou indivíduos que pretendam abrir um negócio (por exemplo, desenvolver 
uma nova aplicação para o telemóvel) e que aparecem com um produto ou serviço 
criado apenas com o seu próprio conhecimento ou criatividade. A inovação é, muitas 
vezes, paga „pelo seu próprio bolso”, com recursos financeiros pessoais, colocando 
o pagamento de outras despesas (salários) fora do alcance durante as ações de 
inovação.
Outro exemplo típico é quando as PME não estão conscientes do papel da inovação. 
É importante não esquecer que as tecnologias e os mercados estão em constante 
mudança e as empresas têm de se adaptar para sobreviver e crescer. Na maioria dos 
casos, essa adaptação é facilitada pela inovação. No entanto, um grande número 
de PME ainda não considera que todos estes processos são partes integrantes da 
atividade do negócio pois não estão cientes do papel que a inovação desempenha. 
Por isso, não encaram os custos com a inovação como despesas a orçamentar embora 
sejam despesas elegíveis mas são muitas vezes contabilizadas e enquadradas 
noutras atividades.

No que respeita à inovação social, os resultados não são considerados lucros 
económicos e os custos ultrapassam as receitas: as dinâmicas de inovação social não 
são diretamente mensuráveis em termos financeiros embora representem „lucros” 
e avanços nas condições sociais das comunidades como, por exemplo, melhor 
qualidade de vida, melhor sistema de saúde, redução da pobreza, etc.

1.7.1 Financiamento

Como já foi mencionado, a inovação tem sempre custos e riscos. É, pois, necessário 
um financiamento que cubra os custos. Mas onde conseguir o capital necessário para 
financiar o investimento inicial e fazer face aos gastos durante os primeiros meses 
de atividade? O financiamento na empresa é o montante de capital necessário para 
fazer face às despesas de arranque e funcionamento da atividade. A este respeito 
o empreendedor deverá conhecer os mecanismos de financiamento existentes e 
disponíveis, por um lado e a melhor estratégia de financiamento, dada a natureza 
e dimensão do negócio, bem como da capacidade da futura empresa de fazer face 
às suas obrigações financeiras. O empreendedor deverá preocupar-se não só em 
conseguir o financiamento mas também em conseguir aquele que lhe ofereça um 
plano de pagamento mais adequado às suas necessidades e capacidades e que lhe 
permita assegurar uma estrutura de financiamento sustentável a médio e longo 
prazo. As principais fontes de financiamento podem subdividir-se em 2 grupos:
financiamento de capital próprio e financiamento de capital de terceiros. É raro 
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as empresas dependerem apenas deste último financiamento porque as entidades 
externas esperam que o empreendedor também invista financeiramente na sua 
inovação, partilhando, desde modo, os riscos do investimento. 

Teoricamente, podemos contar com diversas opções para financiar atividades de 
inovação através de capitais externos mas é necessário considerar que as entidades 
de financiamento têm critérios de seleção muito rigorosos, analisando quem e o 
que devem financiar: não pretendem assumir todos os riscos e tentam dividi-los 
igualmente pelo empreendedor. Quando um banco faculta um financiamento para 
uma empresa, por exemplo, mesmo que a operação seja lucrativa, a empresa terá 
de suportar o custo da dívida.  E o produto ou serviço terá de cumprir os critérios de 
avaliação de risco do banco.
Nas entidades de crédito, as propostas também poderão levar algum tempo 
para serem aprovadas, o que significa atrasar o processo de inovação. Por vezes, 
esse prolongamento não beneficia o produto: com o passar do tempo, poderá 
tornar-se desatualizado e obsoleto em relação ao mercado e à procura. 

Os Business Angels (Investidores Anjo) e as Sociedades de Capital de Risco são 
outras das opções. Estes investidores (privados) procuram oportunidades para 
financiar novos negócios. Ao contrário de um empréstimo, o financiamento não 
acarreta nenhum compromisso de pagamento mensal ou mesmo obrigação de 
reembolsar o capital investido. Mas nem tudo são rosas. Os investidores só se 
mostrarão interessados em investir se conseguirem obter um retorno financeiro 
a curto prazo. E há sempre a possibilidade de perda do controlo sobre o negócio, 
já que o fundador fica apenas com a propriedade parcial do negócio (aquisição 
de ações para as vender por um bom preço).

A duração do processo e a aplicação das verbas são aspetos importantes a ter 
em conta quando se está à procura de financiamento externo. É importante ter 
consciência de que as despesas da inovação e as obrigações financeiras estão 
sempre a aumentar – mas não significa que estão igualmente distribuídas ao 
longo de todo o processo. É por isso que, ao receber parte ou todo o capital na 
fase inicial do negócio, estas verbas podem ser gastas em outras situações ou 
operações e, mais tarde, terem de ser repostas para os respetivos processos de 
inovação mas com recursos a capitais próprios. E isto acontece algumas vezes: 
os processos iniciais serem financiados com capitais externos e as restantes 
despesas terem de ser suportadas pelo empreendedor. Nestes casos, os custos 
da fase final são reembolsados após a verificação do projeto. O atraso no retorno 
após a conclusão e revisão do projeto pode causar problemas. E, além disso, há 
a possibilidade de algumas despesas não serem elegíveis contabilisticamente 
e, consequentemente, o reembolso não cobrir todos os custos que foram 
apresentados e considerados no plano de negócios aprovado.

Há que ter em conta que a fase inicial do processo de inovação tem de 
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ser financiada pelo empreendedor.Os investidores só estarão dispostos a 
investir e contribuir se tiverem a certeza de que o retorno e o processo de 
inovação inspirarem confiança.

1.7.2. Fontes de Financiamento da Inovação

Neste capítulo, fazemos uma descrição sumária das principais formas de financiar 
a inovação. Embora o número de opções seja vasto, isto não significa que seja 
fácil encontrar uma forma de financiamento (se é que se encontra!). O mesmo 
se deverá ter em conta em relação à aplicação do montante disponibilizado 
porque também dependerá dos termos do contrato estabelecido entre quem 
financia e quem beneficia: há que ler bem as „letras pequeninas”, porque, como 
se costuma dizer, „todos os detalhes contam”.

1.7.2.1. Financiar a Inovação nas Startups

Descrição
Na maioria das vezes, o processo de inovação surge de uma ideia. Mas, passar da 
ideia à concretização significa um longo caminho. O capital inicial de uma startup 
refere-se ao dinheiro angariado a fim de cobrir os custos iniciais do negócio. 
Por isso, muitas entidades financeiras não estão dispostas a arriscar com um 
financiamento na fase inicial dos negócios (exceto os fundos comunitários). 
Assim, os empreendedores ficam sozinhos no início do processo, contando 
apenas com a confiança da família e amigos: podem emprestar dinheiro ou 
juntarem-se para um negócio conjunto mas, terão sempre de ter consciência de 
que o montante que foi emprestado terá sempre de ser pago.

Quem assume os riscos?
• O empreendedor, na maioria dos casos
• Os membros da família e os amigos, sendo o risco assumido em conjunto 

quando o processo de inovação falha. 

Prós e Contras
Quando esta é a única opção concreta e disponível na realidade (o que acontece 
na maioria dos casos), os prós e contras não se colocam.

1.7.2.2. Financiamento de Capital Próprio (Capital Social)

Descrição
Numa empresa, é considerado capital próprio aquele que resulta do financiamento 
assegurado pelo próprio empresário, recursos dos sócios, acionistas ou o lucro 
da empresa e que, por norma, não tem associada qualquer contrapartida de 
remuneração. É necessário chamar a atenção dos potenciais empreendedores, 
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que apesar de se poder recorrer a várias formas de financiamento externo à 
empresa, será sempre imprescindível que os empreendedores participem no 
financiamento do investimento inicial com algum capital próprio: para garantir 
uma boa saúde financeira da empresa e pela credibilidade do seu projeto junto 
dos possíveis financiadores (um ponto forte e revelador da „fé” que o proprietário 
tem na viabilidade do negócio). O financiamento através de capital próprio pode 
ser obtido, ou reforçado, de diversas formas. Desde o auto-financiamento à 
alienação de ativos que sejam considerados dispensáveis, passando pelo reforço 
do capitais social. Isto pode ser conseguido através de um aumento de capital, 
prestações suplementares de capital, criação de um fundo de maneio ou emissão 
de títulos de participação.

Quem assume os riscos?
A própria empresa, ou seja, o empresário e os sócios

Prós 
• Financiamento disponível, sem prazos de aprovação.
• Envolve menos burocracia do que outras formas de financiamento.
• O processo de inovação poderá ser mais acelerado e otimizado.

Contras
• Os recursos financeiros podem não ser suficientes para cobrir todo o processo 

de inovação.
• Limita a expansão da empresa porque não é capaz de financiar projetos 

essenciais para que a mesma acompanhe necessidades do mercado e aproveite 
oportunidades para alavancar os negócios.

1.7.2.3. Empréstimos Bancários

Descrição
O banco coloca à disposição um empréstimo à empresa, dentro de um período 
de tempo (curto, médio ou longo prazo), mas com cobrança de juros, associados 
a certo tipo de comissões do serviço da dívida e só são concedidos contra a 
apresentação de uma garantia real ou da existência de um fiador, a fim de melhor 
poder salvaguardar a recuperação do empréstimo, em caso de incumprimento.

Quem assume os riscos?
 O tomador do emprestimo.

Prós
• Os empréstimos podem ser pedidos em qualquer altura.
• A lista de escolha dos bancos é grande: se um recusar, há sempre a 

possibilidade de fazer o pedido a outro banco.
• As condições dos empréstimos variam. Por isso, há sempre a possibilidade de 

EPIC_PT_V5.indd   35EPIC_PT_V5.indd   35 2022.10.04.   11:31:412022.10.04.   11:31:41



36

MÓDULO 1. Inovação - introdução, principais conceitos e gestão

escolher o banco com condições mais favoráveis.
• Por vezes, os bancos oferecem condições especiais para empréstimos 

dedicados à inovação.
• O controlo da empresa é do proprietário: o banco não se envolve no negócio.

Contras
• Os empréstimos não são atribuídos se as empresas forem consideradas 

de alto risco pelas entidades de crédito. Por isso, é mais difícil conseguir 
financiamento para startups ou empresas em fase inicial.  

• Há sempre a necessidade de devolução dos recursos financeiros 
independentemente do sucesso do negócio. Isto significa que se a empresa 
não tiver a rentabilidade esperada, pode gerar prejuízos. 

• Estão sujeitos a taxas de juro variáveis.

1.7.2.4. Business Angels

Descrição
Ao contrário do que a tradução do inglês sugere „investidor anjo”, não se trata 
de anjos. Pelo contrário, são indivíduos que usam os seus próprios fundos para 
investir em startups, em troca de uma participação minoritária na empresa (mas 
que valerá bastante se a inovação for um sucesso). Por norma, são empresários 
de sucesso, com capital suficiente para apostar em novos projetos. Além de 
fornecer dinheiro, os Business Angels tendem a contribuir com o seu know-how 
em gestão e estratégia e o seu networking para que o empreendedor encontre 
parceiros e clientes.

Quem assume os riscos?
O risco é partilhado entre o Business Angel e a empresa, proporcionalmente à 
participação nas ações.

Prós
• Os Business Angels podem ser a solução para o arranque ou expansão da 

empresa, não sendo o risco considerado para o investimento. Por isso, podem 
ser uma opção e saída viável para as empresas que não conseguem obter 
financiamento dos bancos ou que possuem recursos financeiros limitados.

• Os Business Angels investem e auxiliam as startups (0-3 anos) e empresas 
existentes com alto potencial de crescimento, mesmo que não apoiem os 
processos de inovação desde o seu início. 

Contras
• Os Business Angels financiam apenas a fase de início dos processos de 

inovação e não o negócio desde o começo. 
• Mesmo se a fase inicial do negócio estiver eficazmente implementada, pode 

não haver financiamento para os processos de inovação. O projeto pode, por 
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isso, desaparecer por falta de recursos financeiros.

1.7.2.5. Sociedades de Capital de Risco

Descrição
Estes fundos têm como objetivo ajudar a capitalizar uma empresa, sem que esta 
se endivide numa fase tão prematura. O capital de risco não exige o tradicional 
pagamento de encargos financeiros, nem contrapartidas sob a forma de garantias 
reais ou pessoais para os empresários. O que existe é uma entrada de dinheiro 
e um investimento pela via de participação temporária e minoritária de uma 
Sociedade de Capital de Risco.  

O empreendedor deverá abordar a sociedade como um futuro sócio: se o negócio 
se concretizar e crescer, o investidor terá a oportunidade de vender as ações que 
adquiriu obtendo um lucro elevado, mesmo que seja alguns anos mais tarde.

Quem assume os riscos?
O risco é assegurado entre o financiador do capital de risco e a empresa, mas 
depende da participação das ações.

Prós
• As sociedades de capital de risco podem ser a solução para o arranque ou 

expansão da empresa, não sendo o risco considerado para o investimento. 
• Por isso, podem ser uma opção e saída viável para as empresas que não 

conseguem obter financiamento dos bancos ou que possuem recursos 
financeiros limitados. 

• Há diversas entidades de investimento de capital de risco que poderão ser 
escolhidas caso algumas recusem investir na sua inovação.

Contras
• As entidades de investimento de capital de risco são muito rigorosas e pretendem 

aplicar os investimentos em conceitos de negócio que ofereçam uma taxa de 
retorno elevada com um risco relativamente baixo. Por isso, é fundamental ter 
uma abordagem sólida, com um plano de negócios eficientemente elaborado, 
protótipos e uma apresentação eficaz (uma pequena apresentação, entre 3 
a 10 minutos), de modo a criar as condições necessárias para um impacto 
economicamente viável.

• Este tipo de financiamento não contempla habitualmente a fase de arranque 
das startups ou negócios que se encontrem em fase inicial.

• As entidades de investimento de capital de risco esperam um retorno elevado.
• Participam de um modo direto na atividade do negócio , o que poderá ser uma 

vantagem pois o investidor poderá promover o sucesso da inovação.
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1.7.2.6. Fundos e Incentivos de Apoio à Inovação

Descrição
Existem diversos incentivos de políticas governamentais ou da União Europeia, 
com quadros comunitários de apoio onde os sistemas de incentivos são 
específicos e direcionados com eixos prioritários de intervenção em empresas, 
instituições ou consórcios. Os sistemas de incentivos estão categorizados em 
programas de competitividade e programas regionais. Estes incentivos não são 
reembolsáveis, ou seja, são os denominados incentivos a fundo perdido. As 
tipologias de projeto são regulamentadas, como o são as formas de atribuição 
dos incentivos. Os montantes e tipo de investimento ou despesa elegível, a 
comparticipação a que corresponde o incentivo, assim como as formalidades 
de apresentação de candidaturas, execução do projeto e forma de reembolso 
estão consagrados nessa regulamentação. Para cada tipologia de projetos são 
abertos concursos, em diversos momentos do tempo, ao longo da execução do 
programa de apoio. Deverá estar atento aos “Avisos de Abertura” de concursos, 
em que se definem regras específicas para as candidaturas a apresentar. 

Os projetos que correspondam aos critérios são financiados mas, na maioria 
dos casos, os fundos não cobrem a totalidade dos custos do projeto, tendo de se 
recorrer a capitais próprios.

Quem assume os riscos?
Os riscos são partilhados: o do empreendedor é limitado à responsabiliade que 
assume na empresa.

Prós
• o conceito de negócio não necessita de oferecer uma taxa de retorno elevada.
• os incentivos não são reembolsáveis.
• na maioria dos casos, este tipo de financiamento cobre uma significativa parte 

das despesas.

Contras 
Embora seja uma das mais favoráveis opções de financiamento, tem inúmeras 
desvantagens.

• A abertura de concursos é publicada de tempos a tempos. Por isso, há que 
esperar muito tempo, por vezes anos, o que poderá tornar o produto ou serviço 
desatualizado.

• Poderá causar atrasos significativos no processo de inovação.
• Na Hungria, é necessário um financiamento de capital próprio na maioria dos 

casos e o mesmo já estar disponível na altura do primeiro pagamento, apesar 
da contribuição de capitais próprios só ser necessária muito mais tarde, alguns 
anos depois.

• Os modelos de negócio podem não corresponder aos requisitos solicitados. 
• Processos demasiadamente burocráticos.
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• O processo de candidatura é intenso e complexo e, no caso de não ser escolhido, 
gastou-se tempo e dinheiro.

• A última etapa dos processos de inovação são geralmente financiados a 
posteriori. E, muitas vezes, com o capital individual do empreendedor. 

• As verbas para cobrir os custos da última etapa só estará disponível depois da 
avaliação de todos os procedimentos, o que provocará igualmente um atraso.

• A avaliação de todos os procedimentos e requisitos muitas vezes resulta em 
condições não eligíveis, o que provocará uma redução no valor a ser pago no 
financiamento.

1.7.2.7. Incentivos parcialmente ou totalmente reembolsáveis 

Descrição
A unica diferença entre esta opção de financiamento e os fundos para a inovação 
descritos no capítulo 1.7.2.6., é que as verbas recebidas deverão ser parcial ou 
totalmente reembolsáveis, ou seja, não são a fundo perdido. Estes financiamentos 
poderão ter de ser enquadrados em condições especiais e respeitar determinados 
requisitos para a atribuição do montante. No entanto, é sempre uma boa opção 
um financiamento com menores juros. 

1.7.2.8. Financiamento Colaborativo ou Crowdfunding

Descrição
Tem uma ideia de negócio ou pretende iniciar um processo de inovação mas não 
tem financiamento. Uma das soluções é anunciar essa inovação na internet  e pedir 
o financiamento a várias pessoas.  De acordo com a legislação , o financiamento 
colaborativo „é o tipo de financiamento de entidades ou respetivas atividades e 
projetos, através do seu registo em plataformas eletrónicas online, com o objetivo 
de angariar parcelas de investimento provenientes de investidores individuais.” 
(Lei nº 102/2015). Ou seja, para ser considerado crowdfunding tem mesmo de 
ser feito com recursos a plataformas específicas para esse efeito. Por isso, enviar 
dinheiro para um IBAN não é crowdfunding nem obedece a estas regras.

Este financiamento colaborativo é uma forma profissional e legal, porque recorre 
a plataformas digitais e acontece quando um grupo de pessoas se junta para 
financiar algo ou quando algém tem uma ideia.  Esse anúncio também terá de 
ter um enquadramento bem definido, com informação do objetivo da inovação e 
de quanto dinheiro irá precisar. Estas boas práticas de gestão trazem segurança 
quer a investidores, quer a empreendedores à procura de investimento.

A entidade financiada pode ter contrapartidas: neste caso, o financiamento é 
remunerado através do pagamento de juros fixados no momento da angariação 
e pode respeitar as regras de financiamentos ou empréstimos.
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• uma das contrapartidas para remunerar os investidores pode ser oferecer um 
exemplar ou serviço gratuito.

• o financiamento colaborativo tem de ser feito com recurso a plataformas 
específicas para esse efeito. 

• o financiamento teve início na última década e tem vindo a ser cada vez mais 
uma opção elegível.

Quem assume o risco?
Os investidores

Prós
• Obter financiamento para  ideias de negócio que parecem sólidas e viáveis.
• Pretender financiar, mesmo com fundos limitados, ideias inovadoras.
• Obter financiamentos, pois toda a comunidade pode contribuir mesmo com 

pequenos valores. Como diz o ditado, „grão a grão enche a galinha o papo.”

Contras
• Por vezes, é difícil verificar eficientemente a legalidade (e honestidade) dos 

projetos e do empreendedor. 

1.7.2.9. Donativos

Descrição
As características são semelhantes às apresentadas no financiamento colaborativo 
no capítulo 1.7.2.8. Mas, neste caso, a entidade ou indivíduo financiado pode não 
estar obrigada a uma contrapartida monetária sendo considerada um donativo.  
Esta opção pode servir para apoiar projetos ou ideias, apoiar causas sociais ou 
ajudar a resolver questões humanitárias.

NOTA: Durante a preparação deste Manual, algumas partes da família da norma 
ISO 56000 foram já desenvolvidas e alguns elementos da família da norma CEN/
TS 16555 foram retirados. O Manual inclui referências às normas antigas.
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“Se não se sabe para onde se está indo, como se 
pode chegar lá?”

Basil S. Walsh
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Módulo 2:  Gestão Empresarial 

Neste módulo serão abordados os conceitos básicos dos seguintes  tópicos:

1. Gestão Empresarial
2. Gestão da Qualidade
3. Gestão de Risco
4. Gestão de Projetos
5. Gestão de Recursos Humanos no âmbito de Projetos de Inovação

Ao longo dos capítulos, irão sendo apresentados conceitos e gráficos que 
permitirão conhecer e pôr em prática as técnicas, ferramentas e novos 
desenvolvimentos da Gestão Empresarial.

Objetivos de Aprendizagem:

• compreender o conceito, técnicas e práticas de gestão empresarial
• conhecer e medir os parâmetros que necessitam de ser geridos nas PME, 

incluindo a gestão da inovação
• conhecer o conceito de gestão da qualidade nas PME 
• conhecer o conceito de gestão de risco nas PME
• conhecer o conceito de gestão de projetos de inovação 
• conhecer e implementar técnicas e ferramentas para a gestão empresarial

Competências:

Competências de Gestão
• liderança
• gestão de risco
• gestão da qualidade
• desenvolvimento de práticas de 

gestão da inovação

 
Competências de Gestão de Projetos

• planeamento
• gestão por objetivos
• gestão de risco
• uso de técnicas e ferramentas de 

gestão de projetos
• gestão de pessoas em contexto de 

projetos de inovação 
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2. Gestão
A gestão é o pré-requisito básico e necessário para a sustentabilidade de qualquer 
negócio e envolve diversos processos.

2.1. Gestão Empresarial
O conceito de ‘Gestão Empresarial’ define „um conjunto de ações e estratégias 
aplicadas a um negócio (planeamento, organização, liderança e controlo), 
utilizando os seus recursos financeiros, estruturais e humanos sempre com o foco 
no crescimento e alcance de objetivos maiores e melhores.”

2.1.1. Elementos da Gestão Empresarial

Liderança: além de gerir empresas e projetos, o gestor é também um líder 
pois deverá orientar o negócio e garantir o seu sucesso através do apoio das 
equipas e recursos humanos.  Um bom líder terá de reunir algumas capacidades 
e aptidões para garantir o seu papel, tais como: 

1. Compromisso; o empenho em atingir os objetivos traçados pela empresa.

2. Dar o exemplo; para que a sua equipa trabalhe e o faça com qualidade, o 
líder é o primeiro a dar esse exemplo. O exemplo é fundamental para os 
indivíduos seguirem o líder mas também orientando e oferecendo apoio às 
equipas. A criação ou gestão de um negócio envolve visão, especialmente 
nas startups, e inspirar as equipas para investir no futuro é essencial. Ser 
otimista e ter atitudes positivas tornará o ambiente de trabalho mais leve 
e produtivo: se as pessoas estão felizes e otimistas, não se importarão de 
dar um pouco mais por um objetivo comum. Passar a sensação de que o 
negócio também é deles é a melhor forma de reter talentos e mantê-los 
motivados (mantê-los no centro do negócio e nunca na periferia).

3. Consciência; o gestor deverá ter consciência das suas próprias  capacidades 
(forças e limitações). Isso permitir-lhe-á saber se as suas competências 
estão ao nível adequado ou têm de ser melhoradas. Um bom gestor 
necessita de uma conduta distinta e que possa ser espelhada pelos seus 
colaboradores, tendo consciência que obter feedback da equipa permitirá 
uma constante melhoria pessoal.

As Funções de um Gestor na Liderança de Negócios:

Além das capacidades e aptidões sociocomportamentais, o gestor também terá 
de possuir competências profissionais relevantes que são aprendidas e podem 
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ser quantificadas no âmbito da gestão:

1. Planeamento – Metas e objetivos a atingir dentro de um determinado 
período, definindo e organizando ações para as atingir.

2. Gestão de Tarefas - dar instruções e coordenar a equipa, a capacidade 
de administrar o tempo, as tarefas que a equipa terá de desempenhar. 
Com uma boa gestão de tarefas, a equipa sentir-se-á empoderada para 
trabalhar de forma mais produtiva, eficiente e eficaz.

3. Monotorizar - implementar estratégias e garantir que estão alinhadas e 
„no bom caminho” para o sucesso.

4. Identificar e Analisar problemas e situações críticas na empresa e tomar 
decisões, de modo a resolvê-las de uma forma lógica.

5. Desenvolver, Implementar, Acompanhar e Avaliar estratégias com vista à 
resolução ou redução de problemas ou situações críticas.

6. Controlar - o desempenho dos colaboradores.

7. Gestão de Conflitos e Incentivar o Trabalho em Equipa.

8. Gerir a Mudança e Promover a Inovação.

Gestão Financeira do Negócio: a gestão da estrutura financeira de qualquer 
negócio permite a uma empresa controlar, analisar e planear as suas atividades 
e recursos financeiros. A gestão financeira possibilita e oferece  os recursos 
para que os profissionais analisem cenários e tracem metas para a empresa 
melhorar os seus resultados e como utilizar os seus recursos. A adminstração do 
capital financeiro pode ser, pois, considerada uma das partes cruciais – se não a 
essencial - na gestão empresarial: manter as finanças da empresa em dia e com 
saúde é essencial para a sobrevivência e crescimento de qualquer negócio. Este 
desafio e responsabilidade passa por diversos processos:

1. Estimativa de capital necessário para o negócio.

2. A análise do nível de endividamento a curto e a longo prazo.

3. Estabelecer fontes de financiamento ( lançar participações de capital, 
obrigações „debentures”, empréstimos, etc.)

4. Gerir o cumprimento das obrigações do capital de risco.

5. Gerir débitos e créditos.

6. Gerir Excedente de Proveitos (distribuição de dividendos ou retenção dos 
proveitos).
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Gestão Micro do Negócio:  o termo ‘Microeconomia” encerra o conceito 
de gestão dos „fatores pequenos e individuais que irão afetar escolhas 
financeiras individuais para depois estudar e entender o cenário” de todo 
o negócio. Resumidamente, são os fatores que afetam a oferta, a procura 
e os métodos de trabalho. 

Gestão Macro do Negócio: o termo ‘Macroeconomia’ encerra o conceito do 
estudo de:

1. Crescimento do mercado

2. Inflação

3. Taxa de desemprego

4. Produção do setor industrial

5. Relações comerciais internacionais

6. Políticas governamentais que possam influenciar os fatores acima 
mencionados.

De acordo com Kamugisha (2017), para definir os aspetos micro de um negócio, 
dever-se-á considerar as respostas às seguintes perguntas:

O quê?
[what]

Que produto final vamos obter envolvendo os recursos humanos, 
tempo, tecnologia e capital disponíveis? E, em contrapartida, o 
que poderá ser adquirido com os mesmos recursos?

Para quê?
[why]

Quais são as necessidades (sociais ou de mercado) que o produto 
pretende satisfazer? Para quê utilizar os recursos disponíveis?

Como?
[how]

Como será o método de produção do produto? Como é que a 
empresa poderá adquirir os recursos necessários para produzir 
o produto?

Para Quem?
[for whom)

Para quêm é produzido? Para quem é distribuido?

Quando?
[when]

Quando é que o produto será produzido? Quando é que o produto 
será distribuído? Durante quanto tempo estará presente no 
mercado? Quando é que o produto será consumido? Quando é 
que se deverão poupar recursos? Quando é que se deverão fazer 
investimentos?

Onde?
[onde]

Onde é que o produto será produzido? Onde é que o produto 
será distribuído? Onde é que o produto será vendido?
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Aplicação Prática 1:
Tomando como base as perguntas anteriores (o quê, para quê, como ...), 
responda às questões.

O seu produto/serviço satisfaz as necessidades do público-alvo? Identifique 
essas necessidades.

Quanto tempo prevê que o seu produto/serviço ficará no mercado sem ter a 
necessidade de o atualizar ou modificar?  

O seu produto/serviço permite alcançar e traz benefícios aos resultados/ao 
sucesso da sua empresa? 

2.2. Gestão da Qualidade nos Negócios
Uma gestão da qualidade competente é o que todas as empresas necessitam 
para assegurar a satisfação dos seus clientes. Para a alcançar, é fundamental 
um bom planeamento que inclua estratégias fortes e eficazes. Por isso, aplicar 
uma gestão da qualidade eficiente é garantir um dos mais importantes fatores 
de competitividade hoje em dia nas empresas. Podemos definir a gestão da 
qualidade nos negócios como „uma metodologia que engloba uma série de 
técnicas para padronizar a gestão de processos e operações.” Este recurso, 
como o próprio termo sugere, tem como objetivo  garantir a máxima eficiência 
dos processos de uma empresa através da investigação, desenvolvimento, 
melhoramento, produção e distribuição dos produtos ou serviços.

Hoje em dia, o termo  “qualidade” passou a ter um leque mais amplo de 
objetivos que extrapolam os limites da empresa e que visam oferecer satisfação 
e qualidade para todos aqueles que estão envolvidos de alguma maneira com a 
empresa. Podem ser incluídos como públicos de uma empresa os fornecedores, 
consumidores, distribuidores, entre outros. Deste modo, o conceito de qualidade 
aplicado a negócios tornou-se mais amplo, incluindo diversas vertentes que 
caracterizam a qualidade, tais como:
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• Minimizar as falhas na fase de desenho do produto. 

• Minimizar as falhas durante a fase de produção/fabrico. 

• Minimizar as falhas no produto ou serviço quando chega ao consumidor. 

• Minimizar falhas nas matérias-primas.

• Garantir uma comunicação eficaz com o cliente.

• Assegurar serviços de apoio e pós-venda.

• Adotar uma abordagem de honestidade e transparência em relação aos 
benefícios dos produtos ou serviços oferecidos.

As organizações como a ISO e TÜV desenvolveram normas reconhecidas 
internacionalmente para a certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade 
(SGQ). A certificação de acordo com as normas ganhou grande populariedade e 
disparou nos últimos 20 anos: em 2021, houve milhares de empresas em todo o 
mundo certificadas através destas normas.

As vantagens do SGQ:

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é a estrutura organizacional criada 
para gerir e garantir a qualidade, os recursos necessários, os procedimentos 
operacionais e as responsabilidades estabelecidas. 

Como benefícios decorrentes da implementação de um SGQ e consequente 
certificação do referido sistema, podemos referir os seguintes:

• Melhoria da imagem e posição da empresa no mercado 

• Aumento das exportações

• Aumento das vendas

• Melhoria da produtividade

• Melhoria da competitividade 

• Assegurar a padronização e sistematização dos procedimentos

• Aumentar a consciencialização e envolvimento dos colaboradores para a 
qualidade

• Redução de custos

• Prazos de produção mais curtos 

• Melhoria dos produtos e serviços

• Melhoria do ambiente de trabalho em termos de satisfação, motivação, 
comunicação e trabalho em equipa

• Melhoria da satisfação do cliente
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• Melhoria das relações com os parceiros de negócios

• Melhoria das atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e 
capacidade de inovação

• Melhoria da capacidade para gerir o risco: prevenção do risco, identificar, 
definir, analisar, medir e soluções proativas contra falhas e problemas.

2.2.1. O que são Processos de Gestão da Qualidade?

De acordo com Schniederjans e Schniederjans (2015), a gestão da qualidade 
engloba atividades que podem ser divididas em duas categorias que se interligam 
[Ketokivi e Schroeder, 2004]:

1. Gestão da Qualidade na Tecnologia;  o SGQ depende de uma série de 
soluções, como o investimento em novas tecnologias para controlar, potenciar 
e acrescentar valor aos procedimentos diários das organizações através de 
técnicas e ferramentas que facilitam a satisfação dos clientes.

2. Gestão da Qualidade nas Pessoas; outra solução do SGQ é melhorar o 
desempenho dos colaboradores, dos processos, das equipas e do próprio 
ambiente de trabalho. Estas práticas poderão ser implementadas através de:

• Formação; as ações de formação ajudam a definir melhor as ações e 
responsabilidades de cada elemento da produção. Deste modo, tomam 
consciência dos princípio da gestão da qualidade e ajudam não apenas 
no aumento da produtividade mas também na otimização dos processos 
evitando anomalias, desperdícios e custos não previstos.

• Coordenação; o SGQ também inclui a comunicação e coordenação interna 
da empresa. Porque todos os níveis hierárquicos devem ser envolvidos no 
processo para que esteja todos a trabalhar em conjunto por um objetivo 
maior e comum. A coordenação dos processos entre todos os membros 
das equipa e dos departamentos  conduz a uma maior produtividade, 
mantendo as pessoas empenhadas e motivadas em oferecer um serviço 
eficaz.

• Relações fortes com os parceiros de negócio; estabelecer longas e 
fortes relações e troca de informação com os parceiros de negócio, 
nomeadamente, os fornecedores, tem benefícios que se poderão traduzir 
na aquisição de matérias primas de qualidade superior, preços mais 
favoráveis e um maior conhecimento do mercado.

2.2.2. A Relação entre Gestão da Qualidade e Gestão da Inovação

Existe uma relação entre as práticas de Gestão da Qualidade e de Gestão da 
Inovação: o princípio de uma melhoria contínua potencia os elementos essenciais 
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de uma organização orientada para a inovação.

A gestão da qualidade pode impulsionar e tornar a empresa mais empenhada 
na criação de um clima sustentável à inovação. A implementação de práticas 
de gestão da qualidade traduz-se na incorporação sistemática de elementos 
essenciais ao estabelecimento e desenvolvimento da inovação, tais como:

• Identificação das necessidades, recursos e procedimentos para o 
desenvolvimento de ideias criativas.

• Envolvimento de diversos membros de equipas e diversos departamentos 
onde partilham experiências e trabalham em conjunto.

• Colaboração com diversos parceiros de negócio – fornecedores, acionistas 
e associados – onde partilham e trocam experiências e ideias para ajudar 
no desenvolvimento de novas técnicas e utilização de novas tecnologias 
em benefício de ambas as partes.

A inovação pode assumir-se como um processo fundamental no sucesso e melhoria 
das empresas fazendo, por isso, cada vez menos sentido encarar a qualidade 
sem uma vertente importante de inovação: ao implementar os processos de 
qualidade, poderão surgir novos produtos ou serviços – ou aperfeiçoados -, 
mais operações de produção e fornecimentos mais eficientes, soluções mais 
eficientes para resolver problemas e falhas, mais recursos humanos qualificados 
e, consequentemente, mais oportunidades de sucesso. 
Resumidamente, qualidade e inovação partilham argumentos comuns: orientação 
para o cliente, liderança, gestão e melhoria contínua, fatores essencias para o 
sucesso do negócio.

2.2.3. Ferramentas da Gestão da Qualidade

Fluxograma; o fluxograma é uma ferramenta que permite a visualização das 
etapas que envolvem determinado processo. É uma ferramenta muito visual 
para listar todas as operações  e apresenta uma sequência lógica de tudo 
o que é realizado nas etapas do processo. Podem ser utilizados em diversos 
contextos como tarefas, processos industriais de fabrico, funcionamento de 
sistemas, procedimentos operativos e processos administrativos. Os gestores 
que utilizam os fluxogramas identificam mais facilmente as possíveis causas e 
origens de determinados problemas ou atividades num determinado processo 
ou na organização da empresa em geral. 
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Folhas de Registo de Dados; a folha de registo de dados ou checklist é um 
documento destinado a recolher informações relevantes do processo. É utilizada 
para uma recolha, organização e análise de dados eficiente: os dados são 
previamente estabelecidos e marcados, estando eles cumpridos ou em processo, 
tendo a possibilidade de os acompanhar na evolução do processo de um produto, 
serviço ou etapa. 

Exemplo  
CHECKLIST DE CONTROLO DE QUALIDADE

Produto/Serviço:

Etapa/Nível:

Produto/Serviço ID:

Data:

Número de Inspeções:

Inspecionado por:

TIPO DE FALHA e CAUSA NÚMERO DE OCORRÊNCIAS SUBTOTAL

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Falha no. 1 2 1 1 1 5

Falha no. 2 3 2 5

TOTAL 5 1 1 2 1 10

Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa, Diagrama Espinha de Peixe); 
esta ferramenta tem como objetivo relacionar, através de uma representação 
gráfica, as causas e o efeito que podem ser atribuídas a um problema. Os dados 
podem ser recolhidos através de uma sessão de brainstorming com o grupo ou 
equipa para formular e clarificar todos os fatores que potencialmente influenciam 
o problema. Estes diagramas trazem vantagens porque auxiliam a determinar a 

INÍCIO

INPUTS

FIM

PROCESSOPROCESSO
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Diagrama de Pareto (Método ABC); o diagrama de Pareto é uma ferramenta que 
permite a organização das causas de um determinado problema de forma or-
denada: os problemas são separados em partes e analisados entre si. Trata-se 
de uma representação ordenada, através de um gráfico de barras, no qual, para 
cada causa se representa uma barra com a respetiva consequência. As causas 
são ordenadas por ordem decrescente da respetiva frequência. 

Esta técnica possibilita a priorização dos problemas mais relevantes e as suas 
causas. No exemplo, podemos observar que a „falta de formação” é o fator que 
está a afetar negativamente o serviço ao cliente. Deste modo, a empresa tem de 
investir mais na formação dos seus recursos humanos. 

Carta de Controlo (Controlo Estatístico de Processo); Esta ferramenta é muito uti-
lizada para o acompanhamento dos processos, através do controlo da evolução 
do processo, durante um determinado período de tempo. Com a carta, é possível 
analisar o processo e avaliar se o mesmo está a seguir conforme o esperado ou 
está a apresentar desvios (distinção entre a variabilidade natural do processo e 

Gestão de
Fundos Avaliação

Matérias-
primas

Tecnologia

Problema de 
Entrega de 
Produção 1.

Processo
Recursos 
HumanosAmbienteManutenção

Falta de Conheci-

mento Fundos EU

Alta probablidade de 

backups com dados 

corrompidos

Falta de ferramentas 

para monitorização

Falta de ferramentas 

de avaliação

Políticas ambientais 

muito restritivas

Falta de Formação 

em Gestão de 

Projetos

Falta de Gestão de Projetos 

e Plano de Entregas

Atualização de 

Software

origem, ou causa raiz, de um problema e a sua apresentação gráfica é de fácil 
compreensão. 
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a variabilidade provocada pela presença de causas invulgares). Está estruturada 
em três linhas de referência (inferior, superior e média) e estes limites devem ser 
estatisticamente determinados e utilizados para avaliar se o processo está sob 
controle, analisar a variabilidade do mesmo e, consequentemente, verificar se 
são necessários alguns ajustes, de acordo com as não conformidades. 

Histograma; esta ferramenta estatística permite mostrar, através de um gráfico 
de barras,  a variação entre um processo num determinado período. Com 
esta ferramenta é possível ter uma visão geral do comportamento dos dados 
recolhidos e, com a facilidade da análise de dados, auxilia na tomada de decisões. 
Por exemplo, o número de reclamações de clientes ao longo dos 12 meses de 
um ano. Os histogramas possuem a vantagem de serem de fácil elaboração e 
interpretação, de modo a entender uma variável do negócio ao longo do tempo. 
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Diagrama de Dispersão; o diagrama de dispersão é um modelo representativo 
de variáveis, ou seja, permite fazer associações entre duas variáveis e permite 
visualizar a relação entre dois fatores e analisar a dependência entre os mesmos. 
Por exemplo, permite perceber se o número de funcionários numa linha de 
montagem está relacionado com a quantidade de produtos em não conformidade. 
Se o formato da nuvem de pontos se encontrar sobre  os pares de dados x e y, 
poderá ser interpretado como „não há correlação”. Quando a variável y tende a 
aumentar à medida que a variável x aumenta, dizemos que há uma correlação 
positiva entre as variáveis. Quando a variável y tende a diminuir à medida que a 
variável x aumenta, dizemos que há uma correlação negativa. 
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2.3. Gestão de Risco
É amplamente aceite considerar que todas as decisões de negócios são tomadas 
sob vários graus de incerteza e trazem sempre riscos inerentes. A gestão de risco 
é um processo de identificação, análise e propostas de soluções para possíveis 
riscos/danos que uma empresa está exposta. Segundo o COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations) é „um processo desenvolvido pela administração, 
gestão e outras pessoas, aplicado na definição estratégica ao longo da 
organização, desenhado para identificar potenciais eventos que podem afetar 
a entidade, e gerir os riscos para níveis aceitáveis, fornecendo uma garantia 
razoável de que os objetivos da organização serão alcançados.”. O processo de 
gestão de risco começa no momento em que a ideia de negócio é  alinhavada no 
plano de negócios mas continua ao longo da sua vida de existência. O conceito 
de gestão de risco foi estudado e desenvolvido ao longo de várias décadas. E, 
com isso, concluiu-se que o sistema de gestão de risco pode ser implementado 
em conjunto com a gestão da qualidade, pois são igualmente atividades e 

EPIC_PT_V5.indd   54EPIC_PT_V5.indd   54 2022.10.04.   11:31:432022.10.04.   11:31:43



55

Gestão Empresarial MÓDULO 2.

políticas internas que uma empresa coloca em prática para identificar e mitigar 
riscos, com o objetivo de melhorar a qualidade do produto, melhorar a eficiência 
operacional, sustentabilidade e sobrevivência da organização. 

Os Benefícios da Gestão de Risco 

• Evitar o prejuízo financeiro
• Aproveitamento de recursos
• Melhorar produtos e serviços
• Aumentar a satisfação do cliente 
• Reforçar a posição no mercado com uma maior capacidade de previsão e 

resolução de futuros desafios
• Alinhar os indicadores de sucesso com os objetivos 
• Aumentar a visão de futuro da empresa 

2.3.1. Áreas de Risco

Ao se comprometerem a implementar um modelo eficiente de gestão de risco a 
longo prazo, os gestores da empresa necessitam de estar cientes de três áreas 
de risco mais relevantes:

1. Estrutura: uma estrutura que permita facilmente identificar e analisar os 
riscos atuais e monitorizar sinais de alerta para os antecipar. A organização 
terá de se dotar de meios e mecanismos para reagir (políticas e relatórios 
de procedimentos), mas também competências e a implementação de 
tecnologias adequadas.

2. Cultura: criar uma cultura empresarial que estimule e fomente uma 
comunicação eficiente a todos os membros da organização, desde as 
equipas à alta administração, de valores de responsabilidade e confiança, 
para que compreendam os seus papéis no processo de Gestão do Risco.

3. Processo: procedimentos específicos de identificação e análise de riscos 
através do uso de ferramentas como „Formulários de Avaliação de Riscos”, 
relatórios, avaliações de riscos, etc.

2.3.2. Etapas da Gestão de Risco 

1º Passo: Identificar as áreas mais vulneráveis ao risco:

1. Recursos Humanos, com falta de qualificação profissional, comunicação, 
etc.

2. Tecnologias utilizadas com possíveis falhas, nível de confiança, etc.

3. Concorrência

4. Processos de produção
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5. Pontos críticos na cadeia de fornecimentos

6. Gestão de Stocks e Inventário

7. Outros bens materiais que poderão não estar em conformidade

2º Passo: Fazer uma lista das ameaças identificadas no „ Formulário de Avaliação de 
Riscos’.

1. Classificar qualitativamente e quantitativamente cada um dos riscos 
verificados 

2. Analisar a probablidade dos riscos verificados 

3. Analisar o impacto  dos riscos

4. Calcular o potencial custo dos riscos 

5. Fazer uma lista das estratégias que podem ajudar a reduzir, combater ou 
prevenir os riscos verificados.

3º Passo: Implementar os recursos necessários para reduzir, combater e prevenir os 
riscos avaliados na análise.

4º Passo: Monitorizar a análise de risco elaborada e não se esquecer de a ir 
atualizando de tempos a tempos ou sempre que seja necessário.

2.3.3. Ferramentas da Gestão de Risco

•  Análise de Causa e Efeito, através do Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama 
de Ishikawa ou Diagrama Espinha de Peixe) já descrito noutro capítulo 
deste módulo. Esta análise serve essencialmente para identificar a raiz- 
causa do risco.

• Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma 
ferramenta que ajuda na identificação de forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças. Deste modo, a empresa consegue reconhecer melhor os riscos 
internos e externos, definindo estratégias eficazes para todo o negócio – 
incluindo para a Gestão de Risco. 
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Exemplo de uma Análise SWOT

FORÇAS [strengths]

•	 Tentar sempre melhorar o produto/serviço

•	 Departamento de inovação implementado

•	 Formação de colaboradores como parte da 
cultura da organização

FRAQUEZAS [weaknesses]

•	 A empresa nem sempre tem capital 
disponível para investir na inovação

OPORTUNIDADES (opportunities)

•	 Disponibilidade de apoios a projetos com 
fundos europeus

•	 Disponibilidade de apoios a projetos com 
fundos nacionais para promover a inovação/
transformação digital

•	 Disponibilidade de workshops e seminários 
online para formação dos colaboradores na 
área da gestão de projetos e inovação.

AMEAÇAS [threats]

•	 As empresas concorrentes têm mais 
recursos e mais capacidade para apostar 
na inovação 

•	 Os confinamentos da pandemia COVID-19 

Registo do Risco; o registo para análise de riscos é fácil e simples de implementar. 
Trata-se de uma ferramenta básica para gerir os riscos, elaborando uma tabela onde 
estão identificados todos os riscos, o seu impacto e possíveis respostas a adoptar 
para cada um deles. 

Exemplo de um Registo de Riscos

Risco Impacto 
Baixo/Med/

Alto

Alternativas 
disponíveis

Probabili-
dade

Baixa/Med/
Alta

Medidas a tomar Membro 
responsável

Falta de 
financia-

mento para 
projetos de 

inovação

Alto -

Sem inovação/

operações 
obsoletas

Uso de 
ferramentas 
de inovação 
para ajudar 
a procurar 

e gerir 
oportunidades

Med

Definir horas de 
trabalho para a 
equipa procurar 
programas de 
atribuição de 

fundos europeus

Gestores 
de Projetos 
da equipa 

dedicada aos 
projetos de 

inovação

Confina-
mentos 

COVID-19
Alto -

Interrupção 
das operações

Transformação 
digital dos 

procedimen-
tos, laptops 

disponibiliza-
dos para os 
Gestores de 

Projetos

Med

Manter os 
procedimentos 

de forma 
digital, partilhar 

o acesso de 
materiais em 
plataformas 

online ... 

Gestores 
de Projetos 
da equipa/ 

Gestores de 
PME 
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Matriz de Riscos (Matriz de Probabilidade e Impacto); consiste na elaboração de 
um levantamento detalhado para assegurar que todo o processo será aplicado com 
todo o cuidado. O objetivo é antecipar potenciais vulnerabilidades e, assim, adoptar 
e priorizar medidas preventivas necessárias. Deverá ser atribuído a cada risco uma 
nota de 1 a 3 de acordo com os mais graves, sendo 3 a nota para os mais críticos e 
que exigem prevenção imediata a fim de evitar perdas urgentes. Poderá ser utilizado 
em conjunto com o Registo de Risco.

Elevado Risco Aceitável 
(Medio – 2)

Risco Inaceitável 
(Elevado – 3)

Risco Inaceitável 
(Extremo – 5)

Médio Risco Aceitável 
(Baixo – 1)

Risco Aceitável 
(Medio – 2)

Risco Inaceitável 
(Elevado – 3)

Baixo Risco Aceitável 
(Baixo– 1)

Risco Aceitável 
(Baixo– 1)

Risco Aceitável 
(Medio – 2)

Ocorrência

/ 

Impacto

Baixo Moderado Elevado

2.4. Gestão de Projetos
‘’’O que é um Projeto?’’

Um ‘projeto’ é uma ação colaborativa temporária que é cuidadosamente planeada 
e que tem como objetivo alcançar um produto, serviço, benefício ou resultado 
esperado (‘Outputs’, ‘Outcomes’, ‘Benefits’ ou ‘Products’). Os projetos podem 
ainda ser definidos como a realização de tarefas dentro de um limite de tempo 
e um custo preestabelecidos e são definidos de acordo com três características 

Pr
ob

ab
ili

da
de

Impacto
Nível de Risco = Probabilidade x Impacto Exemplo:

Risco: Falta de Fundos para Projetos
Impacto: ELEVADO   
Probablidade de Ocorrência: Médio        Resultado: Nível de Risco = Impacto Elevado x Probablidade Média = Risco Inaceitável (3)

X
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fundamentais:
• Qualidade
• Custo
• Tempo (início e fim)

A ‘Gestão de Projetos’ é um conjunto de práticas, competências, conhecimentos, 
métodos e experiências utilizados para planear, executar, monitorizar e controlar 
os projetos independentemente do tamanho ou da complexidade.  A estruturação 
da forma como o projeto é elaborado é um processo contínuo que começa desde 
a fase inicial do conceito até ao fim da sua vida útil.

Elementos da Gestão de Projetos

• Definir o desafio: qual a necessidade do projeto? que lacuna se pretende 
preencher?

• Definir os requisitos do projeto:  quais os recursos necessários? Qual é o 
requisito de qualidade? Como será estruturado o tempo e quanto tempo 
demorará o projeto?

• Garantir recursos: os recursos podem ser adquiridos por investidores, 
internamente, através de fundos nacionais e da Comunidade Europeia ou 
outros.

• Elaborar um Plano de Gestão de Projetos.
• Elaborar os KPI (Indicadores Chave de Desempenho) do projeto.
• Monitorizar o processo: realizar vistorias, adaptar as mudanças, fazer 

ajustes, etc.
• Administrar o orçamento.
• Alinhar a comunicação com stakeholders, gestores, entidades nacionais e 

europeias, investidores, etc.
• Finalização e encerramento

2.4.1 Ciclo de Vida do Projeto

Fase 1: Iniciação e Planeamento

1. Identificação do problema, oportunidade ou lacuna no negócio ou no 
mercado.

2. Levantamento de ideias e dinâmica de brainstorming de modo a aproveitar 
as oportunidades, resolver problemas e ultrapassar obstáculos.

3. Listagem dos objetivos do projeto que vão direcionar todo o trabalho a 
ser realizado e possibilitar o sucesso do projeto.

4. Identificação dos stakeholders e público-alvo.

5. Analisar a viabilidade dos objetivos e entregas do projeto.
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6. Esboço das características do produto, serviço ou resultado.

7. Estimativas de custos: quais são os custos dos objetivos e entregas 
do projeto? Haverá custos de transporte? Quantas horas de recursos 
humanos deverão ser alocadas a cada uma das atividades?

8. Avaliação da análise de riscos.

9. Elaboração de um diagrama de Gantt (um gráfico usado para ilustrar o avanço 
das diferentes etapas de um projeto).

10. Levantamento dos recursos humanos e atribuição de tarefas de acordo 
com a sua experiência profissional.

11. Elaboração dos KPIs  do projeto.

12. Estruturação da Proposta do Projeto: que deverá conter todos os pontos 
para que os investidores, gestores, stakeholders, entidades nacionais 
ou europeias possam compreender o projeto, aprovem e financiem a 
implementação. A proposta deverá conter as respostas às perguntas: 
‘’QUEM?, O QUÊ?, PARA QUEM?, COMO?, QUANDO?, ONDE?, QUANTO?’’.

13. Submissão da Proposta do Projeto para aprovação.

Fase 2: Execução/Implementação

1. Criar uma plataforma digital online para todos poderem ter acesso e 
acompanhar o projeto.

2. Elaborar um manual da Gestão do projeto.

3. Estabelecer uma boa comunicação entre todos os participantes.

4. Reunir a equipa para a aplicação prática de tudo aquilo que foi definido 
durante o planeamento e apresentar os objetivos, resultados e prazos. 

5. Executar as tarefas planeadas.

6. Monitorizar a qualidade e a evolução do projeto com KPIs.

7. Realizar vistorias com os intervalos planeados.

8. Elaborar e dar a conhecer os relatórios de progressão do projeto com os 
intervalos planeados.

9. Fazer reuniões periódicas (por semana, por mês, etc.) para acompanhar o 
desenvolvimento do projeto.
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Fase 3: Encerramento

1. Analisar os resultados da implementação do projeto: os objetivos foram 
cumpridos dentro do prazo? Surgiram pontos críticos ou problemas? 
Todos os pontos foram cumpridos? O orçamento foi bem gerido?

2. Analisar o desempenho da equipa do projeto: a comunicação entre os 
participantes foi bem estabelecida? A coordenação da equipa na execução 
das tarefas foi bem estabelecida?

3. Guardar toda a documentação e informações detalhadas de todas as 
tarefas e atividades da equipa e do projeto em si (listagem com tudo o 
que correu bem e menos bem).

4. Entrega e e aprovação do resultado total do projeto (relatório final).

2.4.2. Recursos da Gestão de Projetos 

A gestão de recursos no contexto de um projeto (também se aplica para projetos de 
inovação) é essencial para obter os resultados pretendidos: a falta desta gestão pode 
afetar gravemente o desempenho de um projeto e comprometer a competitividade 
e sobrevivência do negócio. Recursos inadequados ou mal alocados também 
comprometem o prazo, a qualidade e o orçamento das iniciativas. Deste modo, as 
vantagens de adequar uma eficiente gestão de recursos são:

• Conduzir o desenvolvimento de produtos novos ou melhorados com custos 
mais reduzidos. 

• Melhorar a comunicação interna e estabelecer relações eficazes com associa-
dos, parceiros, fornecedores e stakeholders.

• Aumentar a troca de conhecimentos interna e externa, abrindo caminho a 
mais inovação.

• Estimular e aproveitar as oportunidades para a quailificação profissional dos 
colaboradores e gestores, de modo a responderem adequadamente aos 
desafios que possam surgir durante a implementação do projeto.

• Estimular e desenvolver as competências e capacidades para a gestão de 
projetos e, ao mesmo tempo, otimizar o valor da empresa enquanto entidade 
e membro de uma parceria de projetos.

Tipos de Recursos de Gestão de Projetos [Jugdev 2014]:

• Financeiros: os meios monetários necessários à concretização do projeto e 
gerados com os resultados do projeto. O montante captado para o projeto 
pode ser adquirido internamente, através de investidores, fundos europeus e 
nacionais, etc.

• Materiais: objetos, móveis e outros equipamentos que são utilizados no 
desempenho das tarefas.

EPIC_PT_V5.indd   61EPIC_PT_V5.indd   61 2022.10.04.   11:31:432022.10.04.   11:31:43



62

Gestão EmpresarialMÓDULO 2.

• Tempo
• Tecnológicos: aproveitar as soluções tecnológias da empresa.
• Humanos: competências e capacidades dos colaboradores, experiência e 

habilitações.
• Organizacionais: estruturas da própria organização, processos de produção e 

gestão.
• Sociais: relações estabelecidas com fornecedores, stakeholders, associados e 

parceiros, etc.

2.4.3. Ferramentas para Gestão de Projetos

• Registo do Risco: já descrito anteriormente.
• Matriz de Riscos (Matriz de Probabilidade e Impacto): já descrito anteriormente.
• Diagrama de Gantt: é um gráfico usado pala ilustrar o avanço das diferentes 

etapas de um projeto. São planificados os prazos, atividades, resultados e 
procedimentos com a respetiva duração. Esta ferramenta serve como um 
cronograma e ajuda a comunicação de tudo o que necessita de ser feito para 
colocar o projeto em prática (clarificação de prazos, funções, ações, etc.) a 
todos os atores e participantes. 

Exemplo de um Diagrama de Gantt
  

Exemplo: <Nome do Projeto> Diagrama de Gantt

Duração do Projeto: Janeiro 2022 – Dezembro 2022

Etapas do Projeto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Gestão do Projeto

Controle de Qualidade

D1/A1 Preparação, 
Pesquisa

D1/A2 Desenho do 
Jogo

D1/A3 
Desenvolvimento do 

Jogo

D1/A4 Teste Alfa

D1/A5 Teste Beta

D1/A6 Finalização e 
Tradução
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• Formulários (templates): utilização de  formulários organizados de forma 
lógica e integrada (desenhados de uma forma sistemática e consistente) de 
modo a agilizar e otimizar os processos: relatórios dos avanços, relatórios 
das reuniões, relatórios financeiros, documentos de eventos, inquéritos, 
entrevistas, newsletters, folhetos, relatórios de análise de qualidade, folhas de 
KPIs, etc.

• Plataformas de Gestão de Projetos: as plataformas online permitem que toda 
a equipa tenha acesso rápido às informações e uma visão completa sobre a 
estratégia e como está a ser posta em prática, fomentando a comunicação e 
a colaboração. Há diversas opções (gratuitas ou pagas) e todas disponibilizam 
diversos recursos e ferramentas que ajudam nos procedimentos necessários 
(por exemplo, configurar alertas automáticos para os prazos dos projetos).

• Manual de Procedimentos para Gestão de Projetos: o manual de procedimentos 
tem como objetivo orientar e nortear todos os participantes na gestão de 
projetos na elaboração e condução de todas as etapas do projeto: tarefas, 
prazos, formulários, identificação de normas de qualidade, vistorias e 
resultados finais. Petende-se uma uniformização na elaboração, execução e 
acompanhamento dos projetos através de uma metodologia de fácil aplicação. 

• Mapa de Monitorização de KPI: são mapas que possibilitam aos gestores e às 
equipas acompanharem o desenvolvimento do projeto (tarefas e atividades) 
tendo como base os indicadores chave de desempenho (KPIs).

Exemplo de um Mapa de Monitorização de KPIs
<Nome do Projeto> Mapa de KPI 

Duração do Projeto: Janeiro 2022 – Dezembro 2022
ID Tipo de 

Indicador

Objetivo Final Observações Líder 

Projeto

Partici-

pante 2

Partici-

pante 3

Estado

Manual de 

Gestão de 

Projetos

Gestão de 

Projetos

Draft do 

manual 

completo

Ter um draft 

antes do 

projeto
X Completo

D1 – Pesquisa/ 

Estudo

Preparação 20 inquéritos 

com 

stakeholders
X X X Pendente

D1 – Plano de 

Desenvolvi-

men to do 

Jogo

Desenvol-

vimento

Draft do plano 

de trabalho

Draft depois 

dos inquéritos
X Pendente

D1/A4 

Resultados do 

Teste Alfa

Desenvol-

vimento

Formulários 

com feedback 

15/15 min. 

avaliação 4/5

X X X Pendente

EPIC_PT_V5.indd   63EPIC_PT_V5.indd   63 2022.10.04.   11:31:442022.10.04.   11:31:44



64

Gestão EmpresarialMÓDULO 2.

Aplicação Prática 2:
Gestão de Projetos

Considera que a implementação de uma Gestão de Projetos irá trazer benefíci-
os para as necessidades da sua empresa? Se sim, quais?

Em que medida uma Gestão de Projetos na sua empresa poderia trazer 
benefícios para os seus clientes? 

Considera que as práticas utilizadas na sua empresa para a implementação e 
resultado de projetos têm sido eficientes? Se não, porquê? 

2.5. Gestão de Recursos Humanos (RH)
Estabelecer práticas eficazes de Gestão de RH é essencial para a sobrevivência e 
eficiência de um negócio, assim como também é um estímulo à inovação.  Uma gestão 
de RH eficaz estimula o trabalho em equipa e, deste modo, dá origem a uma troca 
de conhecimentos dentro da empresa. Fortalecer o trabalho de equipa, incentivar a 
criatividade e estimular a iniciativa são aspetos críticos quando se pretende atingir a 
inovação. E, naturalmente, o sucesso da inovação está diretamente dependente das 
competências de quem é responsável por apresentar novas ideias e realizar tarefas 
e atividades para o desenvolvimento de novos produtos/serviços ou melhorar os já 
existentes.

2.5.1. Criatividade e Inovação

Embora a criatividade seja desenvolvida detalhadamente no módulo seguinte, é 
importante referir que a criatividade e inovação estão interligadas: o processo de 
inovação requer a capacidade de gerar e desenvolver ideias e soluções (resultados) 
que sejam um novidade e que sejam criativas, apresentadas sob a forma de:

• Produtos novos ou aperfeiçoados
• Serviços novos ou aperfeiçoados
• Processos novos ou aperfeiçoados

As pessoas criativas adaptam-se naturalmente aos desafios que aparecem e estão 
sempre prontas a apresentar novas ideias e a aplicá-las. Por isso, são os candidatos 
perfeitos para assumir as tarefas que são necessárias nos projetos de inovação.
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Métricas e Indicadores de Criatividade

Para determinar “o nível de criatividade de um produto ou serviço”, temos de o 
analisar através dos seguintes parâmetros [Coprey et al. 2011]:

1. Novidade; o produto/serviço pode ser medido conforme a sua 
originalidade, disrupção, surpresa?

2. Utilidade; o produto/serviço pode ser medido conforme a sua utilidade, 
valor e flexibilidade?

3. Elaboração e conceção; o produto/serviço pode ser medido conforme a 
sua conceção (está bem concebido?, está bem elaborado?)

Para além destas dimensões, também se pode medir a criatividade através destes 
critérios:

1. Relevância e Eficiência – ‘Temos um real conhecimento dos factos, dos problemas, 
do mercado, das oportunidades e das lacunas?’

• Precisão: o produto/serviço cumpre as técnicas adequadas de acordo 
com o conhecimento atual?

• Desempenho: o produto/serviço desempenha a função para que foi 
criado?

• Adequação: o produto/serviço respeita os objetivos e parâmetros para 
que foi criado?

• Operabilidade: o produto/serviço é fácil de usar?
• Durabilidade: o produto/serviço tem uma duração consistente?

2. Novidade – ‘Conseguimos identificar o problema considerando a informação 
existente e conseguimos resolvê-lo procurando nova informação?’

• Diagnóstico: o novo produto/serviço chama a atenção para problemas 
existentes nas soluções atuais?

• Indicação: o novo produto/serviço demonstra que os problemas atuais 
podem ser resolvidos?

• Prevenção: o novo produto/serviço permite minorar os problemas 
futuros?

• Aplicação: o novo produto/serviço é inovador mas baseado em 
conhecimentos já existentes? 

• Combinação: o produto/serviço combina elementos de soluções já 
existentes? 

• Incremento: o produto/serviço traz novo conhecimento ao mercado/à 
area?

• Redirecionamento: o produto/serviço traz novas oportunidades de 
aprendizagem ao mercado/à área?
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• Reconstrução:  o produto/serviço demonstra a utilidade das soluções 
anteriores? 

• Reinício: o produto/serviço dá a conhecer uma nova abordagem na 
resolução de problemas? 

• Flexibilidade: o produto/serviço pode ter diversas aplicações (mais do 
que uma utilidade)? 

• Criação: o produto/serviço tem potencial para gerar novos desen-
volvimentos?

3. Aparência – ‘O novo produto/serviço está bem concebido e está bem elaborado?’

• Reconhecimento: o novo produto/serviço faz sentido? 
• Convicção: o novo produto/serviço parece estar bem executado 

tecnicamente? 
• Agradabilidade: o novo produto/serviço parece bem executado? 
• Completo: o novo produto/serviço está completo? 
• Elegância: o novo produto/servico tem um desenho agradável?
• Harmonia: os elementos do novo produto/serviço estão em harmo-

nia, fazem sentido? 
• Sustentabilidade: o novo produto/servico respeita o ambiente?

4. Criação – ‘O novo produto/serviço permite-nos continuar a evoluir no futuro com 
novos desenvolvimentos?’

•	 Fundamentos: o novo produto/serviço constitui uma base para os 
trabalhos futuros?

•	 Transferência: o novo produto/serviço gera novas ideias para resolver 
outros problemas?

•	 Perspetiva: o novo produto/serviço sugere novas formas de olhar 
para os problemas existentes? 

•	 Referência: o novo produto/serviço alerta para problemas 
anteriormente despercebidos? 

•	 Visão: o novo produto/serviço sugere novas formas de olhar para 
outras soluções? 

•	 Abertura: do novo produto/serviço abre caminho para desenvolver 
outros conceitos?
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Aplicação Prática 3:

Considera que o seu produto/serviço atingiu os objetivos principais esperados 
pela sua organização? 

Que elementos pode aperfeiçoar no seu produto/serviço e porquê?  

Considera que o seu produto/serviço abre caminho para desenvolver outros 
conceitos?

2.5.2. Práticas de RH e Inovação

A crescente globalização e dinâmica dos negócios estão a fazer com que as 
equipas que trabalham a inovação sejam mais eficientes e qualificadas. Para 
isso, é necessário implementar e cumprir algumas práticas:

1. Estimular a motivação intrínseca dos colaboradores envolvidos nos projetos 
de inovação; a equipa envolvida nos projetos de inovação necessita de, acima 
de tudo, considerar gratificante o seu envolvimento pessoal na função. É pois, 
importante selecionar cuidadosamente os candidatos para trabalhar nestes 
projetos, tendo em conta os seus interesses e, claro, a sua experiência. 

2. Oferecer incentivos financeiros quando for apropriado mas nunca fazer 
deles o objetivo principal; os incentivos monetários podem ser uma excelente 
motivação – por exemplo, nos casos em que os colaboradores terão de se 
empenhar nos projetos de inovação para além das suas funções habituais 
– mas deverão ser oferecidos com cuidado e atenção: cada membro da 
equipa do projeto deverá ser remunerado de forma justa e de acordo com os 
resultados da relação desempenho/qualidade. Mas nunca deverão substituir 
a motivação intrínseca dos colaboradores.
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3. Utilizar um sistema de avaliação do desempenho dos colaboradores; os 
sistemas de avaliação de desempenho devem ser usados com o objetivo 
de identificar a necessidade de competências dos colaboradores ou na 
implementação do projeto de inovação com o objetivo de preencher essas 
lacunas. Há KPIs que poderão ser utilizados para ajudar a identificar estas 
situações, integrados num Sistema de Avaliação de Desempenho:

•	 Número de projetos apresentados pelas equipas 
•	 Número de projetos de inovação aprovados e financiados 
•	 Número de colaboradores com formação em Gestão de Projetos e 

Prática de Gestão da inovação na empresa 
•	 Os níveis de satisfação geral dos colaboradores envolvidos em projetos 

de inovação 
•	 Qualidade e eficiência da comunicação entre os membros da equipa e 

os coordenadores.

4. Tolerar falhas iniciais; especialmente nos casos em que a empresa está a 
dar os primeiros passos na gestão da inovação e projetos de inovação pois, 
espera-se que a taxa de insucesso seja maior do que o normal. É importante 
ter consciência desse facto e ser tolerante ao erro. De acordo com a norma 
CEN/Ts 16555-3:2015, é essencial fomentar um ambiente de trabalho onde 
faça parte a noção de riscos e incertezas e aceitar as falhas e erros, pois são 
uma excelente base para uma aprendizagem rápida e consistente. À medida 
que a experiência da equipa aumenta, a taxa de sucesso também aumenta 
mas, é claro, tudo isso poderá demorar algum tempo. Contratar ou designar 
um Gestor de Projetos com experiência para liderar a equipa é uma boa 
maneira de minimizar as falhas e acelerar o processo de aprendizagem dos 
colaboradores.

5. Incentivar o crescimento a longo prazo

6. Promover uma mentalidade transformadora dentro da empresa; os líderes/
gestores da empresa têm de estar focados em atingir metas de longo prazo 
e ter uma visão em conjunto pois uma mentalidade transformadora entre a 
liderança de uma empresa aumenta a criatividade, inovação e motivação de 
todos os colaboradores.

7. Incorporar eventos para promover a criatividade e ações de Team Building 
na atividade da organização; os eventos para estimular a criatividade e as 
dinâmicas de Team Building são uma forma de reforçar competências como 
a resolução de problemas, formulação de ideias, estruturação, comunicação 
e inovação.
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8. Envolver diversos grupos de colaboradores em projetos de inovação; 
trabalhar num projeto é um processo organicamente interativo onde os 
membros das equipas discutem, partilham ideias, fazem brainstorming, 
trocam e desenvolvem ideias e produtos: um maior número de colaboradores 
envolvidos significa uma maior contribuição com diferentes perspetivas 
e conduzindo a uma implementação mais eficaz do projeto. No entanto, é 
importante ter consciência e cuidado na seleção dos membros das equipas 
para reduzir falhas de comunicação e evitar conflitos.
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“A criatividade é a inteligência a divertir-se.”  
Albert Einstein
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Módulo 3: Criatividade & Ideias 

A criatividade é um conceito que, muitas vezes, não é totalmente entendido. 
Muitos pensam que é uma característica com a qual só algumas pessoas nas-
cem. Até certo ponto, é verdade que é mais natural em alguns tipos de per-
sonalidade mas a criatividade é uma capacidade ou competência que pode ser 
aprendida e desenvolvida. Sem a combinação de ideias e pensamento criativo, é 
difícil haver inovação, o que afetaria negativamente os negócios. E ironicamente, 
quando falamos de mudança, temos de ter consciência de que é a única coisa 
que não muda, que está sempre presente - os sistemas mudam, as necessidade 
dos clientes mudam e as sociedades também mudam. E sem novas ideias, sem 
criatividade, como é que as organizações poderão responder às mudanças? 
Provavelmente, poderão fazer o mesmo que as outras mas nunca serão líderes 
de mercado e – é preciso lembrar – de que o funciona para um negócio poderá 
não funcionar para outro. Este módulo descreve:

•  os princípios básicos e os diversos tipos de Criatividade
• a relação entre Criatividade e Inovação
• as barreiras ao Pensamento Criativo e como ultrapassar ou evitar
• a Gestão de Ideias durante o Processo Criativo.

Objetivos de Aprendizagem:

• Conhecer e ser capaz de explicar o que é a criatividade e o que não é, espe-
cialmente em contexto de inovação

• Conhecer e identificar as barreiras/bloqueios ao pensamento criativo e ad-
quirir técnicas para as ultrapassar

• Reconhecer e compreender os diferentes tipos de pensamento criativo
• Aplicar atividades que estimulam cada tipo de pensamento criativo e ideação 
• Gerir de forma eficiente as ideias durante o processo criativo
• Reconhecer os aspetos críticos da gestão da criatividade a nível individual e 

organizacional 
• Aplicar as técnicas e ferramentas de gestão da criatividade 
• Reconhecer os aspetos críticos da gestão do processo de criatividade 
• Conhecer como podem as organizações contribuir para estimular a criativi-

dade.

Competências:

• Comunicação (de modo criativo, estimular equipas para o seu poder criativo)
• Utilizar diversos métodos estudados para estimular a criatividade
• Gestão eficiente (do processo de pensamento criativo)
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3. Criatividade
De forma inspirada, os artistas desenham e criam arte. A criatividade no mundo 
empresarial é um conceito diferente, existe como uma competência, um potencial 
que cada um tem ou pode desenvolver, para que o cérebro consiga conceber 
ideias criativas.

3.1. Definição e Princípios Básicos
É importante deixar claro que criatividade e inovação são dois termos distintos. 
“... a inovação não é criatividade. Criatividade é a idealização de uma grande 
ideia. A inovação acontece quando a ideia é colocada em prática - converter a 
ideia num negócio com sucesso” (Vijay Govindarajan, Harvard Business Review, 
2010). E o professor acrescenta que “gostamos de pensar que a capacidade de 
uma organização para inovar é a criatividade multiplicada pela ação.”
O que significa que a criatividade é apenas uma ideia ou um conjunto de ideias 
até ao momento em que haja um esforço para as pôr em prática. Como dizia 
o famoso inventor Thomas Edison, “A inovação é 1% de inspiração e 99% de 
transpiração.”
Embora em esferas diferentes, é o cruzamento de 1% com os outros 99% que 
leva à inovação. A criatividade não tem “riscos” se considerarmos que o único 
risco associado às ideias pode ser uma mancha na imagem e na carreira do seu 
criador! Quando se refere a inovação, já estamos a considerar os riscos de eficácia, 
popularidade e impacto na base de todo o processo. E, além disso, a organização 
deverá assumir o desafio de ter de contar com os recursos e o compromisso a 
longo prazo  para colocar a ação em prática e proceder a métodos e práticas que 
normalmente não desempenham.
A Criatividade é algo mais abstrato e difícil de medir. As ideias podem ser 
quantificadas em número mas não é fácil avaliar a sua “qualidade criativa”. 
Criatividade e ação são forças que têm de coexistir e se cruzar, caso contrário, 
não haverá inovação. Clarificando desde já os conceitos, a criatividade pode ser 
definida como:
“O processo de geração de novas ideias através de um processo criador de ideias  
originais que pode ser usado para conceber algo novo, útil e com valor.”
As ideias poderão ser usadas para pensar algo tangível (produtos) ou intangível 
(processos ou interações).
O valor de uma ideia depende de diversos fatores:

• ambiente cultural
• hábitos & tradições
• ambiente social
• conhecimentos & informações existentes 
• timing.

Apesar de os quatro primeiros serem mais evidentes, a oportunidade e o 
enquadramento temporal em que uma ideia é apresentada também deverá ser 
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tidos em conta. Pensemos, por exemplo, no helicóptero desenhado por Leonardo 
da Vinci - considerado, nos nossos dias, um génio e um visionário - no século XV 
muitos séculos antes da existência de um motor que o fizesse funcionar.
Desta forma, também podemos considerar situações nas quais as organizações 
ou as equipas dispõem ou não do orçamento necessário ou se estarão prontas 
para implementar uma ideia criativa, tendo em conta a atualidade do mercado 
ou da realidade. Sabemos que as pessoas podem reagir de forma imediata ou 
não à mudança: podem aceitar melhor ou pior a mudança. O mesmo acontece 
com o seu nível de criatividade, bem como a forma como a expressam.
Para impulsionar o pensamento criativo, é necessário que se verifiquem diversos 
princípios. Os mais relevantes são:

• não julgar nem limitar o pensamento
• capacidade de olhar para as situações sob diferentes e novas perspetivas
• tolerância à ambiguidade
• rejeição do insucesso, a mentalidade de „tudo se pode melhorar”
• curiosidade pelo que é desconhecido

Através dos capítulos deste módulo, pretende-se  dar a conhecer os benefícios 
das componentes a adotar para a geração de ideias e apresentar algumas 
sugestões, opções e ferramentas úteis a serem utilizadas durante o processo 
criativo.

3.2. Dois Tipos de Ideias Criativas
Existem dois tipos de ideias criativas – ao contrário dos diversos tipos de 
pensamento criativo:

1. Ideias desenvolvidas para dar resposta a uma necessidade verificada 
através da observação dos factos ou de uma investigação.

2. Ideias para criar soluções, cuja necessidade e timing ainda não são 
evidentes (estão à ‘frente do tempo’ e precisam do momento ou situação 
certa para avançarem).

O primeiro tipo de ideias é óbvio e é aquele que mais se costuma aplicar. O caso 
a seguir descrito como exemplo ajudará a compreender melhor o segundo tipo.

A marca Post-it – os papelinhos amarelos com uma banda adesiva de vários 
tamanhos que aderem com facilidade às superfícies lisas, foram inicialmente um 
fracasso pois a empresa 3M estava à procura de uma cola forte para fita adesiva. 
Com mais pesquisas, o cientista Spencer Silver, que trabalhava na empresa, 
percebeu que a cola era adesiva mas não aderia totalmente às superfícies, ‘não 
colava bem’. Nessa altura, a empresa não se mostrou interessada e resistiu à 
ideia. O cientista sabia que tinha feito uma descoberta importante e continuou 
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a promover a sua invenção. Mas só quando um colega começou a usar estas 
folhas, que não caíam, para marcar as páginas do livro de cânticos da igreja é 
que se fez o ‘click’. O produto foi testado, lançado no mercado e os blocos de 
notas adesivas imediatamente se transformaram num produto que fez sucesso 
em todo o mundo. Uma invenção que, inicialmente, não tinha utilidade, apenas 
precisou de alguém que reconheceu o seu potencial.

Silver afirmou que, tal como muitas invenções revolucionárias, o seu produto 
iria tornar-se uma necessidade quando as pessoas tomassem consciência disso. 
O mesmo pode ser aplicado a muitas invenções tecnológicas que, hoje em dia, 
consideramos essenciais na nossa vida mas que o não seriam para as gerações 
anteriores.

Aplicação Prática 1: 
 Dois Tipos de Ideias Criativas: Exemplos de Casos Pessoais

Considere os 2 tipos de ideias criativas e aplique alguns exemplos pessoais ou da 
sua organização.

Tipo de Ideia Criativa Desenvolvida por Mim Desenvolvida pela 
Organização

1.	 Ideias desenvolvidas 
para dar resposta 
a uma necessidade 
verificada através 
da observação dos 
factos ou de uma 
investigação.

2.	 Ideias para criar 
soluções, cuja 
necessidade e 
timing ainda não 
são evidentes (estão 
à ‘frente do tempo’ 
e precisam do 
momento certo para 
avançarem).
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 3.3. A Importância da Criatividade nos Negócios
A criatividade é, sem dúvida, uma forte componente no dia a dia da vida das 
pessoas e das organizações.

3.3.1.  Criar o Ambiente Adequado

A velocidade do avanço tecnológico é inquestionável mas as máquinas ainda não 
competem com a humanidade quando falamos de pensamento criativo. Para 
que as ideias criativas possam florescer, a dinâmica económica tem de acontecer 
enquadrada num ambiente que estimule o talento e possa reconhecer o ato 
criativo.
As pessoas desenvolvem a sua criatividade quando estão inseridas em ambientes 
que promovem a inclusividade, demonstram capacidade de experimentar novas 
ideias e confiança para correr riscos: precisam de uma base segura para trazer 
novas ideias que inicialmente poderão não fazer sentido ou testar ideias que não 
funcionaram, sem o receio de crítica ou ridículo quando acontece um „erro”.
A criatividade dos negócios é encorajada e fomentada pela abertura de 
pensamento. Deste modo, produzem-se melhores resultados, uma maior 
produtividade e estimula-se o crescimento pessoal, pois os indivíduos sentem-
se à vontade para dar azo ao pensamento, sem limitações ou restrições. E é este 
ponto que iremos desenvolver, mencionando as diversas formas de o conseguir 
e as situações a evitar.

3.3.2.  Como podem as Organizações criar formas para Promover Ambientes   
 Favoráveis ao Pensamento Criativo

• Como já referido no Módulo 2, se o ambiente não favorecer uma cultura 
onde se possa „falhar” sem receio de constrangimentos das chefias, 
dificilmente se manifestarão criatividade, coragem e novas ideias. Devem 
ser criadas condições internas que habilitem as pessoas a encarar o „erro” 
como oportunidade e parte do processo de aprendizagem.

• Adotar uma postura recetiva de aceitação de todas as ideias e não deixar 
que ninguém se sinta „à parte” no grupo de trabalho. Todos têm um 
potencial criativo, quer pelas suas experiências, quer pelas suas funções.

• Cultivar um mindset que contribua para o crescimento.
• Liberdade para propor soluções e dinâmicas de trabalho alternativas. 
• Para além da existência dos canais de comunicação que possibilitem a 

democratização das ideias, como a caixa de sugestões, as organizações 
de maiores dimensões poderão adotar um software dedicado à gestão de 
ideias.

• Diálogos e reuniões para troca de experiências, envolvendo colaboradores 
de todos os níveis da organização, especialmente quem estiver mais 
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diretamente relacionado com o assunto. 
• Os clientes também deverão participar no processo criador de ideias.
• Observar o comportamento positivo de outras organizações, até mesmo, 

fora do setor de atividade.
• Postura de aceitação e estímulo às novas ideias, de modo a que todos os 

colaboradores tenham consciência de que as chefias estão interessadas 
nas suas ideias.

• Reservar um tempo para a criação de dinâmicas, eventos e sessões de 
pensamento criativo com espaço para descontração e alegria.

• Capacitação e formação dos colaboradores desenvolvendo o seu potencial 
criativo em técnicas de pensamento inovador, procura de novas soluções 
para problemas, mapas mentais ou pensamento lateral.

Aplicação Prática 2: 
Faça uma avaliação de como promove um ambiente favorável ao pensamento 
criativo na sua vida pessoal e na sua organização.  
*Sugerimos que verifique as respostas com todos os membros da organização.

-	 Leia atentamente as frases, dando especialmente atenção às expressões assinaladas.
-	 Escolha as opções de resposta ‘nem sempre‘, ‘às vezes’ ou ‘frequentemente’.
-	 Justifique sumariamente as suas respostas.
-	 Se as respostas forem ‘nem sempre‘ ou ‘às vezes’, coloque-as na coluna de „área a 

melhorar”  e anote algumas ideias.

Atitudes e Ações Eu A minha 
organização

Área a melhorar

Estimular fortemente uma cultura 
onde o „erro” é encarado como uma 
oportunidade de aprendizagem e as 
falhas não são interpretadas como 
fracassos.

As ideias de todos são bem-vindas, 
vindas de todos os colaboradores e 
de todas as funções.

Cultivar uma mentalidade que 
contribua para o crescimento.

Incentivar formas alternativas de 
trabalhar e desempenhar tarefas.

Aproveitamento total dos canais 
de comunicação, como a caixa de 
sugestões, ou software dedicado à 
gestão de ideias.

Realização de reuniões constantes 
envolvendo todos os membros da 
organização, especialmente quem 
está mais diretamente relacionado 
com o assunto.
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Aprendizagem com o comportamento 
positivo de outras organizações, 
mesmo fora do setor de atividade. 

Aceitação e estímulo de novas 
ideias, transmitindo que as chefias 
estão atentas e interessadas. 

As dinâmicas de pensamento criativo 
são levadas a cabo regularmente 
num ambiente de descontração e 
alegria.

Capacitação e formação dos 
colaboradores em técnicas de 
inovação, resolução de problemas, 
mapas mentais e pensamento lateral.

 3.4. Tipos de Pensamento Criativo
Podemos usar diferentes categorias para definir os tipos de pensamento criativo. 
Todas têm o seu valor e podem ser aplicadas em diferentes etapas do processo 
criativo ou de situações específicas. Conhecer os diversos tipos de pensamento 
ajudará a compreender as diversas ações e abordagens possíveis para gerar 
ideias. A seguir, apresentamos as suas características:

Pensamento 
Divergente

Pensamento 
Lateral

Pensamento 
Estético

Pensamento 
Sistémico

Pensamento 
Inspiracional

O processo de 
pensamento 
cujo objetivo 
é criar o 
maior número 
possível de 
soluções 
e opções. 
(exemplo: 
Brainstorming)

O processo de 
pensamento 
quando se tem 
uma orientação 
ou um ponto de 
vista diferente 
do „normal”, 
pensar „fora da 
caixa” e explorar 
o que é menos 
habitual (exemplo: 
escolher um 
objeto aleatório e 
associá-lo ao tema 
ou problema ou 
considerar o „e se 
...” ou „será que...”.

Produzir objetos 
que sejam 
harmoniosos 
e agradáveis 
à vista. É 
normalmente 
combinado com 
outros tipos de 
pensamento 
criativo.

Parte do 
princípio que o 
desempenho 
e as ações de 
uma parte do 
negócio está 
interligada e 
influencia a 
outra parte (a 
organização 
como um 
sistema vivo).

É conhecido como o 
„momento eureka”, 
a interjeição que 
significa ‘encontrei’ 
ou ‘descobri’ e 
que foi proferida 
e ficou famosa 
mundialmente 
pelo matemático 
Arquimedes durante o 
banho. Está associado 
a situações de 
descontração ou em 
sonhos, um momento 
de total inspiração 
quando a nossa 
mente se acalma para 
a criatividade fluir.
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Aplicação Prática 3: 
Responda às perguntas identificando qual o Tipo de Pensamento Criativo, ou 
seja, (D) Divergente, (L) Lateral, (E) Estético, (S) Sistémico e (I) Inspiracional. Na 
coluna da direita, liste os exemplos que encontra na sua realidade empresarial e 
marque com um  * o tipo de pensamento mais recorrente na sua vida ou na sua 
organização. 

Perguntas

Tipo de 
Pensamento

D, L, E, S ou

I

Exemplos

1. Ao contrário de uma  ‘análise’ focada 
num tema específico, que tipo de 
pensamento atribui às relações entre as 
diversas partes e ao seu funcionamento 
como um todo?

2.  A recente pandemia fez com que muitas 
organizações se apercebessem que os 
valores das empresas precisam de ser 
mais do que palavras no seu site e que 
precisam de agir em conformidade com 
eles. Que tipo de pensamento é este?

3. Considere este enigma. „Uma mulher 
teve dois filhos que nasceram à mesma 
hora, no mesmo dia e no mesmo 
ano. Mas não eram gémeos. Como é 
que isto pode acontecer? „Que tipo 
de pensamento é necessário para 
encontrar a resposta?

4. Quando se coloca questões sobre:

Que alternativas podemos usar nos 
materiais, processos ou métodos que 
temos vindo a  utilizar?

ou Poderemos dar outro uso aos 
materiais, processos ou métodos 
usados?

Que tipo de pensamento estamos a 
adotar?

(adaptado da técnica SCAMPER)

5.  Se um gestor tomar medidas para 
melhorar o espaço de trabalho 
colocando o máximo de luz natural 
possível, plantas vivas e criar 
lugares acolhedores para as pessoas 
trabalharem, que tipo de pensamento 
criativo se está a utilizar?

Consulte as respostas no final deste módulo.
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3.5. Gestão da Criatividade
Como já anteriormente referido, todos podem ser criativos e ter um pensamento 
criativo. Por vezes, alguns não se esforçam muito para o ser.

3.5.1. Ultrapassar as Barreiras à Criatividade

Muitas vezes, no meio empresarial, as ideias – mesmo as ideias extraordinárias 
- morrem antes de terem a oportunidade de serem testadas. É comum, hoje 
em dia, ver-se nas reuniões aqueles que assumem, desde o ínicio, o papel 
de “advogado do diabo” quando surgem problemas ou novas ideias. Isto é o 
suficiente para aniquilar a criatividade ou alguma esperança para mudar algo 
pois é o principal fator de desmotivação e que desencoraja as pessoas a discutir 
os problemas e propor mudanças. As pessoas ficam com um sentimento de 
frustração e desconfiança porque as ideias são rejeitadas mesmo antes de serem 
exploradas, resultando, mais tarde ou mais cedo, que os colaboradores desistam 
de apresentar ou sugerir alguma coisa.

3.5.2. Compreender a Motivação

O segredo para um ambiente criativo é libertar o potencial criador dos indivíduos, 
das equipas e das organizações para que se sintam motivados a dar o seu melhor. 
E, para isso, é necessário compreender o que motiva as pessoas.

Os psicólogos Richard M. Ryan e Edward L. Deci investigaram os fatores 
motivacionais do indivíduo e publicaram a sua teoria em 1985 com vários artigos 
e livros intitulados “Teoria da Autodeterminação”.

A autodeterminação é a capacidade de as pessoas se sentirem livres para 
fazerem as suas próprias escolhas. Este sentimento tem impacto na motivação 
- as pessoas sentem-se mais motivadas para agir quando percebem que o que 
fazem irá ter um efeito sobre a sua vida. O estudo conclui que existem dois tipos 
de necessidades que podem gerar dois tipos de motivação quando estas são 
satisfeitas:

• Motivação Extrínseca

• Motivação Intrínseca

As formas de motivação extrínseca 
podem ser:

• bónus
• aumentos salariais
• “pizza days” (partilhar uma 

refeição entre colegas) 
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• presentes
• reconhecimento público
• recompensas 
• evitar consequências negativas. 

A motivação extrínseca é aquela em que a pessoa é impulsionada para satis-
fazer exigências externas, ou seja, para obter recompensas ou evitar punições. 
Os estudos mostram que as recompensas, apesar de agradáveis e apreciadas, 
não mantêm a motivação a um nível elevado durante muito tempo pois a ma-
nutenção da motivação depende da presença contínua do reforço externo. E 
também poderá funcionar como fator desmotivador, no caso de os reforços não 
serem alcançados.

Pelo contrário, a motivação intrínseca manifesta-se ao satisfazer três necessidades 
básicas (incentivos internos), que são:

Necessidade de Autonomia: As pessoas precisam de sentir liberdade de 
executar as actividades à sua “maneira”, que têm controlo sobre o seu trabalho, 
comportamentos e objetivos (dentro dos limites da sua função e valores da 
organização).

Necessidade de Vínculo ou Relação com os Outros:  Os indivíduos precisam de 
sentir que pertencem a uma organização, de sentir que estão ligados aos outros, 
às equipas, às organizações. Nestes sentimentos de pertença também estão 
incluídos os comportamentos altruístas (fazer algo pelo bem dos outros).

Necessidade de Competência: A necessidade dos indivíduos em reconhecer 
valor em si mesmo, de sentir que os colegas e a organização acreditam que 
vale a pena investir neles. Que têm o potencial para crescer. Quando as pessoas 
sentem que têm as competências necessárias para o sucesso, sentem-se muito 
mais motivadas para se envolverem em desafios que as ajudem a crescer e a 
alcançar os seus objetivos.

Estas três necessidades básicas estão presentes em todos os seres humanos, 
mas em graus diferentes. Assim, enquanto uma pessoa pode ter uma forte 
necessidade de autonomia, outra pode não a ter e, pelo contrário, manifestar 
uma forte necessidade de vínculo. O desafio para qualquer líder ou gestor de 
equipa é ter consciência das necessidades que cada indivíduo manifesta.

Uma das formas mais fáceis de conhecer os indivíduos com quem se trabalha é 
simplesmente fazer-lhes perguntas, como, por exemplo as seguintes:

• Em que tipo de tarefas gosta de trabalhar? No que é que gostaria de 
trabalhar?
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• O que é que gostaria de fazer? E o que não gostaria?
• Como é que prefere trabalhar?
• É muito importante para si ter algum controlo sobre o que faz?
• Como se sente ao trabalhar em equipa?

Atenção: Se as pessoas se sentirem à vontade para partilhar o que desejam, 
o gestor deverá estar aberto e ouvir atentamente, fazer mais perguntas e, 
respeitosamente, explicar o que é realisticamente possível fazer e apresentar as 
oportunidades existentes na área da formação e desenvolvimento pessoal, por 
exemplo.

Aplicação Prática 4: 
Motivação Intrínseca: Use os seus próprios exemplos

Considere as 3 formas de motivação intrínseca e como cada uma delas influencia 
as suas ações ou as dos membros da sua equipa (Atenção: poderá não conhecer 
as formas de motivação dos membros da sua equipa mas deverá fazer um esforço 
para as descobrir! Como sugestão, poderá usar as perguntas sugeridas.)
Forma de Motivação 
Intrínseca

Quanto é que esta 
necessidade se reflete em 
mim? 
Como é que esta necessidade 
se manifesta? 
O que é que posso fazer para 
ir ao encontro das minhas 
necessidades?

Em que membros da 
equipa esta necessidade se 
manifesta mais? 
Como é que esta 
necessidade se manifesta? 
O que é que posso fazer 
para ir ao encontro das 
necessidades dos membros 
da equipa?

1.	 Autonomia

2.	 Vínculo

3.	 Competência

EPIC_PT_V5.indd   81EPIC_PT_V5.indd   81 2022.10.04.   11:31:462022.10.04.   11:31:46



82

Criatividade & IdeiasMÓDULO 3.

3.5.3.   Barreiras à Criatividade

Apesar de uma boa compreensão e consciência dos fatores que poderão 
motivar os indivíduos, podem existir barreiras que interferem com a vontade 
ou capacidade de pensar criativamente de uma pessoa ou de uma equipa. Este 
capítulo pretende demonstrar quais são as barreiras mentais e emocionais que 
podem funcionar como bloqueios à criatividade.

As barreiras podem surgir devido a:
• equívocos
• dificuldade de comunicação
• mentalidade
• generalizações
• emoções
• falta de motivação

Os sentimentos associados a uma experiência negativa ou o receio de 
consequências negativas podem interferir com a capacidade de reconhecer que 
um problema necessita de ser resolvido, de o considerar com uma mente aberta 
e de acreditar que a solução é, de facto, possível.

Embora tudo isto se possa explicar tendo como raiz a falta de motivação, é 
importante dedicar uma atenção especial  a cada um destes elementos.

Os participantes nas diversas dinâmicas para gerar ideias contam com uma série 
de atividades interessantes e motivadoras, que requerem uma reflexão “fora da 
caixa” antes de analisarem a forma como abordaram a procura de soluções. Irão 
também rever as características dos pensadores criativos e completar uma folha 
de autoavaliação para os ajudar a compreender onde são fortes e onde podem 
melhorar em termos de características.

As características são as seguintes:

• Abertura a novas experiências,

• Curiosidade e persistência,

• Pensar “fora da caixa”,

• Pensar “dentro da caixa”, ou seja, pensamento criativo mas dentro de 
determinados limites e fronteiras, ocasionados pela situação real ou como 
desafio à dinâmica criativa,

• Curiosidade, não se deixar levar por rotinas de “piloto-automático” ou 
“normalização” do grupo, flexibilidade e originalidade,

• Ver as situações de diversos ângulos,
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• Capacidade para aceitar o risco,

• Não ter medo de falhar.

Os conteúdos aqui descritos apresentam sugestões e técnicas para desenvolver 
a criatividade. Poderão ser aplicados em situações pessoais e na prática 
empresarial, ajudando os participantes a desenvolver um plano de ação para 
melhorar o nível das suas competências.
Sem motivação, os indivíduos e as organizações não podem avançar e explorar 
novas ideias. Quando há motivação, também há curiosidade: em imaginar como 
as coisas poderiam ser feitas de forma diferente - ou melhor- , o que se poderia 
iniciar ou o que se deveria deixar para trás. No entanto, a curiosidade também 
traz o  receio: medo do fracasso e do ridículo, da crítica ou, como consequência 
extrema, não ser promovido. Esta é uma das principais barreiras que o gestor 
tem de enfrentar, para que o pensamento criativo possa dar frutos.

3.5.4. Processos e Ferramentas para Facilitar a Criatividade Individual ou da          
 Equipa

Considerar que o pensamento criativo deve ser ‘livre’, ‘inspirado’ ou ‘natural’ é 
uma falácia pois o mesmo desenvolve-se através de um processo bem definido. 
Claro que a afirmação poderá ser, ocasionalmente, verdadeira, mas a maior parte 
dos indivíduos e equipas que procuram desenvolver ideias criativas só poderão 
recolher frutos se contarem com uma estrutura e um enfoque definidos por 
processos ou ‘ferramentas’, que iremos abordar nesta parte do capítulo.

Nos capítulos seguintes, os participantes nestas dinâmicas ficarão a conhecer 
métodos e ferramentas que ajudam a gerar ideias e a explorar a criatividade de 
forma eficaz.

3.5.4.1. Reframing ou Remodelar a Realidade

As pessoas e as organizações tendem a perceber as coisas sempre da mesma 
forma e muitas vezes ter uma ideia fixa sobre algo. A prática do “reframing” 
capacita indivíduos e equipas a “ver o enquadramento da realidade” de diversas 
formas e com diferentes contextos, permitindo-lhes “reenquadrar” a situação e 
observá-la a partir de outro ponto de vista e ajudam na solução de desafios onde 
habitualmente sentem que há um bloqueio.

3.5.4.2. Brainstorming

É umas das técnicas mais conhecidas e também mais eficazes para gerar 
múltiplas ideias, quando aplicado corretamente. A seguir, descrevemos algumas 
sugestões eficazes, que poderão ser aplicadas presencialmente ou online.
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3.5.4.3.  Os 6 Chapéus do Pensamento: acrescentar ‘disciplina’ ao processo criativo

O processo chamado ‘6 Chapéus do Pensamento’ de Edward de Bono inclui 6 
formas diferentes de pensar que são conscientemente adotadas ou evitadas, 
com o objetivo de libertar o pensamento das limitações.
Dispomos de 6 chapéus, com 6 cores diferentes e que traduzem 6 linhas de 
pensamento distintas, de acordo com o problema com que nos deparamos e a 
natureza específica das ideias necessárias. Embora os chapéus sejam simbólicos, 
muitas equipas consideram que a presença de chapéus físicos durante as 
reuniões ajuda a melhorar o processo. Os “chapéus” permitem enquadrar os 
pensamentos em dinâmicas de grupo de forma estruturada e eficaz e evitam 
julgamentos negativos prematuros e a rejeição de ideias.

Os seis chapéus são:
•	  O chapéu branco:O chapéu branco: Este é o chapéu objetivo, tem a seu cargo os factos e  as 

informações que estão relacionados com o problema. Recolhe informações 
– não avalia se são boas ou más - e utiliza as informações disponíveis para 
apoiar ou refutar argumentos.

•	 O chapéu vermelho: Este é o chapéu intuitivo, centrado na emoção, instinto 
e sentimentos.

•	 O chapéu preto: Este é o chapéu que assume uma postura de cautela e 
precaução, utilizado para prever resultados negativos, riscos e potenciais 
falhas.

•	 O chapéu amarelo: Este é o chapéu otimista, usado para encontrar resultados 
positivos, vantagens e oportunidades de uma ideia.

•	 O chapéu verde: Este é o chapéu da criatividade, convida a pensar em algo 
novo, onde é possível elaborar uma lista de possíveis soluções, sem avaliar se 
são boas ou más.

•	 O chapéu azul: Este é o chapéu de controlo, o “maestro” responsável pelo 
ponto da situação e utilizado para a gestão e organização da reunião. O 
indivíduo que estiver a desempenhar este papel deverá assegurar que 
todos os participantes (individuais ou em equipas) mantenham o foco e a 
abordagem correta em cada fase do processo.

Há algumas possibilidades na utilização dos chapéus recomendadas para situações 
e processos específicos em contextos empresariais.

Por exemplo, a dinâmica adotada poderá seguir uma abordagem onde o grupo 
trabalha com toda a sequência de chapéus ou diferentes grupos podem considerar 
e explorar um tópico sob a perspetiva de apenas um determinado chapéu.
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3.5.4.4.   Mapas Mentais

O mapa mental é uma excelente forma de reunir ideias que podem aparecer de 
uma forma não estruturada. O cérebro reconhece padrões e gosta de organizar 
informações através das linhas em curva e dos “pedacinhos” de informação 
que os mapas mentais oferecem, de modo a equilibrar as nossas capacidades 
linguísticas e visuais.
Regras para a elaboração de um mapa mental eficaz, com alguns elementos que 
estimulam o cérebro e que deverão ser utilizados:

• Usar cor
• Usar linhas curvas e não linhas retas nem confusas
• Utilizar uma grande folha de papel
• Começar no meio da página
• Não avaliar nem julgar
• Manter a harmonia da conectividade
• Não usar muitas palavras
• Usar imagens ou pequenos gráficos sempre que possível – são um estímulo 

para o cérebro. Como diz o ditado “uma imagem vale mais do que mil 
palavras”.

• Usar mapas mentais para qualquer assunto ou tópico
• Responder às seguintes perguntas antes de ser aplicada qualquer mudança:

• O que é a mudança?

• A quem irá afetar (todos, apenas as pessoas que utilizam o produto 
ou o serviço)?

• Que implicações mais vastas poderá ter a mudança (quem pode ser 
indiretamente afectado)?

E após a implementação:

• Que situações têm surgido por causa da mudança?

• Quem beneficiou com a mudança e porquê?

• Quem ficou prejudicado com a mudança e porquê?

3.5.4.5. Design Thinking

Em português, poderá ser designado por “pensar como um designer=projetista” 
e é um método para estimular ideias “fora da caixa” e estratégias ao abordar 
problemas, de modo a identificar soluções alternativas que possam não ser 
imediatamente evidentes. É um processo orientado em 5 etapas com o objetivo 
de criar uma forma de abordar e solucionar problemas.
É um método de trabalho que enfrenta e resolve os desafios e problemas, de 
forma prática. O Design Thinking é útil na abordagem de problemas que não 
estão bem definidos ou ainda são desconhecidos, tendo um ponto de vista mais 
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empático e que permita colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de 
projetos (princípios de multidisciplinaridade e colaboração) e gerar resultados 
que sejam mais desejáveis. As ideias são criadas em dinâmicas de Brainstorming 
e tem uma aplicação prática nas fases de prototipagem e teste. O Design Thinking 
é uma combinação de pensamento criativo com gestão de ideias, pois fazem 
parte do processo alguns elementos indispensáveis para criar projetos eficazes 
– desenho, protótipo, teste e experimentação dos conceitos e ideias concebidas.
As etapas do Design Thinking são:

Passo 1: Empatia

• Esta forma de pensar pode ser entendida como o processo de resolução de 
problemas que leva em conta o ser humano e os problemas que os poderão 
afetar.

• Observamos e envolvemo-nos com a atuação de cada pessoa – clientes ou 
colegas - para a criação de processos eficientes que possam compreender as 
suas esperiências e motivações, colaborando para solucionar um problema. 

• É essencial que ponhamos de lado as considerações pessoais sobre a nossa 
visão da realidade, de modo a conhecer os utilizadores e as suas necessidades. 

• É essencial não avaliar ou julgar.

Passo 2. Definição

• Durante esta fase, são reunidas todas as  informações recolhidas durante a  
fase anterior.

• São analisadas todas as informações e elaborada uma síntese de modo a guiar 
o processo de criação da solução.

• Como uma abordagem, o problema é considerado num contexto de empatia, 
de forma a colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto.

Passo 3: Ideação

• Esta é considerada a fase da geração de ideias.
• O pensamento criativo é aqui necessário para identificar novas soluções para o 

problema, pois são aplicadas abordagens alternativas de o examinar.
• Existem diversas de técnicas de Ideação, como Brainstorming, Brainwiting, a 

Pior Ideia Possível  e o modelo SCAMPER (descritas em detalhe no Módulo 4).
• É importante que não haja avaliação nem julgamentos.
• Quanto mais ideias ou soluções forem geradas nesta fase, melhor.

SUGESTÃO! As primeiras cinco ideias geradas são geralmente as mais óbvias 
mas não  particularmente criativas. Uma sugestão é pedir 5 ideias, discuti-las e 
depois pedir mais 5. Discuti-las e novamente mais 5, e outra vez mais 5. O debate 
é uma parte muito importante do processo. Mas pedir 20 ideias logo de início 
não resultará tão bem!
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Passo 4: Protótipo

• A equipa deverá produzir, nesta fase, uma série de amostras em escala reduzida 
do produto ou ideia para que possam ser experimentados e validados.

• No final desta fase, a equipa terá uma perspetiva mais clara das limitações 
inerentes ao produto/ideia e dos respetivos problemas.

Passo 5: Teste

Esta é a fase final do processo, mas como é um processo iterativo, os resultados 
gerados durante a fase de teste são frequentemente utilizados para redefinir 
um ou mais problemas e informar os utilizadores de uma forma transparente, 
comunicar as condições de utilização, verificar como as pessoas pensam, se 
comportam e sentem, conectando-se empaticamente. Se necessário, poder-se-á 
regressar às etapas anteriores.
É importante pensar que não existe fracasso - apenas oportunidades para 
aprender mais e criar melhores soluções. Se uma organização pretende criar o 
ambiente adequado para encorajar o pensamento criativo, é fundamental que 
se comprometa com esta abordagem. O Design Thinking é descrito em mais 
detalhe no Módulo 4.

 3.6. Criatividade e Sucesso dos Negócios
Com a velocidade com que a economia e os mercados mudam, só têm benefícios 
as empresas que sejam flexíveis, adaptáveis e criativas. Para crescerem, as 
empresas precisam obviamente de atrair novos clientes e reter os que já têm. 
Para o fazerem, precisam de constantemente rever a qualidade do que oferecem 
e introduzir novidades, sob a forma de produtos ou serviços. Para isso, é 
necessário contar com o pensamento criativo, que ajudará a alcançar a inovação 
e a construir uma forte vantagem competitiva.
A criatividade é o combustível que alimenta ideias extraordinárias. Por isso, ter 
uma mentalidade criativa, seja considerando o seu negócio ou a empresa para a 
qual trabalha, faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, em tempos tão 
acelerados.

3.7.  Gestão de Ideias nas Organizações
A gestão de ideias é um processo estruturado de concepção, captação, discussão 
e aperfeiçoamento, organização, validação, avaliação e priorização de insights 
ou pensamentos criativos que não surgiriam nas interações do dia a dia ou nos 
debates de ideias.
O conceito de inovação e pensamento criativo sofreu algumas mudanças, 
passando também a abranger não apenas produtos mas também os processos 
dos negócios, os sistemas e qualquer outra área da vida empresarial que possa 
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ser melhorada ou retirada. Este significado mais abrangente da utilização do 
pensamento criativo no local de trabalho implica a implementação de um  sistema 
de gestão de ideias eficaz e fácil de utilizar.
Embora as ideias possam ocorrer em qualquer altura, a velocidade com que se 
trabalha e a pressão da maioria dos locais de trabalho de hoje em dia originam 
que as pessoas não tenham o tempo ou a disponibilidade mental necessários 
para que os pensamentos criativos ocorram.
As organizações mais inovadoras asseguram tempo disponível às equipas para, 
sistematicamente, terem ocasiões para a criatividade. 

3.7.1.  Compreender a Criatividade numa Organização 

O pensamento criativo pode, e deve, acontecer em todos os níveis de uma 
organização. Este capítulo é dedicado ao pensamento e a todas as suas dimensões 
nas organizações. Há diversos fatores importantes que podem ser abordados, 
tendo todos eles impacto, quer em toda a organização, quer em ambientes 
de trabalho individuais, e como são percebidos pelos indivíduos afetados. As 
organizações criativas sabem que a condescendência aos problemas pode 
prejudicar mesmo as empresas com mais sucesso e que o que funciona hoje 
em dia poderá rapidamente estar completamente desatualizado ou obsoleto em 
breve. Podemos imaginar o que os fabricantes de ganchos e molas pensavam do 
futuro antes de surgir a invenção do Velcro, a marca mundial de fitas de fixação 
rápida.

3.7.1.1. Culturas de Inovação

A cultura de inovação promove o desenvolvimento de novas ações criativas 
dentro da empresa e deverá tornar-se parte da essência organizacional. 

Os estudos científicos distinguem 4 tipos de cultura de inovação e a classificação 
foi baseada nas características de cada uma: Cultura Proativa, Estratégica, 
Otimizadora e Operacional. Cada uma poderá ser adaptada a qualquer tipo de 
negócio, para os indivíduos mas também para as equipas: a diferença no grau de 
rapidez, visão, pensamento estratégico, implementação e enfoque em operações 
e sistemas poderá variar nos diversos tipos de culturas.

De acordo com a orientação do pensamento criativo ou dos objetivos inovadores 
que se pretendam atingir, os gestores deverão selecionar qual(is) o(s) tipo(s) de 
cultura(s) adequada ao grupo ou à equipa tendo em consideração a tarefa. Cada 
tipo permite uma abordagem distinta para cada equipa ou organização, que 
se concentra numa área específica. Por exemplo, numa unidade de produção, 
é lógico que a inovação seja normalmente conduzida pelo pensamento 
criativo dos Inovadores Operacionais, enquanto que um departamento de 
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marketing pode naturalmente usar um estilo Proactivo. Os diversos tipos 
de culturas também podem ser utilizados em conjunto ou sequencialmente.  
Poderá ser utilizada uma ferramenta chamada Innolytics® Idea Management 
Software, uma solução para implementar sistemas de gestão de ideias e ajudar 
as empresas a enfrentar os desafios das transformações dos mercados.

Um verdadeiro desafio que as organizações de todas as dimensões enfrentam 
é criar um ambiente social que fomente a criatividade organizacional, ou seja, 
implica a capacidade da organização em beneficiar e produzir resultados criativos. 
Para isso, é fundamental refletir sobre quais os desafios envolvidos e quais as 
soluções possíveis para os ultrapassar.

3.8. O Processo de Gestão de Ideias
Embora as etapas do processo possam parecer bastante óbvias e claras, é 
essencial que sejam implementadas corretamente pelas pessoas ou equipas 
com as competências exigidas e adequadas a cada uma das fases, que são:

1. Gerar ideias

2. Recolher ideias

3. Selecionar e redefinir ideias

4. Validar e testar ideias

5. Implementar ideias

Sem fontes de informação, não há expansão do conhecimento organizacional e, 
consequentemente, não há crescimento. No entanto, sem uma seleção, validação 
e testagem adequados, as ideias podem ser impraticáveis ou irrealistas. E, sem a 
fase de implementação, é óbvio, uma ideia nunca se tornará realidade.
Todos somos diferentes e todas as nossas diferenças são valiosas no processo 
de criatividade. No seu livro “The Ten Faces of Innovation”, Tom Kelley divide 
as diferentes abordagens em três grupos principais, cujas características, 
naturalmente, correspondem a etapas específicas no processo de gestão de 
ideias.

3.8.1. Gerar Ideias & Recolher Ideias

Já foram referidos diversos métodos e ferramentas que ajudam à geração e 
recolha de ideias em capítulos anteriores.
Mas, resumidamente, a inovação não acontece por geração espontânea e 
precisa de ser estruturada. E um dos ingredientes fundamentais dessa estrutura 
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é ter pessoas com competências complementares para impulsionar o sistema. 
As 10 competências que o livro de Tom Kelly destaca estão estruturadas como 
personas e cada uma tem uma função distinta. As três personas mais adequadas 
para gerar ideias são o Antropólogo, o Experimentador e o Polinizador. Cada 
uma destas personas contribui com competências diferentes. Os antropólogos 
têm a capacidade de re-enquadrar problemas, trazer novos conhecimentos e 
insights ao observar o comportamento humano, revelando intuição e empatia. 
Também são inspirados por aquilo que é invulgar, com uma lista de ideias 
criativas a implementar e problemas a resolver. Os experimentadores testam as 
novas ideias continuamente e aprendem por tentativa e erro. Os polinizadores 
exploram outros setores e culturas, vêem ligações que outros não vêem e abre 
ideias em novas áreas – têm geralmente uma  mente aberta.

Estas personas partilham características comuns: a curiosidade e um forte desejo 
de aprender. Recolhem constantemente novas informações e concentram-se nas 
mudanças que acontecem no mundo fora da empresa, esforçando-se para evitar 
que esta apenas se desenvolva a nível interno e focada para dentro.

3.8.2. Selecionar e Analisar Ideias, Validar e Testar Ideias

A próxima etapa do processo é fazer avançar as ideias. É aqui que as personas 
organizadoras - o Saltador de Obstáculos, o Colaborador e o Diretor - se destacam. 

Trazem a tenacidade e recusa em aceitar a derrota, reconhecendo ao mesmo 
tempo que, para verem as suas ideias serem implementadas, devem competir 
com elementos como o tempo, atenção e recursos.
A perspectiva optimista e a extraordinária resiliência do Saltador de Obstáculos 
permite-lhe enfrentar com confiança o desconhecido e lidar com qualquer 
obstáculo que possa surgir. 

As grandes mudanças têm sempre grande impacto ou envolvem múltiplas 
alterações. O Colaborador é um verdadeiro coach pois articula contribuições 
vindas de diversas áreas e de diversas pessoas, é alguém que supera as fronteiras 
e a competitividade clássica que separam departamentos entre si. Para isso é 
preciso deixar de lado a ideia de quem é o mais importante e entender que 
a importância vem da soma sinérgica de competências, a fusão numa  equipa 
multidisciplinar e altamente funcional.

A persona Diretor desempenha uma função fulcral em toda a estrutura pois possui 
uma boa compreensão das necessidades e estados de espírito dos membros da 
organização. O seu papel é fazer emergir o melhor de cada um e do conjunto 
para garantir que a inovação aconteça, a partir da sua energia e entusiasmo 
contagiante. Para isso,  o contacto contínuo é muito importante para definir 
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estratégias e estimular a criatividade para que as pessoas se sintam motivadas 
a fazer o seu melhor.

3.8.3. Implementar Ideias

Os últimos quatro papéis das personas são denominados “as personas que 
constroem”. O Arquiteto de Experiências, o Cenógrafo, o Contador de Histórias 
que e o Cuidador criam condições para tornar real uma ideia e asseguram que 
esta tenha o melhor impacto humano possível.

Como o nome sugere, o Arquiteto de Experiências assegura que qualquer 
contacto - ou experiência - que as pessoas tenham com a organização seja 
positivo ou exceda as expectativas.
O espaço de trabalho tem de projetar e criar o ambiente físico e estrutural 
adequado para estimular a inspiração, proporcionar harmonia, de modo a fazer 
emergir o melhor de cada um e da equipa – este é o papel do Cenógrafo.

O Contador de Histórias, por outro lado, utiliza as suas talentosas capacidades de 
comunicação, através de qualquer meio, para contar histórias verdadeiras que 
podem incorporar e transmitir valores organizacionais e inspirar colaboração e 
ação. Deste modo, reforça a moral interna e a conscientização externa através 
de narrativas extraordinárias.

A capacidade de empatia com a pessoa ou pessoas que serão afetadas quer pelo 
processo de gestão da ideia, quer pela ideia implementada, é mais evidenciada 
nos Cuidadores, alguém que se preocupa em entender e atender as expectativas 
de cada cliente,  proporcionando uma experiência inesquecível.

Cada persona tem competências essenciais e dá um contributo valioso para as 
diferentes fases do processo de Gestão de Ideias. As empresas podem optar 
por ter equipas diferentes para cada etapa ou combinar as personas para uma 
abordagem diferente, especialmente se o número de colaboradores for mais 
reduzido.

O reconhecimento do potencial dos membros da organização para contribuir 
em cada fase é um passo importante para qualquer líder ou gestor. Igualmente 
importante é ter consciência se a equipa tem falta de algumas destas personas 
e que impacto terá no processo de gestão de ideias, podendo eventualmente 
considerar a ideia de envolver alguém de fora da equipa que possa desempenhar 
essa função, havendo a possibilidade de ser um colega, um cliente ou um 
profissional da área.
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3.9. Processos & Ferramentas para a Gestão da Criatividade
Todos os processos ou ferramentas anteriormente referidos podem ser utilizados 
com as equipas dentro das organizações. No entanto, as organizações também 
podem recorrer ao pensamento criativo em muito maior escala utilizando a 
internet ou software específico, de modo a envolver todos os colaboradores ou 
todos os clientes. 

3.9.1. Swarm Intelligence ou “a sabedoria do enxame”

A swarm intelligence, também conhecida como inteligência coletiva beneficia 
do conhecimento, experiência e insights e estuda o comportamento coletivo 
de grandes grupos de pessoas. O método consiste em empregar a inteligência 
coletiva na execução de um trabalho. A swarm intelligence está dividida em três 
tipos diferentes de inteligência, que são:

• a inteligência coletiva de um “enxame”,

• a inteligência individual dos indivíduos dentro de um “enxame”,

• criatividade do “enxame”.

1. A inteligência coletiva do “enxame” (também conhecida como inteligência 
coletiva ou de grupo, ou Sabedoria das Multidões). Os grupos têm a 
capacidade de tomar melhores decisões em termos coletivos do que 
um indivíduo. Um dos exemplos mais ilustrativos é um concurso que 
frequentemente acontece nas feiras tradicionais dos EUA chamado 
“adivinha quantas gomas estão no frasco?” Quem adivinhar o número 
correto, poderá levar para casa o frasco cheio de gomas ou doces. As 
pessoas raramente acertam, mas ao calcular a média das suposições, a 
resposta está correta.

2. A inteligência do “enxame” é utilizada na inovação empresarial, gestão 
da inovação e inovação aberta. Para ser gerida eficazmente, sugere-se a 
utilização de software dedicado para o efeito.

3. A inteligência individual de cada um dos membros dentro de um 
“enxame” é notável e importante para estabelecer tarefas. A quantidade 
de conhecimentos individuais que existe num grupo significa que pode 
sempre haver alguém que saiba a resposta. Os concursos de televisão, 
por exemplo, permitem muitas vezes que o candidato faça a pergunta ao 
público e geralmente há alguém que pode dar a resposta certa a partir da 
sua experiência de vida.

4. A criatividade dos “enxames” é utilizada para a cocriação e os desafios 
da inovação em geral. Normalmente, quando é colocada uma questão 
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cuja resposta exige criatividade. Por exemplo: “Como podemos gerar 
mais negócios a partir do setor das PME”? Utilizando qualquer uma das 
ferramentas descritas, o grupo utilizará o seu conhecimento e experiência 
coletiva para apresentar ideias.

5. O poder da inteligência dos “enxames” ganhou destaque e importância 
devido à internet. Existem algumas soluções de software que permitem às 
empresas recolher informações, tais como Innolytics® Idea Management 
Software e Innovation Management Software e através de formatos de 
dados inteligentes.

3.9.2. Swarm Organizations

Sendo que a internet e os meios digitais estão cada vez mais presentes, 
as organizações têm cada vez mais capacidade para aceder e utilizar o 
desenvolvimento dos algoritmos de inteligência computacional de modo a 
reproduzir o padrão de comportamento coletivo dos sistemas auto-organizados. 
Neste caso, as organizações utilizam estes dados aplicados aos colaboradores 
e público externo (clientes, profissionais de diversas áreas e prestadores de 
serviços) na gestão do pensamento criativo para dar resposta a desafios e 
oportunidades de forma mais eficiente.

É um método que consiste em empregar a inteligência coletiva na execução 
do trabalho. Esta estrutura que reproduz o padrão de comportamento coletivo 
– uma analogia entre o estudo do comportamento animal e humano – é 
frequentemente utilizada para estabelecer uma cultura de inovação e, assim, 
influenciar a capacidade de inovação de uma empresa.

3.9.2.1. Inovação Aberta

Como se descreve no Módulo 1, quando as empresas „saem fora” do seu 
ambiente e procuram o conhecimento de outros parceiros para a inovação, por 
exemplo, o cliente, não é porque tenham ideias melhores, mas porque têm ideias 
diferentes: é isso que o pensamento criativo pretende gerar. ( Ver Boas Práticas 
1 nos Anexos.)

3.10. Alinhar Estratégias da Empresa com a Inovação e a Ideação
Para que as ideias conduzam a mudanças que melhorem ou alterem radicalmente 
as organizações, devem estar alinhadas com a estratégia da empresa. Caso 
contrário, tal como no exemplo dos post-its, ficarão fechadas numa gaveta ou, 
pior ainda, serão um gasto de recursos e energia valiosos para mudanças que 
não ajudam a organização a alcançar o que estabeleceu como estratégia de 
crescimento. Consequentemente, embora seja importante, durante o processo 
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criativo, dar livre curso às ideias na fase de ideação, durante a fase de validação 
é fundamental que as ideias sejam testadas tendo em consideração a estratégia 
da empresa.

3.10.1.  O que é o impacto?

O pensamento criativo gera ideias que deverão ser avaliadas, testadas e validadas. 
Quando a organização tiver finalizado estas fases, estará pronta para inovar e 
proceder à mudança. Quando algo é alterado, o impacto também precisa de ser 
avaliado para verificar o que mudou e como. É importante considerar o impacto 
nos indivíduos e em equipas pequenas, tornando-se mais difícil de acompanhar 
e medir em grande escala.

O impacto consiste em fazer a diferença - seja positiva ou negativa - ou não fazer 
nenhuma! As diferenças podem acontecer entre:

• Os comportamentos e atitudes dos colaboradores ou clientes,

• Os sistemas e processos aperfeiçoados sendo  mais fáceis de utilizar e 
mais eficientes,

• Estimular uma cultura de pensamento criativo e confiança nos 
colaboradores para impulsionar as capacidades de serem criativos,

• Estimular uma cultura de abertura de espírito e atenuar a resistência à 
mudança,

• Atingir objetivos estratégicos.

3.10.2. Medir o impacto

De modo a medir o impacto de quaisquer alterações que se façam, é importante 
que as análises aconteçam antes de qualquer mudança ser implementada. Se um 
processo estiver a ser alterado, por exemplo, seria útil medir o nível de satisfação 
dos funcionários, recolher queixas comuns que possam ter sobre ele e também 
acompanhar o tempo que as pessoas levam para realizar tarefas específicas, para 
que os resultados possam ser comparados antes e após a alteração. As mudanças 
direcionadas podem ser melhorias aplicadas para aperfeiçoar produtos, sistemas 
ou estruturas da organização já existentes ou uma mudança radical aplicada nos 
produtos, processos ou estruturas completamente diferentes.

Atenção: Isto significa que, na fase de avaliação e seleção das ideias, os indica-
dores e critérios para os resultados esperados deverão ser identificados e apre-
sentados. Por isso, é importante:

• prever quem será afetado (e quem foi efetivamente afetado após a imple-
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mentação),

• medir os mesmos fatores da mesma forma para ser possível comparar resul-
tados antes e depois.

Respostas aos exercícios da Aplicação Prática 3:  1. S, 2. I, 3.L (a mãe teve trigémeos 
ou quadrigémeos) 4.D, 5. A
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“Não podemos resolver problemas usando o 
mesmo tipo de pensamento que usámos quando 

os criámos.” 
Albert Einstein
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Módulo 4: Inovação & Pensamento

O conteúdo deste módulo é baseado no método dedutivo, ou seja, parte-se de 
uma situação geral para uma específica. Nos capítulos iniciais, são abordados 
conhecimentos básicos e gerais de Psicologia, é introduzido o conceito de 
Pensamento, tipos e formas de Pensamento e o conceito de Operações Mentais. 
Nos capítulos seguintes, adquire-se informação básica sobre os conceitos de 
Pensamento Crítico, Design Thinking e Pensamento Inovador, estabelecendo 
as relações entre os termos. Na segunda parte do módulo, são mencionados 
vários métodos e técnicas que podem ser utilizados e diversos exercícios 
práticos. Resumindo, serão apresentados conteúdos teóricos e práticos sobre o 
Pensamento Inovador e as possibilidades de aplicação prática de conhecimentos 
nesta área.

Objetivos de Aprendizagem:

• compreender os principais conceitos de pensamento para que possam ser 
aplicados na prática

• adquirir competências na utilização de várias técnicas e métodos de apoio ao 
pensamento inovador, design thinking e pensamento crítico.

Competências:

• resolução de problemas
• pensamento crítico
• criatividade
• gestão/orientação (no processo de inovação e design thinking)
• criar condições (para a aplicação dos resultados do processo) 

4.1. Pensamento Inovador, Design Thinking e Pensamento Crítico
Vamos começar pelo início e explicar alguns conhecimentos gerais básicos no 
campo da Psicologia relativamente ao conceito de pensamento, elementos e 
tipos de pensamento, que ajudarão a compreender o conceito de operações 
mentais.

4.1.1 Pensamento - O Conceito Básico

De acordo com a Psicologia, o pensamento é uma função cognitiva complexa de 
um indivíduo e, como tal, baseia-se em resultados de funções cognitivas básicas, 
como a percepção e a representação.
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O ato de pensar é um processo realmente intrincado e desenvolve-se em revelar 
e realizar relações e dependências (internas e fundamentais) entre fenómenos, 
permitindo assim conhecer o essencial e geral e revelar, até mesmo, novas e 
complexas propriedades da realidade.
O pensamento não só utiliza mas, de uma forma especial, influencia todos 
os outros procedimentos psicológicos (a atenção, a memória, as ideias e as 
emoções). E também é influenciado por todos eles, umas vezes positiva, outras 
negativamente.

O pensamento constitui-se através de elementos sensoriais - ideias, conceitos, 
juízos, e opiniões:

Uma ideia é o ponto de partida mais simples do pensamento.

Um conceito é uma expressão verbal que se forma a partir das representações 
e das características gerais de um objeto ou fenómeno.

O juízo é definido como uma afirmação da relação entre os conceitos. 
Normalmente afirmamos ou negamos algo nos julgamentos. Por exemplo, 
ao tomar-se os conceitos “cadeira” e “utilidade” (ou seja, qualidade de ser 
útil), pode-se formular o seguinte juízo: a cadeira é útil.

A opinião/conclusão expressa a relação entre conceitos, sequência de 
juízos e encadeamento de conhecimentos. As sentenças em que se baseiam 
as declarações são chamadas premissas; a sentença deduzida é chamada 
conclusão.

Aplicação Prática 1:

Refira um exemplo de quando a sua ideia se transformou num conceito e, a 
seguir, formulada para resultar numa opinião.

Como procede para apresentar os seus pontos de vista de modo a serem aceites 
pela chefia ou pelo líder da equipa de inovação?
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Tente lembrar-se de uma situação específica do passado - a sua opinião foi 
aceite?

Se foi aceite, porque pensa ter sido capaz de impulsionar a sua ideia?

Se não foi aceite: onde pensa ter cometido um erro? Procederia de outra 
forma hoje? (por exemplo: foi uma falha da sua parte, na comunicação, 
ou foi devido ao timing das propostas, ignorância ou falta de vontade das 
chefias para cooperar …?)

CARACTERÍSTICAS DO PENSAMENTO INDIVIDUAL

Muitas vezes resumimos todos os processos mentais relacionados ao intelecto 
simplesmente chamando-os de pensamentos. No entanto, a realidade é mais 
complexa do que este conceito abstrato. Na verdade, a psicologia individual de 
cada pessoa é composta por vários tipos de pensamento, com características 
especiais.

A independência do pensamento é a arte de encontrar novas questões e novos 
problemas sem procurar ou aplicar uma solução predefinida e baseada nos 
pensamentos, opiniões e experiências dos outros. Com uma forma de pensar 
independente, resolvem-se questões e problemas de forma criativa, procuram-
se e encontram-se novas formas de resolução, surgem novos factos, explicações 
e teorias.

O pensamento crítico é a capacidade de não estar sujeito à influência limitada 
pelos pensamentos e opiniões de outras pessoas, mas de os avaliar de forma 
rigorosa e correta, de ver os aspetos positivos e negativos neles contidos, ou 
seja, analisando, avaliando, interpretando, inferindo e explicando a realidade 
por meio de questões evidenciáveis e objetivas. Consiste em ser recetivo à 
informação, questionando-a, sem aceitá-la de imediato. E isto aplica-se não 
apenas aos outros mas também às próprias opiniões e pensamentos.

A flexibilidade de pensamento reside na capacidade de mudar o plano, a forma 
e o rumo de como resolvemos as tarefas, estabelecidos no início da solução  
e no caso do plano não correr como esperado. Em oposição, temos o termo 
“inflexibilidades” que pode ser definido como uma natureza não reativa e 
dogmática do pensamento, que não reflete sobre a dinâmica da vida real e não 
vai ao encontro das exigências de mudança que a vida cada vez mais impõe.
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A inteligência de pensamento é a capacidade de tomar decisões num 
curto espaço de tempo, porque mesmo a mais pequena hesitação pode ter 
consequências negativas. A profundidade do pensamento é caracterizada pelo 
grau de capacidade de examinar a essência do problema, diretamente no ponto 
fulcral, avaliar a questão de todos os ângulos e compreender o fenómeno em 
relação aos seus diversos contextos e ligações.

A coerência de pensamento expressa a capacidade de se manter uma ordem 
lógica ao analisar um problema e de não se desviar da solução. A coerência de 
pensamento é um pensamento estritamente lógico.

As características de pensamento que aqui foram mencionadas, bem como 
outras, estabelecem ligações entre si e todas formam a essência do pensamento, 
que se manifesta no indivíduo através da sua capacidade básica de expressão 
mas, ao mesmo tempo, de fazer novas generalizações de forma independente.

Aplicação Prática 2:

Já teve como experiência uma situação em que um recém-licenciado ou 
um estagiário apresentou uma proposta e se deparou com o pensamento 
dogmático e inflexível das chefias?

Em caso afirmativo, como reagiu?

Em caso negativo, como reagiria?

Reflexão: Acontece frequentemente que aqueles que têm pouca experiência 
querem colocar em prática opiniões e ideias. Estas podem ser demasiado 
flexíveis ou inovadoras mas precisam de ser ouvidas e orientadas.

Acredita que aprofundar um problema quando uma nova ideia é aplicada 
poupará dinheiro ou tempo à sua empresa? Será sempre assim?

Reflexão: Na prática, acontece muitas vezes que, paradoxalmente, muitas 
ideias, mesmo extraordinárias (por exemplo, relacionadas com a gestão 
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de processos ou novos projetos), acabam por complicar mais a situação. 
É necessário mais análises financeiramente dispendiosas, com perda de 
tempo e consultando muitos auditores, resulta imensa informação, etc. 
Tudo isto, para concluir, muitas vezes, que a inovação não é de todo 
apropriada porque não é aplicável na prática, quer seja por motivos 
financeiros, quer pelos efeitos muito baixos que produzirá em comparação 
com os custos da sua implementação.

4.2. Tipos de Pensamento
Podemos dividir o pensamento em diferentes tipos, dependendo dos aspetos a 
partir dos quais se pretende fazer a análise ao problema:

4.2.1. De acordo com o grau de abstração da questão, ou seja, a natureza da ativi- 
 dade em que o pensamento é aplicado, podemos dividi-lo em:

PENSAMENTO CONCRETO (ILUSTRATIVO), que consiste em compreender o 
significado e a relação literal entre objetos, ideias ou conceitos que fazem parte 
do campo perceptual do indivíduo. Este pensamento envolve principalmente 
coisas que são visíveis ao olho humano, ideias e conceitos específicos e é aplicado 
especialmente nas atividades práticas. Fundamenta-se em palavras e eventos 
que possuem um valor nominal e podem ser registados pelo indivíduo.

PENSAMENTO ABSTRATO (CONCEPTUAL), ao contrário do pensamento concreto, 
- que é uma forma básica e também ocorre nos animais -, o pensamento abstrato 
é uma característica que se manifesta apenas nos humanos. Ocorre ao nível dos 
conceitos, que são geralmente representados de forma verbal e são o resultado 
de formas mais complexas de generalização e abstração. O pensamento abstrato 
envolve um processo muito mais profundo, mais amplo e uma multiplicidade de 
significados de um único conceito ou ideia que pode despertar outras questões que 
nunca foram vistas ou discutidas antes. Trata-se efetivamente de compreender 
as relações entre objetos e fenómenos que não são imediatamente evidentes. O 
pensamento abstrato vai além de todas as coisas visíveis e presentes e descreve 
significados ocultos e propósitos subjacentes de qualquer coisa que existe e faz 
parte da natureza.

4.2.2. De acordo com a orientação do pensamento, podemos distinguir:

O PENSAMENTO CONVERGENTE é orientado em direção a uma resposta única 
e correta, uma única solução. As operações de pensamento têm como objetivo 
perceber as características específicas da tarefa e a procura de uma regra 
adequada (algoritmo), cuja aplicação levará à resolução da tarefa. Os testes de 
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inteligência tradicionais podem determinar o nível de pensamento convergente.

O PENSAMENTO DIVERGENTE implica a exploração cognitiva de várias soluções 
diferentes e inovadoras para o mesmo problema. O indivíduo procura todas as 
soluções ou procedimentos possíveis e seleciona as mais adequadas. Neste tipo 
de pensamento, a criação flexível e o teste de hipóteses são utilizados para avaliar 
qual a opção mais adequada, pois permite fazer uma antecipação de contextos 
onde se deverá aplicar a solução mais ajustada.

Exemplo de pensamento divergente num caso prático:
Se um processo, como retirar o plástico de um material biodegradável, 
tiver de ser melhorado para que seja produzido um produto de qualidade, 
poderá ser anunciado como um “concurso” para recolher ideias e que as 
mesmas deverão ter em atenção que o produto tem de satisfazer todas as 
condições, no final da produção.
Aqui, podem surgir diversas ideias - por exemplo, soluções de montagem 
da máquina ou como proceder ao exame do material biodegradável no 
que diz respeito aos parâmetros de montagem da máquina, como resolver 
o pó que é libertado para o ambiente de trabalho, etc.

Esta forma de pensar ilustra o pensamento divergente = existem várias formas 
e combinações para alcançar o que se pretende.

Exemplo de pensamento convergente num caso prático:
Se falamos de uma solução convergente, queremos dizer que apenas uma é a 
correta - por exemplo, estamos à procura da melhor solução ao menor custo. 
Este é um exemplo típico de produtos personalizados, ou seja, quando se deseja 
produzir um produto da mais alta qualidade mas ao mais baixo preço. O primeiro 
produto que surge é um protótipo e, após esse protótipo, é sugerida uma solução 
de produção. Algumas tecnologias requerem custos elevados, outras custos mais 
baixos, mas já sabemos que apenas uma solução está correta - poupar custos 
e manter a qualidade do produto final. Não há muitas soluções, porque não se 
pretende que entrem mais variáveis no produto que se pretende obter.

4.3. Operações Mentais – o Pensamento
Ao se trabalhar dialeticamente com o conhecimento, sistematizando processos 
de pensamento, coloca-se em ação diferentes operações encadeadas e em 
crescente complexidade. São as chamadas operações mentais:

A ANÁLISE é a operação mental que procede à decomposição de um todo nos seus 
elementos mais significativos e ao exame minucioso das suas partes, dividindo 
o todo em partes. Pode-se começar a analisar enumerando as qualidades, as 
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características de um ser ou um fenómeno. Tem por objetivo conhecer a sua 
natureza, as suas funções, etc., fazendo a identificação e determinando a relação 
entre as ideias significativas desse todo com outras ideias semelhantes.

A SÍNTESE é a recomposição dos aspetos essenciais do objeto, um “novo” todo. É 
unificar e apresentar, de forma condensada, a substância que foi analisada, num 
todo constituído por elementos que se consideram significativos.

A COMPARAÇÃO é uma associação mental que estabelece a semelhança e a 
diferença entre vários objetos ou fenómenos. A substância pode ser semelhante 
de uma forma, mas diferente de outra. Com o auxílio dessa operação de 
pensamento, são relacionados factos e ideias, estabelecendo-se semelhanças e 
diferenças, contrastes e equivalências.

A ABSTRAÇÃO é uma operação mental através da qual destacamos as propriedades 
essenciais dos objectos e fenómenos e negligenciamos outras, insignificantes e 
pessoais.

A GENERALIZAÇÃO é a combinação de muitos objetos ou fenómenos de acordo 
com alguma característica comum. No processo de generalização, algo em 
comum é destacado (o grupo, tipo, a natureza comum dos objetos). Ao encontrar 
propriedades e características semelhantes, idênticas ou comuns das coisas, o 
sujeito descobre a identidade e a diferença entre as coisas.

A CONCRETIZAÇÃO envolve o retorno do pensamento do geral e do abstrato 
às características ou propriedades concretas dos fenómenos para revelar o 
conteúdo concreto, ilustrativo e perceptível com a ajuda dos órgãos sensoriais.

A ESPECIFICAÇÃO é uma operação mental em que se formam ideias ou 
avaliações relativas a um fenómeno individual (evento) como diferente de todos 
os fenómenos relacionados ou similares (eventos).

  Exemplos de casos práticos - COMPARAÇÃO (Benchmarking):

É a operação mental mais frequentemente utilizada pois tem uma forte apli-
cabilidade. Quando estamos a desenvolver um novo produto com uma carac-
terística de utilidade para o consumidor, estamos a compará-lo com produtos 
anteriormente existentes. Estes podem ser produtos tecnológicos comuns, tais 
como um aspirador (o novo tem menor consumo, é mais leve, mais barato ou 
mais compacto) ou um telemóvel (reduzindo o tamanho do aparelho para ser 
mais prático mas ampliando, mais tarde, por causa do ecrã), etc. A base é a 
comparação - comparar produtos antigos e novos e, assim, melhorar produtos 
e serviços. Na prática, isto significa que não é necessário inventar um produto 
completamente novo, mas sim um que responda às necessidades dos utiliza-
dores. Esta abordagem também é considerada uma inovação.
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  Exemplos de casos práticos - GENERALIZAÇÃO (Generalização):

Ao testar produtos, por exemplo de plásticos biodegradáveis, foram realizados 
diversos testes em máquinas de tecnologia de injeção ou sopro. Todos os tes-
tes foram anotados e verificados e, com base nestas análises, foram implemen-
tadas as medidas a serem seguidas na produção dos produtos. Deste modo, 
foi possível generalizar os procedimentos adequados - por exemplo, ajustes da 
máquina, temperatura ou pressão para este tipo de material. As empresas que 
participaram nos testes ganharam know-how específico na área em questão.

4.4.   Definição  dos conceitos de Pensamento Inovador, Design Thinking,  
 Pensamento Crítico e Pensamento Criativo
Em qualquer indústria ou setor de atividade, demonstrar capacidades de 
pensamento criativo, pensamento crítico e de design thinking irá, sem dúvida 
alguma, ajudar na resolução de problemas complexos na sua organização. 
As ferramentas apresentadas neste manual são utilizadas por executivos em 
contextos empresariais mas também governamentais, da saúde, artes, tecnologia 
e outros. É uma forma de orientar a sua carreira para crescer e uma oportunidade 
de mudar o seu mindset e orientá-lo para uma liderança positiva com os outros.

A planificação necessária ao pensamento criativo, crítico e de design thinking 
inclui diversas etapas centradas no indivíduo:

• Identificar e enquadrar situações
• Procurar diferentes ângulos de visão
• Identificar explicações alternativas
• Criar e testar ideias
• Realizar atividades que tragam valor aos outros e promovam resultados e 

oportunidades positivas.

O Pensamento Criativo é uma forma de olhar para problemas ou situações com 
uma nova perspetiva e que sugere soluções pouco ortodoxas. O pensamento 
criativo pode ser estimulado - quer por um processo não estruturado, como o 
brainstorming, quer por um processo estruturado, como o pensamento lateral.

O Pensamento Crítico refere-se a um julgamento ou conclusão intencional que 
resulta na interpretação, análise, avaliação e conclusão de uma opinião, bem 
como uma explicação de factos, considerações metodológicas ou contextuais 
em que esse julgamento ou conclusão se baseia.

Design Thinking refere-se a estratégias criativas que podem ser utilizadas 
para avaliar problemas, com os meios necessários para ajudar a resolvê-los, 
considerando a mesma abordagem do Design no que diz respeito ao processo 
de pensamento crítico e criativo, possibilitando a organização de ideias de modo 
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a estimular tomadas de decisão e a procura de conhecimento, podendo ser 
aplicado num âmbito profissional ou social.

4.5. Pensamento Crítico
A característica mais relevante do pensamento crítico é o esforço para 
compreender qualquer informação num contexto mais abrangente possível. O 
indivíduo que pensa criticamente tem a mente treinada para examinar qualquer 
afirmação, argumento, estudo ou artigo.

Analisa os motivos e as atitudes das pessoas, a coerência lógica das declarações 
apresentadas, a credibilidade das provas utilizadas, a honestidade das 
consequências ou a fidelidade à metodologia científica. Compreende que uma 
coisa pode ser vista de diferentes ângulos e, em vez de escolher um em particular 
e rejeitar os outros, tenta abarcar mais do que uma visão. O pensamento crítico 
é também um esforço constante para melhorar a forma de se expressar. O 
resultado desse esforço origina uma forma estruturada, consistente e lógica 
de comunicar. Uma pessoa que usa o pensamento crítico não examina apenas 
o pensamento dos outros e as informações do mundo à sua volta: também 
examina, sistematica e cuidadosamente, os seus motivos, processos mentais e 
as suas próprias opiniões e decisões. E, com base nesta atitude, ajusta a sua 
forma de comunicar para tornar a mensagem mais clara e mais compreensível. 
O pensamento crítico revela uma curiosidade sistemática e uma mente aberta. 
Pensar de forma crítica não significa olhar para o mundo e desconfiar de tudo.

Uma pessoa que faz uso do pensamento crítico não alimenta a sua desconfiança. 
Ao contrário, procura em quem pode confiar e no que pode confiar. E consegue 
descobrir à sua volta também quem não merece a sua confiança. Pensar 
criticamente não significa criticar. Embora sejam termos semelhantes, o seu 
conteúdo é diferente. O crítico diz: “Tenho um conhecimento profundo desta 
situação e sei que é inútil”. O indivíduo que tenta pensar criticamente irá afirmar: 
“Talvez eu não o compreenda bem, mas que tal descobrir mais sobre a situação?”. 
Como exemplificado, o pensamento crítico permite-nos ver o mundo de uma 
forma objetiva: tentamos ver o bom e o mau.

O pensamento crítico é um método de análise de ideias, conceitos ou informações 
recolhidos  para avaliar uma situação sob diferentes perspetivas e chegar à 
melhor solução e a mais imparcial. O indivíduo com um pensamento crítico pode 
antecipar as consequências de certas ações: um investigador que demonstra a 
capacidade de pensar criticamente, pensa de forma independente, objetiva para 
resolver problemas e  encontrar soluções.
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Aplicação Prática 3:
Imagine a seguinte situação numa fábrica: um colaborador apresentava uma 
proposta para melhorar um processo de produção. 

Como deveria reagir o gestor?

Será que o gestor deveria criticar o colaborador por não ser competente, 
colocá-lo de lado ou, pelo contrário, deveria ouvi-lo, tentar perceber a proposta 
e, então, sugerir uma possível solução?

O gestor deveria preparar um sistema de procedimentos para implementar 
uma determinada inovação, incluindo a comunicação da mudança?

Reflexão: Muitas vezes acreditamos que apenas devemos inovar um 
produto mas há diversas etapas de um processo que são inovadoras e que 
irão acelerar, melhorar ou desenvolver o processo. Isto é evidenciado, por 
exemplo, pela inovação na recolha de sobras ou produtos primários na 
produção de plásticos (os chamados restos). O sistema de recolha garante 
que apenas um determinado material (polímero) é recolhido das linhas 
durante o seu processamento. É difícil distinguir visualmente os polímeros 
dos outros materiais (por exemplo, metais) e, por esta razão, a recolha de 
aparas das linhas de produção deve ser especificamente concebida para 
que as sobras não se misturem. Deste modo, é garantida a produção mas 
também a recolha de resíduos.

4.5.1 Os métodos mais conhecidos para apoiar o processo de pensamento crítico
Os métodos para facilitar o pensamento crítico devem ser um meio que conduza 
as pessoas a compreender os factos, a ter consciência das relações entre os 
factos adquiridos, a formar as suas opiniões e, em geral, aprofundar os seus 
conhecimentos. O pensamento crítico centra-se na obtenção de informação, na 
sua avaliação e na procura de conexões lógicas e objetivas.

Os métodos mais conhecidos (que podem ser usados em dinâmicas de grupo) 
para estimular e desenvolver o pensamento crítico são:
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Método E-U-R

E-U-R é um dos métodos de planeamento da aprendizagem, 
também chamado modelo das três fases da aprendizagem, que 
são: Evocação, Compreensão, (consciência) da importância da 
informação e Reflexão. Cada uma destas fases corresponde a 
uma forma diferente de aprendizagem.

Evocação: Na primeira parte desta atividade, os participantes 
recordam o que já sabem sobre o tema: o objetivo é motivar 
e levá-los à ação.

Compreensão: Na segunda fase da atividade, os participantes 
adquirem e processam novas informações. Em seguida, 
incluem-nas no seu sistema de conhecimentos que se 
encontra entre as informações originais que recordaram e 
classificaram durante a evocação.

Reflexão: Na reflexão, os participantes percebem o que e 
como aprenderam, ao classificar, sistematizar e consolidar 
novos conhecimentos. O objetivo é refletir sobre a informação 
adquirida, a experiência e o processo pelo qual adquiriram 
experiência e conhecimentos durante a atividade e aplicar a 
sua experiência no futuro.

Brainstorming

O termo “brainstorm” compreende a produção do maior 
número possível de associações relacionadas com o tema 
apresentado, mesmo que aparentemente não pareçam 
relacionadas. Sem fazer um julgamento crítico nem avaliação, 
é necessário permitir a produção livre de novas ideias.

Brainwriting

É a forma escrita de brainstorming no qual os participantes 
escrevem as suas ideias em papel que irá circular por todos. 
Uma forma específica de brainstorming é o  Método 365, cujo 
princípio é que cada membro de um grupo de 6 produza pelo 
menos 3 ideias num limite de 5 minutos. O método deve ser 
utilizado para resolver problemas para os quais não existe 
uma resposta clara e simples.

Método o Papel 
que Circula

O método consiste em fazer circular um pedaço de papel e uma 
caneta pelo grupo de participantes para permitir que  todos 
escrevam a sua ideia sobre o tema. Os participantes vêem o 
que foi escrito para que possam comentar e complementar 
as ideias dos seus colegas. Para identificar as contribuições 
individuais, cada participante poderá usar  uma caneta de cor 
diferente para escrever.
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Quatro Cantos

A base desta atividade é o movimento dos participantes à 
volta da sala. São distribuídos papéis numerados nos quatro 
cantos da sala. É escrita uma pergunta em cada um deles. 
Os participantes são divididos em 3-4 grupos. A cada grupo 
é atribuído o mesmo número do papel a que têm de dar 
resposta. O grupo discute a tarefa durante algum tempo e 
escreve a sua resposta ou opinião no papel. Por indicação 
do formador, passam para o canto seguinte, verificam a 
pergunta, lêem as reações do grupo anterior e, após uma 
breve discussão, escrevem os seus comentários. A atividade 
termina quando os grupos chegam ao seu local de origem.

Dado

(descrever, 
comparar, 
associar, 

analisar, aplicar, 
argumentar a 
favor e contra)

Os dados têm desafios (6 verbos) de cada lado e o participante 
deve pensar nos seguintes temas: descrever, comparar, 
associar, analisar, aplicar e argumentar a favor e contra. Os 
participantes devem aplicar estes temas ao tópico selecionado. 
Tempo limite: 2-4 minutos. Todos os lados do dado devem ser 
rodados para que o participante crie hipóteses, procure uma 
utilização real para o tópico, formule ideias, conhecimentos e 
analise o tópico em subtópicos.

Mapa Mental

Este método propõe trabalhar conceitos de uma determinada 
área e  demonstrar as relações entre eles através de uma 
forma visual.

É uma combinação de pensamento criativo, brainstorming, 
resolução de problemas e anotações. É um diagrama que é 
utilizado para representar palavras, pensamentos, tarefas ou 
anotações. Todos estão representados à volta de uma palavra-
chave ou ideia central.

Um mapa mental é uma conceção visual dos processos 
mentais que ocorrem em ambos os hemisférios cerebrais - 
intelectual esquerdo (palavras, factos, análises, conclusões, 
lógica, contagem, etapas, etc.) e emocional direito (ideias, 
imagens, sentimentos, espontaneidade, intuitividade, etc.)

É um excelente método para registar os comentários dos 
participantes, captando ideias para planeamento a curto prazo, 
ajuda a classificar a informação, além de poder ser aplicado 
em qualquer área da atividade humana para encontrar uma 
solução - desde a gestão de negócios, passando pela educação 
ou umas simples compras.
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Diagrama de 
Venn

A atividade começa por comparar os tópicos que os 
participantes têm de trabalhar. Depois, desenham um 
diagrama (rectângulos ou círculos) e escrevem em cada 
forma as caraterísticas e propriedades do fenómeno ou de 
um problema. Os traços comuns aparecem na interseção das 
linhas.

Jogo da Memória/
dos Pares

O princípio do jogo é encontrar os pares. Um cartão (vermelho) 
contém informações, por exemplo, datas ou personalidades. 
O segundo cartão (azul) esconde definições, imagens ou 
textos. As cartas são manejadas de modo a que o seu conteúdo 
não seja visível. O participante começa com um cartão azul 
que contém o texto, lê-o várias vezes seguidas para que o 
grupo tome conhecimento do mesmo. Depois, analisa qual 
o conceito que está a ser procurado. Os titulares de cartões 
vermelhos têm de escolher o par adequado.

A Pirâmide

É necessário elaborar e contar os factos em forma de pirâmide 
de acordo com este modelo. O modelo de base tem oito 
linhas. O método é idealmente adequado para dinâmicas de 
storytelling ou escrita de pequena histórias.

Linha 1 - O nome da personagem principal

Linha 2 - Descrição da personagem em duas palavras

Linha 3 - Característica do lugar onde a história se desenrola 
em três palavras

Linha 4 - Descrição do enredo da história em quatro palavras

Linha 5 - Descrição da primeira cena em cinco palavras 
(ocasionada pelo enredo)

Linha 6 - 6 palavras para descrever o decorrer do enredo

Linha 7 - 7 palavras para descrever a solução

Linha 8 - 8 palavras para desvendar o final.
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Aplicação Prática 4:
Brainstorming - o método mais comum 

Utiliza este método? Quando e onde?

Exemplo prático: Solução para apertar os cintos de segurança num carro.
O espaço no assento do passageiro era tão limitado que tornava difícil 
apertar o cinto de segurança. A empresa responsável pelas partes plásti-
cas no interior do carro lançou então o desafio para se pensar qual seria 
o design adequado desta peça. Através de brainstorming, obtiveram uma 
lista de soluções, podendo analisar mais profundamente as opções para a 
implementação.

4.6. Design Thinking
O design thinking  é um processo inovador que utiliza a sensibilidade do profissional 
de Design, como já foi referido, e pretende ir ao encontro das necessidades não 
satisfeitas das pessoas, aproveitando oportunidades para criar novas soluções 
que lhes trarão mais benefícios. O design thinking é também uma metodologia 
para encontrar simplicidade na complexidade, aumentando a qualidade da 
experiência nos produtos criados e indo ao encontro das necessidades dos 
clientes.

A origem do Design Thinking

• A noção de design como uma “forma de pensar” tem a sua origem na Uni-
versidade de Stanford. Hoje em dia, existe um grande interesse em design 
thinking  tanto no mundo académico como no mundo dos negócios, com 
uma procura crescente pelo tema pois é atualmente considerada uma das 
competências mais procuradas.

•  O ensino e a aquisição de competências em design thinking tornaram-se 
tão importantes que hoje em dia é ensinado em algumas das principais 
universidades do mundo, assim como está presente nos ambientes cor-
porativos com mais influência global.

Resumidamente, o design thinking é uma metodologia que capacita a inovação e 
conta com os seguintes elementos:

• Suporte à criação de ideias e ações de pensamento fora da zona de con-
forto

• Saber assumir os riscos nas fases iniciais
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• Eliminar o medo do fracasso

• Profundo conhecimento do cliente e dos seus objetivos, comportamento 
e atitudes

• Teste de ideias, de modo a obter feedback imediato

• Analisar a usabilidade, viabilidade e valor percebido de um produto ou 
serviço

O que é importante saber sobre o design thinking:

O design thinking  centra-se principalmente nos objetivos e na inovação com 
enfoque no ser humano. Pode ser utilizado para resolver os problemas mais 
complexos.

O Design Thinking  ajuda a

Otimizar as 
capacidades

 
Elaborar análises 
de viabilidade e 

utilidade

 
Responder às 

necessidades dos 
clientes

As operações que utilizam o pensamento criativo, o pensamento crítico e o 
design thinking  melhoram a capacidade de resolver problemas complexos nas 
organizações.

  Exemplos de casos práticos:
Foi estabelecida uma cooperação entre licenciados em Arquitetura, uma Universidade 
Técnica e fábricas para a criação de óculos de sol (informações mais detalhadas 
nos Exemplos de Boas Práticas). Chegou-se à conclusão que os óculos de sol são 
frequentemente descartados quando se partem. Por isso, surgiu a ideia de os fabricar 
a partir de plástico ecológico - biodegradável.
Neste caso, os designers resolveram a situação com um pensamento ecológico - é 
uma atividade de design thinking, hoje em dia referido como “ECODESIGN” design 
ecológico.
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  Exemplos de casos práticos:
Outro exemplo é o projeto de casas pré-fabricadas construídas a partir de materiais 
ecológicos, um projeto desenvolvido na Eslováquia chamado “ECOCAPSULA - mobile 
home” (https://www.ecocapsule.sk/).
No início do projeto, 2013-2014, a ideia parecia demasiado “avançada” e as pessoas 
não estariam interessadas neste tipo de construção, pelo que não era considerada 
uma ideia em resposta às exigências dos clientes.
Os autores correram um grande risco, com os seus próprios capitais, sem o apoio do 
mercado eslovaco mas, ainda assim, não desistiram da sua ideia. Mais tarde, foram 
abordados por um grupo de investidores à procura de ideias viáveis e revolucionárias 
no comportamento dos utilizadores. A ideia encontrou quem quis apostar nela, apesar 
de serem poucos no início. Mais tarde, em 2015, a empresa produziu a primeira peça 
física e pode testá-la com os clientes.

         Exemplos de casos práticos:

Outra história semelhante com as mesmas características - aparecer com uma 
ideia, investir no projeto, a posterior chegada de investidores como visionários, os 
testes e a abordagem dos clientes - tudo isto aconteceu com o desenvolvimento 
de um carro voador na Eslováquia, o chamado “AirCar” https://www.bbc.com/news/
technology-57651843
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O quadro seguinte apresenta as características dos diversos tipos de pensamento:

PENSAMENTO 
CRIATIVO

DESIGN THINKING PENSAMENTO 
CRÍTICO

PENSAMENTO 
INOVADOR

• Uma competência 
chave do século XXI
• Nova perspetiva que 
traz soluções “fora da 
caixa” ou algo novo
• Aparecer com uma 
ideia e divulgá-la, 
procurando inspiração 
fora da zona de 
conforto
• Alterar ou afinar
ideias existentes
• Uma competência 
que pode ser 
desenvolvida e 
melhorada
• Fluência, flexibilidade,
e originalidade
• O ambiente é a 
chave de tudo - 
segurança, confiança, 
compreensão e humor
• A vontade de assumir 
riscos e de ultrapassar 
os limites em soluções 
comuns
• Os problemas são 
encarados como uma 
oportunidade

 

• Possibilita a inovação
- a criação de ideias e 
pensamento fora da 
zona de conforto
• Arriscar nas fases 
iniciais e eliminar o 
receio de fracasso
• Profundo 
conhecimento 
do cliente e dos 
seus objetivos, 
comportamentos e 
atitudes
• Interesse em 
compreender as 
pessoas para quem 
concebemos produtos 
ou serviços
• É a base de 
estratégias eficazes
e duma mudança 
organizacional 
contínua
• Proporciona uma 
abordagem baseada 
na resolução de 
problemas. É
uma forma de pensar e 
de trabalhar.
• Útil na resolução 
de problemas que 
são indefinidos ou 
desconhecidos

• Faz parte de cada 
etapa do processo de 
design thinking
• O pensamento 
crítico e o 
pensamento criativo 
têm de acontecer em 
conjunto
• É marcado por 
uma curiosidade 
sistemática e uma 
mente aberta
• É um processo de 
reconhecimento e 
questionamento de 
pressupostos
• As suas técnicas 
são normalmente 
utilizadas para 
resolver problemas e 
para os prevenir
• A característica mais 
relevante é o esforço 
para compreender 
qualquer informação 
num contexto mais 
abrangente possível.
• Revela um esforço 
constante para 
melhorar a exatidão 
na comunicação.
• Requer alguma 
estrutura, bem 
como algum grau de 
criatividade.

• É o resultado de 
design thinking e 
tradicionalmente com 
o enfoque no design 
de produtos
• Uma abordagem 
estruturada em 
que a informação, 
o conhecimento 
e a experiência 
são necessários 
e utilizados para 
maximizar as 
oportunidades e 
resolver problemas
• Utiliza processos de 
aprendizagem rápidos 
e abertos para criar 
rapidamente uma 
variedade de opções 
e para identificar 
e eliminar o que 
inicialmente não é 
funcional
• Também utiliza as 
capacidades criativas 
e lógicas do cérebro 
para explorar soluções 
e combinações 
alternativas para 
alcançar melhores 
resultados
• O resultado do 
processo de inovação 
é a inovação
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4.6.1. Design Thinker / Designer

A primeira ferramenta de um designer é a observação. O que as pessoas dizem 
é importante, e é por isso que tantas empresas estão dependentes  de grupos-
alvo e estudos de satisfação. Mas, o design thinker tem consciência de que o que 
as pessoas dizem não é tão importante como o que fazem.

A sua segunda ferramenta é a imaginação. Os designers aperfeiçoam as suas 
capacidades de imaginação, fazem perguntas e abrem áreas que anteriormente 
não eram visíveis, a partir do ponto de vista dos colegas, clientes, utilizadores finais 
e clientes (atuais e futuros). Ao aplicar uma abordagem centrada e considerando 
“as pessoas em primeiro lugar”, os design thinkers podem imaginar soluções que 
são potencialmente desejáveis e satisfazem necessidades explícitas ou ocultas. 
Os designers apercebem-se de coisas que outros não notam e utilizam os seus 
conhecimentos para produzir inovação.

A imaginação desenvolve-se melhor quando funciona num ambiente sem receio 
de rejeição ou falha. O design thinker pode imaginar oportunidades futuras e 
apresentá-las. A imaginação pode também ser inspirada pelos desafios que se 
encontram ao trabalhar com algumas restrições ou complicações: a imaginação 
constrói uma ponte entre o conhecimento e o conceito.

A configuração, a terceira ferramenta do designer começa com um protótipo. 
Um protótipo pode ser simples ou complexo, pode ser testado, se necessário e 
dependendo do tempo disponível na planificação do processo. É desejável criar 
um protótipo o mais cedo possível para obter feedback imediato dos clientes 
antes que as fases de desenvolvimento mais dispendiosas avancem. Também 
permite os ajustamentos necessários feitos numa fase inicial do processo, 
quando os custos não são tão elevados. O protótipo pode ser qualquer coisa, 
desde um modelo de arame feito à mão até uma amostra totalmente funcional. 
Se o fracasso acontecer nas fases iniciais de um projeto, o desenvolvimento do 
produto será mais rápido e melhor.

O processo de design thinking varia muito dependendo das diferentes áreas e do 
número de fases, mas deverá sempre incluir estas etapas:

Definição - quais os problemas que se está a tentar resolver e para quem 
(incentivar com insights criativos).

Investigação - encontrar mais exemplos de tentativas para resolver o mesmo 
problema e conhecer os seus utilizadores finais.

Imaginação - identificar as necessidades, comportamentos e atitudes dos 
seus utilizadores finais e criar ideias para ir ao seu encontro.

Experimentação e Protótipo - experimentar, complementar, afinar e 
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melhorar as ideias, tornando-as tangíveis  através de protótipos e feedbacks 
do utilizador final.

Evolução - desenvolver o trabalho de acordo com o objetivo e aperfeiçoar o 
resultado, de modo a ir ao encontro das necessidades do utilizador final.

Implementação - atribuir, criar e executar tarefas.

Aprendizagem - receber o feedback e poder medir o sucesso.

Os design thinkers não estão necessariamente limitados a conhecimentos apenas 
na área de design gráfico: têm uma variedade de conhecimentos, incluindo 
Sociologia, Antropologia, Comunicação, Tecnologia e Gestão. Há igualmente 
muitas pessoas fora do design profissional que têm um talento natural para o 
design thinking e que também podem aportar conhecimento e experiência aos 
processos.

Por isso, a metodologia da planificação de design thinking  também é baseada 
em processos de divergência e convergência para a resolução de problemas, 
estabelecendo um ciclo iterativo em todas as fases que são: concepção, testagem, 
modificação e repetição.

Mindset de um design thinker/designer

Empatia - colocam-se no lugar 
do outro e concentram-se nos 
objetivos do utilizador final, 
não sendo relevante a gestão, 
tecnologia ou questões estéticas.

Pensamento Integrador - não só 
depende de processos analíticos 
mas também demonstra 
capacidade de observar todos os 
aspetos relevantes - e por vezes 
contraditórios - do problema. 
Podem criar novas soluções que  
saem fora da caixa e aperfeiçoam 
as alternativas existentes.

Optimismo - estão convencidos de que se pode encontrar uma solução 
melhor para cada problema.

Experimentalismo - Os designers fazem perguntas para encontrar novos 
caminhos e abrir perspetivas  pouco óbvias.

Colaboração - O design thinking  é uma combinação de esforços para 
conectar as pessoas a uma vasta gama de conhecimentos, competências 
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e capacidades. Por isso, podem contar com profissionais com diversas 
visões: empresários,  psicólogos, designers, antropólogos e engenheiros. 
  

Exemplos de casos práticos:

No início, desenvolveu-se a ideia e os designers criaram produtos finais em 
plástico para responder às necessidades do setor da construção. Era uma 
ideia inovadora ter um  painel de porta feito de polímero não-inflamável.
No início do processo, os designers tiveram de se familiarizar com tal 
material e depois testar as suas propriedades. Só depois foi possível  
desenhar a aplicação no produto específico.

Antes de um designer criar o produto, é necessário fazer um levantamento 
das expetativas e necessidades. Não só definir exatamente o que o cliente 
deseja, mas o produto também deve satisfazer as características para um 
bom desempenho.

Neste caso, os clientes eram empresas de construção civil que estavam 
interessadas na utilização de um polímero não inflamável para ser aplicado 
na construção e para garantir a segurança (respeitando as companhias 
de seguros), uma vez que as peças comuns de plástico eram altamente 
inflamáveis.

4.6.2.  Quatro Fundamentos Básicos no processo de Design Thinking

No livro „Design Thinking” (Leifer, Meinel, Platter, 2011), os autores definem 
quatro princípios, regras que devem ser observadas para orientar o processo e 
para que os resultados sejam os mais inovadores possível e centrados no fator 
humano. 

A Regra das Pessoas

Como mencionado anteriormente, o design thinking é um processo fortemente 
centrado no utilizador. O objetivo do design é satisfazer as necessidades e 
resolver os problemas dos indivíduos. Por isso, o foco do design está sempre 
na pessoa, não importa o contexto.

A Regra da Ambiguidade

Experimentar os limites do seu conhecimento e capacidades é crucial para 
começar a ver as coisas de maneira diferente. Quando consideramos o nosso 
conhecimento, olhamos para as coisas do nosso ponto de vista: por vezes,  
não conseguimos estar totalmente abertos a novas soluções inovadoras. 
A ambiguidade é inevitável, não podendo ser removida ou simplificada em 
demasia. É importante tentar compreender e empatizar com as pessoas para 
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quem propomos uma solução para o problema e verificar sempre as nossas 
descobertas.

A Regra do Re-Design

A regra do re-design assume que cada solução de design é apenas uma 
melhoria ou adaptação de uma solução de design já existente. Todo o design 
é um redesign. Enquanto as circunstâncias tecnológicas e sociais podem 
mudar e evoluir, as necessidades básicas humanas permanecem imutáveis. 
Essencialmente, só re-desenhamos os meios para saciar as nossas vontades 
ou alcançar as metas desejadas. Muitas soluções têm sido concebidas para 
estes problemas, por isso é bom não tentar inventar algo completamente 
novo a todo o custo, mas sim familiarizar-se com as soluções que foram 
concebidas antes de nós e tentar modificá-las e adaptá-las à situação.

A Regra da Tangibilidade

Transformar ideias e soluções em material físico na forma de protótipos 
possibilita aos designers comunicá-las de maneira mais efetiva. Deste modo, 
os utilizadores podem experimentar e dar feedback. A verificação para uma 
correção das soluções ajuda na comunicação e reduz o risco de falha.

Aplicação Prática 5:

Estas regras são aplicadas no seu local de trabalho?

Onde poderá haver uma oportunidade para melhorar? E onde, pelo contrário, 
seria considerado um exemplo para outros?

4.6.3  O Processo de Design Thinking

A técnica de design thinking é um processo dividido em cinco etapas ou fases, 
em que cada fase se centra num objetivo específico. Cada uma das etapas é 
independente da seguinte, mas é baseada na anterior. No entanto, é necessário 
apenas estar focado na fase em que se está a trabalhar.
Por exemplo, ao definir um problema, não se recomenda pensar em soluções. A 
definição do problema deve ser anotada ao pormenor, apesar de ser difícil não 
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tentar encontrar uma solução.

No processo de design thinking, é necessário aprender o mais possível sobre o 
grupo-alvo para poder definir o problema e procurar as melhores soluções e as 
suas aplicações na prática. Para isso, podemos dividir o processo em diversas 
etapas. Vamos ver cada uma delas em detalhe.

1ª ETAPA – EMPATIA
A empatia fornece o ponto de partida decisivo para o design thinking: conhecer 
o grupo-alvo (cliente) e entender as suas necessidades, desejos e objetivos, 
identificados desde o início. Esta fase também é conhecida por „descoberta”. 
O designer tenta usar vários métodos para conhecer quem são os futuros 
utilizadores, o que precisam e o que poderia ser melhorado do seu ponto de vista.  
Os métodos podem passar por ser conversas e observações comuns. Esta fase 
é frequentemente chamada empatia precisamente porque é muito importante 
não só ouvir o utilizador, mas também compreendê-lo realmente, empatizar 
com ele, ver como pensa e vive, tentar ver as coisas do seu ponto de vista. Isso 
significa observar e envolver-se com pessoas com o intuito de compreendê-las 
a nível psicológico e emocional. Durante esta etapa, o designer tenta deixar de 
lado suposições e crenças e reúne insights reais sobre o cliente.

2ª ETAPA - DEFINIÇÃO
Com base nos resultados observados, o designer tenta agora definir o problema. 
O segundo passo é dedicado à interpretação do problema, reunindo todas as 
informações: que dificuldades e barreiras o grupo-alvo encontra no dia a dia? 
Que padrões se têm vindo a observar? Que questões a equipa se defronta todos 
os dias no trabalho? Muitas vezes, a definição do problema é algo que o utilizador 
nem sequer se apercebe à primeira vista ou não é capaz de formular facilmente.

3ª ETAPA - IDEALIZAÇÃO
Depois de definir e formular o problema, o designer irá começar a pensar nas 
possíveis soluções e ideias. É aqui que a criatividade acontece e é fundamental 
que esta fase de ideação seja um ambiente livre de julgamentos, pois o objetivo 
não é criar uma solução definitiva e perfeita mas, pelo contrário, trabalhar com 
muitas soluções criativas.

4ª ETAPA – EXPERIÊNCIA E PROTÓTIPO
Na fase seguinte, ocorre o processo de prototipagem,quando o designer cria 
uma solução simplificada para o problema, transformando ideias em produtos 
e serviços tangíveis. Contudo, o protótipo ainda não é uma solução definitiva 
mas, sim uma forma de o utilizador se familiarizar com as soluções para o 
problema antes de chegar ao produto final. O protótipo deve, portanto, ser tão 
simples quanto possível e permitir espaço para afinações, aperfeiçoamento ou 
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redefinição pois este passo é essencial para testar as soluções e realçar qualquer 
falha ou restrição.  

5ª ETAPA - TESTAGEM
Após o protótipo, vem a experimentação. Nesta fase de teste, o protótipo 
é apresentado diretamente ao utilizador. O designer vai analisar se está no 
caminho certo para resolver o problema e se os utilizadores aprovam o protótipo. 
É importante notar que este não é o final do processo de design thinking! Na 
realidade, os resultados dos testes podem levar para uma fase anterior, 
fornecendo insights necessários para mudar a definição do problema ou para 
que surjam novas ideias não pensadas antes.

É importante referir que este processo não é normalmente linear. Em cada fase 
deste processo poderá ser necessário regressar a uma das fases anteriores. Ao 
testar um protótipo, é muitas vezes necessário regressar à fase de conceção e 
incorporar o feedback do utilizador. Por vezes, é necessário abandonar a solução 
encontrada e procurar uma solução completamente nova para o problema ou 
reconsiderar a definição do próprio problema. Por vezes, os designers deparam-
se com um problema nas fases iniciais e têm de voltar ao início, a observações e 
entrevistas, para aprofundar as conclusões que tiraram sobre o grupo-alvo.

Fonte: https:/dschool.stanford.edu

Stanford School – o Processo de Design Thinking

• Entrevistas

• Shadowing 

(observar)

• Compreensão

• Sem julgamentos

• Personas

• Função

• Decisões

• Desafios

• Pontos de dor

• Partilhar ideias

• Todas as ideias dignas

• Diversificar/Converter

• “Sim e” pensamento

• Priorizar
• Maquetes

• Storyboards

• Simples

• Feedback rápido

• Intervir rapidamente

• Compreender os 

impedimentos

• O que funciona?

• Role play

• intervir rapidamente

EMPATIA

DEFINIÇÃO

IDEAÇÃO

PROTÓTIPO

TESTE
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Aplicação Prática 6:

No processo de aperfeiçoamento, já teve alguma vez de voltar atrás numa 
ideia que já estava pré-validada no mercado durante a fase de teste ou de 
produção real?

Descreva as fases em que esteve diretamente envolvido.

4.6.4.  Técnicas Criativas
Como fazer dinâmicas de brainstorming de ideias

• Foco na quantidade e não na qualidade
• Aplicar seletivamente restrições para se concentrar no alvo
• Não limitar ideias 
• Considerar todas as fontes de inspiração
• Utilizar um quadro branco (e tirar uma foto de cada sessão)
• Fazer pausas

O brainstorming tradicional demora algum tempo. Já não é necessário uma 
equipa se sentar tranquilamente em círculo enquanto escreve ideias num quadro 
branco. Sugerimos que utilize os exercícios a seguir descritos para preparar 
projetos de marketing, publicidade e campanhas eficazes  e ajudar a sua equipa 
e a sua empresa a crescerem de forma mais eficaz.

Como  técnicas criativas poderá utilizar estas técnicas de brainstorming ou os 
exercícios de grupo das Técnicas de Brainstorming:

O Desenho 
Incompleto

A base deste método é o desenho. Para fazer um desenho completo, é 
necessário utilizar uma imagem com um pequeno “rabisco”, que poderá ser 
um semicírculo ou um traço. Se quisermos implementar este método num 
grupo, os membros do grupo devem utilizar a mesma “imagem rabiscada” 
para trabalhar e depois comparar os desenhos. Cada um dos membros do 
grupo interpreta a mesma imagem para dar asas ao seu pensamento criativo, 
e isso traz novas ideias.
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30 Círculos

É um exercício de criatividade, onde o objetivo é a quantidade e não a 
qualidade. Os participantes no método receberão uma folha de papel com 30 
círculos iguais. Têm um curto espaço de tempo, normalmente, um máximo de 
10 minutos, para fazer desenhos no maior número possível dos 30 círculos. 
Quando todos os membros da equipa terminarem, comparam os círculos e 
verificam se existem princípios unificadores (em comum) ou sugestões que 
os poderão unir.

Teste do Clip 
de Papel

Este é um exercício normalmente feito com várias pessoas ao mesmo tempo. 
Nesta atividade, os grupos recebem uma caixa de clips e é-lhes pedido que 
encontrem o maior número possível de ideias para “moldarem” nos clips. 
Os grupos partilham então as suas ideias com o resto dos seus colegas. Esta 
dinâmica de inovação poderá ajudar a gerar um aumento do número de 
ideias originais sobre projetos de trabalho.

Ideias com 
Música

Por vezes, mudar o fundo, como por exemplo, ouvir intencionalmente música, 
poderá inspirar a novas ideias. Ir a um concerto ou ouvir música no escritório 
e escrever as ideias ou pensamentos que lhe venham à mente. Poderá fazer 
uma revisão destas ideias para ver se pode aplicar algumas nos seus desafios 
de trabalho.

Produtos 
Reutilizados

Utilize os artigos que tem na secretária, tais como agrafadores, pastas, fitas, 
fotografias e papel, para criar um novo produto. Esta atividade também é 
óptima para grupos. Depois de cada indivíduo ou equipa completar o design 
do produto, podem comparar as suas criações em termos de singularidade, 
engenharia e aplicação prática. Este exercício é especialmente útil para o 
desenvolvimento de competências de brainstorming.

História de 
Dicionário

Selecione aleatoriamente uma palavra do dicionário. Use a palavra escolhida, 
as palavras acima e as palavras abaixo para criar uma história curta. Encontre 
uma forma de criar uma história interessante e coerente a partir de elementos 
aparentemente aleatórios, para melhorar as suas capacidades de fazer 
ligações e combinar ideias que não estejam necessariamente relacionadas.

Colaboração 
Composta

Pegue numa palavra composta e substitua uma palavra por outra. Ou, 
por exemplo, uma palavra composta poderia tornar-se uma nova palavra 
composta, apenas alterando a ordem das consoantes e vogais. Pode usar 
essa nova palavra composta para criar uma história ou desenho. Encontrar 
ligações entre elementos não relacionados pode ajudar a melhorar o 
pensamento crítico e a gestão de processos no trabalho.

EPIC_PT_V5.indd   121EPIC_PT_V5.indd   121 2022.10.04.   11:31:502022.10.04.   11:31:50



122

MÓDULO 4. Inovação & Pensamento

Blocos de 
Lego

Utilize blocos de lego para criar modelos de casas, negócios ou produtos. 
Se o fizer inserido num grupo, selecione quem pode criar os objectos mais 
complexos, detalhados ou únicos. A consciência espacial que desenvolve 
durante esta atividade pode melhorar a sua capacidade de apresentar 
propostas de projetos de trabalho de todos os tipos.

Escrever 
Poesia

Escreva um poema sobre o seu dia ao estilo do seu poeta favorito ou de acordo 
com a estrutura de um poema clássico, tal como um soneto. Escrever com 
uma estrutura clara força-o a encontrar a palavra ou frase ideal que satisfaça 
as limitações, o que pode melhorar a sua capacidade de comunicação escrita.

Desenho 
Outra Vez

Desenhe o mesmo objeto, pode ser uma caneca, todos os dias da semana 
ou mais. Veja que novos detalhes ou nuances notará ao explorar o objeto 
diariamente. Um enfoque extremo como este deverá melhorar a sua atenção 
aos detalhes e ajudá-lo a reparar em novos elementos no seu trabalho.

Excursão

Faça uma viagem com a equipa fora do escritório. Explore o parque local ou 
passeie pelo centro da cidade para ver quais as novas ideias ou conceitos que  
irão descobrir através de uma mudança de cenário. Uma reunião num novo 
local pode dar origem a ideias originais.

Ler

Vá a uma livraria ou biblioteca e explore uma secção que não esteja 
completamente relacionada com o seu trabalho ou com os livros que 
lê normalmente. Escolha um livro e leia-o para descobrir que novos 
conhecimentos pode adquirir. Conhecer áreas de conhecimento que são 
diferentes das que trabalha todos os dias pode levá-lo a descobrir novas 
formas de gerir o seu trabalho.

Escrita Livre

Programar alguns minutos todas as manhãs para escrever ainda sob o efeito 
de um estado de consciência mais adormecida. Este tipo de escrita livre, 
onde escreve o que lhe vem à cabeça, é uma óptima maneira de descobrir 
alguns dos seus pensamentos subconscientes que podem levar a soluções 
inovadoras para os desafios do trabalho.
Desenhe cada situação numa série de pequenas tiras como uma banda 
desenhada. Poderá descobrir uma nova etapa útil num processo que não 
tenha sido ainda considerada.
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Storyboard

Este método pode ser um exercício criativo particularmente útil para 
identificar novas práticas ou melhorar os processos existentes. Se estiver 
a tentar conceber um processo, a dinâmica de storyboarding pode ajudá-
lo a identificar onde está a sua compreensão coletiva do problema ou se 
entra em conflito com a solução proposta e onde é necessário mais reflexão/
investigação. Ao criar uma narrativa visual para explorar o problema como 
se fosse um conto, a sua equipa será capaz de ver como as ideias interagem 
e se juntam para criar uma solução.

Os blocos post-it são os seus “amigos”. Demore alguns minutos para anotar 
as suas ideias em post-its. Não têm de ser ideias completas - notas, imagens, 
informação do utilizador ou outras podem ajudá-lo a ver novas relações 
entre os diferentes elementos.

Assim que tiver um conjunto de post-its para trabalhar, comece a organizá-
los um de cada vez no quadro: primeiro isto, depois aquilo. A organização 
de ideias como um conjunto coerente ajudá-lo-á a ver novas ligações e a 
eliminar material redundante que não é útil para  o seu objetivo.

Porque é que esta técnica de brainstorming funciona?

• O storyboarding permite-lhe ver as suas ideias por ordem sequencial.
• Poderá ter uma visão geral do novo ou atual processo – sem a 

necessidade de se perder demasiado nos detalhes.
• Pode começar de qualquer lugar - início, meio ou fim - e depois 

preencher os espaços  em branco.
• O storyboarding é especialmente útil para profissionais de marketing. 

Ajuda a:
• Descrever o processo da campanha de marketing passo a passo desde o 

início até ao fim.
• Melhorar o processo interno, como a construção de ligações, através do 

desenvolvimento de etapas específicas.
• Um storyboard  de um vídeo de marketing.
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SCAMPER

A técnica S.C.A.M.P.E.R é uma excelente estratégia para avaliar uma ideia ou 
um novo produto. É uma abreviatura que significa:
SUBSTITUIR: O que é que se pode trocar por outra coisa? 
COMBINAR: Que elementos desta ideia podem ser combinados para a tornar 
eficaz? 
ADAPTAR: Como se pode adaptar esta ideia a outro mercado?
MODIFICAR: O que se pode alterar para melhorar a funcionalidade?
PÔR A OUTRO USO: Que outras utilizações pode ser aplicada  esta ideia? 
ELIMINAR: O que é desnecessário?
REVERTER: O que se pode ajustar para tornar este projeto melhor?
Utilize estes passos para descobrir como pode melhorar a sua ideia ou projeto, 
especialmente se estiver à procura de formas de o desenvolver ainda mais.
É um processo de disseminação e aperfeiçoamento de ideias, testando-as de 
diferentes ângulos. Para cada uma das letras iniciais, responda a perguntas 
relacionadas com o seu projeto ou problema actual.

Questionar 
Ideais Feitas

No grupo, faça uma lista de factos que considera sobre o produto em 
questão ou uma lista de ideias, boas e más. Faça uma lista e pondere como 
pode minimizar todas as considerações negativas e ganhar dinheiro com as 
considerações positivas.

Novo a Partir 
de Dois

Pegue em dois produtos separados e encontre uma forma de os combinar. 
Por exemplo, pode utilizar dois artigos de escritório comuns, tais como um 
agrafador e um dispensador de fita adesiva, para criar um novo produto 
interessante. Conceba uma estratégia de marketing e um mercado-alvo para 
o novo produto que criou.

Seis 
Chapéus do 
Pensamento

É um processo de pensamento paralelo simples e eficaz que ajuda as pessoas 
a serem mais produtivas, focadas e envolvidas de forma consciente. Esta 
técnica é descrita em detalhe no Módulo 3.

Aplicação Prática 7:

Utiliza alguma das técnicas que foram descritas? Quando? Onde?
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Exemplo de casos práticos:

Desenha outra vez – a técnica é utilizada para a produção personalizada, na 
qual o cliente especifica o que pretende e o designer ou responsável pela 
elaboração projeta os desejos do cliente através do desenho. Durante a 
fase da prototipagem, o produto é redesenhado diversas vezes. O desenho 
e  construção de um protótipo, tendo a possibilidade de alterações, é 
também uma forma de poupar nos custos (por exemplo, no desenho de 
máquinas ou para a simplificação de atividades de produção.)

4.7. Os Benefícios da Criatividade
A criatividade é essencial para a comunicação, o desenvolvimento e os resultados 
dos colaboradores e, consequentemente, das organizações.Sendo assim, colocar 
em prática tudo aquilo que a desenvolva é muito importante para conseguir ter 
melhores ideias e aplicá-las. Por isso, exercitar a criatividade e transformá-la em 
inovação pode trazer diversos benefícios para indivíduos, equipas e organizações, 
tais como:

Melhorar o pensamento flexível: Os exercícios de criatividade melhoram a 
flexibilidade mental, o que permitirá a possibilidade de pequenas modificações 
no projeto que ainda não se tinha pensado antes.

Descobrir ideias multidimensionais: É provável que, estando a trabalhar na 
mesma área durante muito tempo, se use sempre as mesmas ideias, o que poderá 
acontecer com os indivíduos ou as equipas. Os exercícios criativos  ajudam a 
descobrir novas soluções para os problemas.

Aceitar os desafios: Quando exercitada constantemente, a criatividade pode ser 
um meio eficiente para solucionar situações adversas e encarar os desafios como 
oportunidades de melhorar as capacidades mentais e criativas - e não como um 
obstáculo que atrasa a progressão  do projeto!

Descobrir novos conceitos: Alguns exercícios de criatividade ajudam a desenvolver 
uma visão criativa que permite ter uma visão de objetos, ideias e problemas 
sob novas perspetivas, atitude muito útil quando se tenta encontrar uma nova 
solução para responder a um desafio, seja pela necessidade de eficiência, seja 
pela falta de recursos.

Melhorar o trabalho de equipa: Os exercícios de criatividade ajudam indivíduos e 
grupos a melhorar as competências do trabalho de equipa, como a comunicação, 
resolução de problemas e sentido de união.
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Aplicação Prática 8:

Qual das áreas considera poder trazer mais benefícios ao seu local de trabalho 
ou à equipa?

Qual dos benefícios já teve a oportunidade de experimentar na prática ou es-
taria interessado em aplicar?

4.7.1 Características da Personalidade Criativa

Para gerar e gerir a inovação, é essencial que os indivíduos demonstrem diversas 
características e qualidades específicas. É importante identificar a personalidade 
criativa e criar condições relevantes para a atividade criativa, exercitando-a 
e motivando-a. Em Psicologia, a personalidade pode ser definida como um 
conjunto relativamente estável de características que determinam os padrões 
pessoais de uma pessoa. Cada pessoa tem a sua personalidade, com qualidades e 
características diversas e que determinam a forma de pensar e agir manifestadas 
em diferentes situações (em interação). E, conhecendo essas características e 
desenvolvendo-as conscientemente, todos nós incorporamos automaticamente 
esses atributos e características às nossas competências profissionais e pessoais.

Quando falamos das diversas características de personalidade, podemos 
destacar quatro áreas distintas:

1. O sistema de ativação basal que reflete as características inerentes e 
adquiridas da estrutura psicomotora de uma indivíduo.

2. Uma constituição que determina o curso da percepção dos fenómenos e 
do comportamento em diferentes situações. Os seus indicadores são o 
tipo de atividade nervosa e o temperamento.

3. As capacidades que definem o potencial de personalidade com base em 
indicadores, tais como o nível de inteligência, capacidade de aprendizagem, 
criatividade e conhecimentos específicos.

4. A característica que reflete a relação do homem com o mundo e consigo 
próprio. Os indicadores são os interesses, atitudes, valores, visão do 
mundo, vontade e traços emocionais.
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Embora cada indivíduo tenha a sua própria personalidade e não exista uma 
personalidade idêntica à outra, existem características para o perfil de uma 
personalidade criativa:

• perspicácia, sensibilidade ao problema, capacidade de reconhecer situações e 
prever como será o desenvolvimento das mesmas,

• reestruturação, capacidade de ver para além do óbvio, 

• novas relações e contextos, capacidade de alterar os procedimentos utilizados 
até agora,

• flexibilidade, a capacidade de mudar formas de pensar, de superar estereótipos, 
de reconhecer a importância de receber novas informações e enriquecer as 
soluções com novos elementos, métodos e procedimentos,

• fluência, a capacidade de produzir um fluxo diversificado e intenso de ideias, 
pensamentos e procedimentos;

• originalidade, com base na descoberta de novos contactos e coneções 
externas que poderão não ser óbvias à primeira vista;

• elaboração, capacidade de aplicar ideias criativas na vida real, com a 
necessidade de elaborar uma ideia inovadora em detalhe, pensar na 
probabilidade da sua aceitação, antecipar dificuldades e impedir que estas 
venham alterar o sucesso da ideia.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:
• Vontade: força e determinação mental para atingir um determinado objetivo. 
• outras características relacionadas, como ambição, tenacidade, perseverança, 

diligência e precisão.
• Bom Carácter: qualidades como ética, justiça e honestidade. Na prática, é 

fundamental para resolver conflitos.

Aplicação Prática 9: 

Que característica considera ser o seu forte?

Pelo contrário, em que características vê espaço para melhorar?

Já teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa criativa?
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       Se assim foi, faça uma lista com as características dessa pessoa – 
baseando-se nas que foram mencionadas anteriormente, escreva numa 
coluna todas as características que a pessoa tinha e na outra coluna as que 
não tinha.
  Depois, pode escolher uma pessoa que conhece, que considera um bom 
executor mas não o vê como uma pessoa criativa. Escreva as características 
que mais valoriza nessa pessoa.
Como resultado, muito provavelmente irá descobrir que essa pessoa tem 
uma posição importante na equipa: isso significa que a maioria das pessoas 
altamente criativas nem sempre são práticas e as suas ideias devem ser 
postas em prática por outra pessoa.

4.8 Forças Motrizes do Processo do Pensamento Inovador
O pensamento inovador é uma abordagem estruturada e onde informação, 
conhecimento e experiência são exigidos e utilizados para alavancar as 
oportunidades e resolver problemas.

Esta abordagem pode complementar outros métodos utilizados na inovação. É 
uma abordagem que deverá tomar em consideração o contexto envolvente, que 
deverá gerar uma base de conhecimentos utilizada para implementar e sustentar 
a mudança.

Dependendo dos objetivos das organizações, a abordagem deve ter também 
um valor económico, social e/ou ambiental eficaz e a longo prazo. Aqueles que 
consideram o pensamento inovador como parte da sua dinâmica de trabalho 
devem desenvolver benefícios que ajudem a tornar essa dinâmica mais ágil no 
mercado e a criar mais valor para os seus stakeholders externos e internos.

A normalização teórica (CEN / TS 16555-3 Gestão da inovação - Parte 3: 
Pensamento Inovador) orienta a abordagem do pensamento inovador. O 
pensamento inovador pode ser utilizado a todos os níveis dentro da organização. 
Esta parte da norma dá orientações como integrar os princípios essenciais do 
pensamento inovador em qualquer organização. Fornece uma abordagem para 
equilibrar os riscos e a viabilidade para levar a cabo a oportunidade ou problema 
que a organização se propôs assumir. Proporciona à gestão de topo a capacidade 
de analisar os resultados possíveis e determinar a solução mais apropriada para 
a estratégia atual da organização. É adequada para todos os tipos e dimensões 
de organizações, incluindo PME, e foi concebida para ser utilizada numa vasta 
gama de situações. Por isso, os responsáveis pela implementação e gestão da 
inovação nas organizações deverão ter em consideração esta norma.

O processo de inovação começa quando se pretende entregar um resultado mais 
desejável mas a natureza desse resultado é incerta, o caminho para uma solução 
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não é claro e o risco de não alcançar um nível satisfatório também faz parte 
do processo. Assim, quando a gestão empresarial envolve risco e incerteza, o 
pensamento inovador é a abordagem adequada pois tem muito a oferecer.

Esta abordagem requer uma compreensão profunda de um problema específico 
ou de uma oportunidade, que pode ser adquirida separando todos os elementos 
básicos que a compõem. É também necessário analisar e comprrender todos os 
potenciais utilizadores. As fases seguintes incluem a integração e aplicação das 
necessidades dos utilizadores às tecnologias apropriadas e restrições comerciais, 
desenvolvendo assim resultados que criem valor para o grupo-alvo. Os fatores 
influentes no desenvolvimento do potencial criativo são o contexto, as pessoas, 
os facilitadores e os constrangimentos. É a interação entre estas quatro forças 
que torna o pensamento inovador a abordagem certa para qualquer organização.

Contexto: Quais são as oportunidades ou desafios que a organização está a 
tentar encontrar para criar um novo e melhor resultado?

Pessoas: Mercados, mão-de-obra, fornecedores: quem tem o problema e quem 
beneficiará ou será afetado pela solução (ou seja, aqueles para quem a inovação 
será uma mais-valia, por exemplo, utilizadores, clientes ou parceiros).

Facilitadores: Quem ou o quê permitirá que esta oportunidade se concretize. 
(ou seja, as condições positivas de mudança, por exemplo, que comportamentos, 
características, valores, atitudes, competências são necessárias para tornar o 
impossível possível)?

Constrangimentos: Quem ou quais são as barreiras que impedirão esta 
oportunidade e que precisam de ser consideradas e ultrapassadas (ou seja, 
condições negativas para a mudança ou contexto empresarial, por exemplo, 
viabilidade comercial, mercados, tecnologia e adequação)?

4.8.1. Implementação do Processo de Pensamento Inovador

A imagem ilustra os passos do ciclo no processo de pensamento inovador. 
Embora cada etapa deva ser considerada como input da anterior, é muitas vezes 
necessário um regresso às etapas anteriores porque se trata de um processo 
iterativo desenhado para desenvolver uma base de conhecimentos adequada e 
sustentável.
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As etapas do ciclo da inovação são:

1. Recolha de Informação

2. Geração de  Soluções

3. Rapid Learning

4. Validação

5. Síntese de outputs

6. Resultado

1. Recolha de Informação

O processo começa com a recolha de informações sobre o problema e/ou 
oportunidades que precisam de ser abordados, considerando os fatores-chave 
que influenciam o contexto. É uma fase exploratória que recolhe informações 
vindas de todos os que estão diretamente relacionados com a oportunidade 
proposta.

No entanto, também deve ser preparada uma amostra com entrevistas de 
potenciais tipos de utilizadores de modo a anotar as suas necessidades, em vez 
de captar as opiniões de apenas um ou dois clientes. Com isto, será possível 
confirmar se o problema ou a oportunidade fazem sentido, ou seja, se são 
realmente uma necessidade do mercado.

Uma gestão estratégica inteligente e cooperação também serão aplicadas para 
melhor compreender as necessidades atuais e futuras dos clientes e do mercado, 
quer estas estejam expressas ou latentes.

2. Geração de Soluções

A criatividade é o processo de criação de novas ideias para apresentar soluções, 
através do pensamento. A gestão da criatividade requer uma abordagem 
diferente da gestão de qualquer outra área dentro da organização. Isto inclui a 
criação de condições necessárias para inspirar ideias e depois recolher, selecionar 
e desenvolver outputs.

É importante distinguir entre criatividade e pensamento inovador. Enquanto
a criatividade é o processo de geração de ideias para resolver problemas 
identificados e/ou oportunidades, o pensamento inovador é uma abordagem 
que combina todos os factores-chave num ambiente criativo para resolver 
um problema ou oportunidade. Nesta fase inicial, é importante que todas as 
potenciais soluções que se pretendam avaliar sejam identificadas e recolhidas 
de acordo com as fases seguintes.

Fonte: CEN/TS 16555-3:2024; p. 8.

MÓDULO 4. Inovação & Pensamento

EPIC_PT_V5.indd   130EPIC_PT_V5.indd   130 2022.10.04.   11:31:512022.10.04.   11:31:51



131

3. Rapid Learning

Esta etapa utiliza contextos visuais, modelos, testes e protótipos para determinar 
a solução adequada. Este passo consiste em identificar e selecionar, sob a forma 
mais rápida, mais barata e mais eficaz possível, as hipóteses da solução.

Estes resultados de rapid learning fornecem um feedback importante. Podem 
levar a mais testes de acordo com as expectativas do mercado recolhidas nas 
etapas 1 e 2. A duração desta fase deve ser de horas e não de dias. Deve ser 
estabelecido um limite de tempo para toda esta etapa e, depois, deverá haver 
um novo feedback.

4. Validação

As potenciais soluções desenvolvidas na etapa 3 devem ser validadas por todos 
aqueles que interagem e podem ser afetados por elas. Serão aqui utilizados 
alguns métodos, como a observação, inquéritos e entrevistas a grupos-alvo.

Os resultados desta fase devem então ser transformados numa base de 
informações a ser utilizada na etapa seguinte - Síntese de outputs.
Para quaisquer potenciais soluções, deverá ser desenvolvida uma estratégia de 
propriedade intelectual.

5. Síntese de outputs

Todos os outputs da fase 4 devem ser considerados e relacionados com a informação 
recolhida na fase 1. Esta etapa integra os outputs, ou seja, os resultados do 
esforço de inovação para criar soluções baseadas no conhecimento e adequadas 
à organização - a procura do mercado, viabilidade tecnológica e viabilidade 
empresarial. Este é um processo que normalmente demora várias horas ou dias. 
As restrições comerciais não devem ser aplicadas antes deste ponto, pois existe 
o risco de limitarem a abertura necessária para encontrar a melhor solução 
possível. Deverão ser explorados os diferentes modelos comerciais que podem 
criar e comercializar estas soluções e que sejam apropriados às necessidades da 
organização.

6. Resultados

Analisando os vários outputs da etapa anterior, a administração da empresa 
deve agora decidir qual proporciona a melhor solução para o problema e/
ou oportunidade, ou seja, qual a melhor solução que inclui as necessidades 
identificadas dos utilizadores e está alinhada com os objetivos da organização (o 
valor criado para a empresa e valor gerado pela inovação).

Se não for possível encontrar um resultado que satisfaça as necessidades da 
organização, este facto terá de ser aceite e a opção poderá passar por uma 
iteração (repetição) de todos os passos novamente ou encerrar este processo e 
partir para um outro, explorando outras oportunidades.

MÓDULO 4.Inovação & Pensamento
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Aplicação Prática 10:

Apresente um exemplo seu ilustrativo do ciclo de inovação acima descrito, 
com todas as etapas.

MÓDULO 4. Inovação & Pensamento
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“Para comunicar eficazmente, temos de perceber 
que somos todos diferentes na forma como 

vemos o mundo e usar esta percepção como guia 
para a nossa comunicação com os outros.” 

Tony Robbins
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O objetivo do presente capítulo é dar uma visão prática dos aspetos mais relevantes 
da Comunicação, relacionando-a com a Inovação. Através de explicações teóricas 
e de sugestões práticas, os conteúdos aqui transmitidos ajudarão a melhorar 
eficazmente a Comunicação nas organizações. 

Algumas das palavras-chave incluídas neste módulo: colaboração interna 
e externa, ambiente de trabalho inovador, difusão, segurança psicológica, 
comunicação aberta e direitos de propriedade intelectual, conhecimento, 
inovação e comunicação, estratégias e estilos de negociação.

Objetivos de Aprendizagem:

• ajudar as organizações com sugestões práticas e úteis
• promover e sensibilizar para os fatores mais relevantes da comunicação ao 

serviço da inovação

Competências:

• Comunicação aberta
• Reforçar a segurança psicológica no trabalho
• O conceito de comunicação para o conhecimento e de comunicação para a 

inovação
• Capacidade de negociação 

5. Comunicação para a Inovação 
A comunicação organizacional para a inovação não é um tema novo nem único, 
uma vez que a comunicação sempre desempenhou um papel importante na 
evolução da humanidade e não apenas dos negócios. Podemos afirmar que 
existem apenas dois tipos de comunicação: a boa e a má e a diferença entre as 
duas tem como base dois conceitos – eficiência e veracidade. Citando a frase 
de um juiz reformado de 85 anos, “não existe mau julgamento, apenas mau 
raciocínio”.
 
Este módulo é dedicado aos aspetos principais da comunicação que fazem 
a diferença e poderão apoiar ou atrasar a inovação numa organização. Ao 
desenvolver este capítulo, os autores tiveram em consideração a natureza muito 
especial da inovação, com o objetivo de ajudar a estabelecer uma cultura e 
ambiente de trabalho de apoio à inovação. 
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Numa organização, a comunicação deve ser considerada como um departamento 
separado de outras áreas. Vai muito além da troca de informação e requer muito 
mais do que soft skills. É a chamada “engenharia de mensagens”, um instrumento 
de estratégia sistematizado através de planificações, processos, indicadores e 
medição de resultados.  Para trazer bons resultados e alavancar ações de inovação 
eficazes, as metas da empresa e, dentro desta, as metas da inovação, terão de 
ser bem estabelecidas, combinadas e projetadas tanto dentro (comunicação 
interna) como fora (comunicação externa) da organização. Ao considerar todos 
os mecanismos da comunicação (com os seus pontos fortes e pontos críticos), 
os objetivos do negócio deverão estar igualmente refletidos nas etapas e metas 
da comunicação. Uma mensagem só é eficaz quando significa o mesmo para o 
emissor e para o recetor. O ato de comunicação é, muitas vezes, subtil e constituído 
por elementos sempre identificados. Assim, a comunicação é o resultado de um 
conjunto de sinais (linguagem), timing, de uma “dimensão” específica e de um 
contexto (inserido num plano global de comunicação que deverá levar em conta 
circunstâncias sociais, profissionais e físicas). Os conteúdos que a seguir iremos 
abordar têm como objetivo criar “engenheiros de mensagens” que as “traduzam” 
eficientemente – é essencial para que a informação ganhe fluência dentro da 
organização e gere conhecimento útil, essencial para a produtividade.

5.1.  Colaboração Interna: Alinhar o Negócio com as Pessoas “todos por um 
e um por todos”
Para que um grupo tenha bons resultados, é preciso que todos os membros que 
o integram saibam como cooperar. O mesmo se aplica com a seguinte afirmação: 
para atingir a inovação, é necessário 
que haja pioneiros e não cavaleiros 
solitários. Tudo isto é especialmente 
válido para as empresas, onde o sucesso 
das suas ações depende diretamente 
da melhor colaboração interna. É 
evidente que uma colaboração eficiente 
e a comunicação em equipa são aqui 
fatores fundamentais. Há muitas 
formas e tipos colaboração, podendo 
acontecer internamente (utilizando os 
recursos da organização), em parceria 
(cooperando com uma organização 
parceira), em consórcio (com vários 
parceiros, com o setor privado, público, 
universidades, ONG, etc.) ou em 
contexto de inovação aberta (envolvendo ativamente os utilizadores finais). 
As ações internas de inovação são mais fáceis de gerir desde que todos os 

Figura 1 - Tipos de Colaboração
Fonte: CEN/TS 16555-5

Inovação
aberta

Consórcio

Parceria

Interna
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profissionais envolvidos partilhem a mesma cultura organizacional, os mesmos 
valores e objetivos, integrados num sentido de lealdade e pertença. 
Apesar de se pretender que todos “falem a mesma língua”, é importante também 
ter em atenção que não basta apenas comunicar “em comum” pois a inovação 
não é uma sequência de tarefas de rotina: envolve incerteza, risco e mudanças e 
requer flexibilidade, adaptação e ajustes frequentes...
 
As grandes organizações têm, pois, de contar com múltiplos desafios quando 
se fala de comunicação. Um dos maiores entraves é o síndrome do “não 
serve para nós”. Esta atitude reflete uma tendência para a rejeição de ideias 
e mudanças que tiveram origem noutras equipas ou departamentos. Como é 
referido na norma CEN/TS 16555-5 Gestão da Inovação/ Gestão da Colaboração, 
“a informação pode fluir mais facilmente entre os programadores de software de 
diferentes empresas quando se encontram num churrasco do que entre pessoas 
de diferentes departamentos dentro da mesma organização”. [CEN/TS 16555-
5:2014, p. 7.] Tendo consciência deste comportamento, os gestores devem 
prestar atenção e acautelar esta resistência para trabalhar isoladamente, dando 
especial e constante ênfase aos valores e metas comuns e alinhar os esforços de 
todos os colaboradores com os objetivos da organização. 

Aplicação Prática 1:
Leia e faça uma reflexão antes de responder às seguintes perguntas: 

Que tipo de cooperação(ões) inovadora(s) cultiva dentro da sua organização? 

Que tipo de valores/missão/visão comuns partilha dentro da sua organização/
equipa?
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5.1.1. Cultura de Inovação 

A inovação implica uma preparação mental e cultural. Nas organizações, os 
planos mental e cultural estão intimamente ligados – um condiciona o outro.
Como acontece com a maioria das situações no mundo dos negócios, os 
resultados refletem a própria gestão. Uma das tarefas da liderança é a criação 
e estímulo de uma cultura organizacional aberta à inovação. A gestão de topo 
deve definir as características e indicadores de um ecossistema de inovação que 
funcione bem e adaptá-los a toda a estrutura organizacional e aos processos de 
RH. Numa cultura de trabalho orientada para a inovação, a direção deve estar 
empenhada numa comunicação aberta e na segurança psicológica, e isto tem de 
ser visível para todos os colaboradores. Os líderes (gestores intermédios) devem 
mostrar-se acessíveis e disponíveis para os colaboradores, de modo a incentivar 
o espírito de equipa, controlar a eficiência do fluxo de informação, bem como 
fazer com que todas as pessoas se sintam ouvidas e consideradas. Os gestores 
podem motivar os colaboradores incitando uma visão de futuro inspiradora, uma 
missão conjunta, através de estímulos e tutorias. A estratégia de comunicação 
deve ser sempre adaptada à fase real do processo de inovação, sendo tarefa 
dos gestores definir/redefinir o caminho, que depois deverá  ser percorrido por 
todos dentro da organização, de forma coerente. 

A componente emocional desempenha um papel crucial, influenciando a mente 
criativa.
O stress a longo prazo, a ansiedade e o medo reduzem a capacidade de 
pensar criativamente. Alguém emocionalmente perturbado tem dificuldade no 
desempenho de qualquer tarefa porque as emoções afetam a concentração e 
memória de trabalho.
A confiança, pelo contrário, é um fator fundamental para uma cultura de 
inovação. Estabelecer relações de confiança entre líderes e colaboradores é 
assumir um compromisso com impacto direto na partilha de conhecimentos, 
na eficácia da comunicação e na lealdade. O sentimento de pertença reforça o 
bem-estar emocional. O indivíduo é motivado pelo desejo de se sentir parte do 
grupo, de se sentir capaz de executar uma tarefa e de se sentir apoiado. Tudo 
isto só é alcançado quando há transparência e integridade entre a comunicação 
e as ações da liderança.

Diversos estudos demonstraram que a segurança psicológica no local de trabalho 
reduz a rotatividade de colaboradores e aumenta a eficiência, o desempenho, 
a faturação e beneficia com o poder das novas ideias. Mas o que realmente 
significa segurança psicológica no trabalho? O termo segurança psicológica 
foi criado pela professora da Harvard Business School, Amy Edmondson, que a 
definiu como “uma crença partilhada por todos os membros de que a equipa está 
segura para assumir riscos interpessoais”. E porque é que isto é tão importante 
num ambiente orientado para a inovação? Porque a inovação traz maiores 
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riscos, incerteza e maior probabilidade de erros e, consequentemente, poderá 
causar mais stress. É um grave problema quando não há segurança psicológica 
no local de trabalho, quando as pessoas não sentem a confiança para comunicar 
abertamente e serem elas próprias, trazendo todo o seu ser para o trabalho e 
sentindo-se bem alinhadas com todos os elementos. 

Aplicação Prática 2:
Dedique alguns minutos para refletir nas questões seguintes: serão úteis 
para avaliar o nível de Segurança Psicológica na sua equipa/organização. 

BÚSSOLA DE SEGURANÇA PSICOLÓGICA SIM/NÃO

É permitido fazer perguntas, levantar questões difíceis, 
expressar opiniões diferentes ou partilhar dúvidas?

Há a possibilidade de falar sobre os próprios erros sem receio 
de castigos ou vergonha?

Os erros são encarados como oportunidades de aprendizagem 
dentro da equipa? 

Existe confiança mútua entre os colegas da equipa? 

Faz sentido pedir ajuda aos colegas da equipa e às chefias 
quando  é necessário?

Todos se sentem valorizados e acolhidos com as suas 
características específicas, aptidões e talentos?

Todos se sentem seguros para correr riscos com a equipa?

É permitido expressar motivações individuais e procurar 
realizar aspirações profissionais?

Fonte: Baseado no artigo de Amy Edmondson, https://rework.withgoogle.com/guides/
understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/

Quando os colaboradores sentem que podem responder SIM à maioria das 
perguntas, é um sinal de que há espaço para as suas formas de ser e pensar, 
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que são incentivados pelos gestores e acolhidos por todos os colegas. Este é um 
indicador óbvio de um ambiente de trabalho saudável e seguro.

A estrutura organizacional/da equipa também poderá ser um catalisador do 
esforço inovador, transmitindo e estimulando fortes valores de flexibilidade, 
cooperação, aprendizagem e troca de informação. Uma vez que esses elementos 
são assumidos por todos os colaboradores, é mais fácil resultar uma comunicação 
aberta. Estas organizações são caracterizadas por terem uma estrutura flexível, 
ágil, funcional, que considera organicamente a inovação como uma dinâmica 
corporativa. Sem quebrar a estrutura total da organização, os gestores podem 
estabelecer “equipas de projeto autónomas”, onde a responsabilidade é 
atribuída aos membros da equipa e incentivar a cooperação e coordenação entre 
departamentos ou equipas. Outra solução funcional poderá ser a rotatividade de 
funções. 

Por último, e não menos importante, não poderá existir uma cultura de trabalho 
favorável à inovação sem comunicação aberta e constante troca de informação. 
No entanto, isso não significa compartilhar informações confidenciais e sensíveis 
da empresa. Trata-se, apenas, de deixar os funcionários cientes dos objetivos 
da organização, potenciais riscos, fornecer feedbacks  para entenderem sua 
própria situação e outras atitudes que fortaleçam o laço de confiança entre os 
funcionários e os gestores. 
A seguir, apresentamos uma série de conselhos práticos para gestores sobre 
como cultivar uma cultura de comunicação aberta e favorável à inovação no 
trabalho.

Aplicação Prática 3:
Leia as afirmações e responda relativamente às medidas que já aplica na 
sua dinâmica de gestão. 

SIM/NÃO

Permitir a expressão dos sentimentos de forma assertiva e sem 
medo de consequências negativas.

Criar tempo e espaço para ouvir e considerar ideias e 
sentimentos.

Incentivar a escuta ativa e comunicação eficaz que vão ao 
encontro dos objetivos e necessidades do grupo.

Fomentar a crítica construtiva e constantes feedbacks no 
espírito da equipa, sem julgamento.
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Salientar o valor de uma equipa onde se manifestam um portfólio 
de competências diversificadas (talento, conhecimento, 
identidade e competências pessoais) e diferentes mas todas 
importantes, e destacar como cada membro contribui para os 
objetivos e dinâmicas de trabalho da equipa. 

Observar como cada um dos colaboradores processa a 
informação recebida e promover parcerias dos colaboradores 
com mentores, caso lhes faltem competências na área da 
comunicação. Conhecer a diversidade dos colaboradores no 
local de trabalho pode ser muito útil e trazer muitos frutos.

Envolver regularmente a sua equipa num diálogo aberto, 
transparente, realizando reuniões abertas, que dão a oportunidade 
a cada membro da equipa de partilhar preocupações, conquistas 
e ideias. 

Estabelecer expectativas claras para todas as tarefas de 
trabalho e deixar claro o que se espera de todos os colaborados, 
incluindo, se necessário, o seu comportamento. 

Ver a pessoa, não apenas o colaborador. É importante que um 
gestor saiba o que se passa na vida dos membros da equipa, 
demonstre interesse e compreensão, respeitando os limites e 
a confidencialidade. Apenas se consegue isto com confiança 
mútua e abertura de diálogo.

Dar e aceitar feedbacks honestos e de uma forma não defensi-
va. Fazer diversas análises de modo a formar a sua opinião de 
forma assertiva e sensata.

Estabelecer um sistema de reclamações através do qual os co-
laboradores possam apresentar situações menos positivas, dar 
a devida consideração às queixas quando assim se justifique e 
fazer com que os colaboradores saibam que são ouvidos, toman-
do medidas relacionadas com as situações e comunicando-as a 
todas as partes envolvidas.

Quando for necessário, enfrentar os conflitos e ajudar a equipa 
a encontrar a melhor forma de os resolver. A resiliência é um 
valor-chave, ajudando a ultrapassar as adversidades mas 
também a oportunidade de crescer com as mesmas.  

Passar uma mensagem positiva e motivar os colaboradores, 
incentivá-los a prosseguir e a querer fazer melhor, salientando 
conquistas, sucessos e desempenho. Assinalar aquilo que 
precisa de ser feito e o que está a ser feito de forma exemplar, 
em vez de referir o que não deve ser feito ou o que está a ser 
mal-feito.
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Através de uma comunicação aberta, deve ser estimulado um ambiente de 
trabalho positivo, os problemas devem ser resolvidos com resiliência e as falhas 
deverão rapidamente ser identificadas e resolvidas.

Resumindo, podemos distinguir 7 características da cultura de inovação, na 
perspetiva da comunicação. 

Aplicação Prática 4:

Neste momento, em que situação de eficiência se encontra a sua organ-
ização/equipa em cada uma das características? (Considere uma grelha de 
avaliação entre 1 a 5 (1 significa nada e 5 significa elevado). 

7 características da cultura da inovação 

Comunicação aberta

Confiança

Transparência e compreensão

Promover um intenso fluxo de informação

Em linha com as etapas da inovação

Processos diretos e respeitando a individualidade

Interações em tempo real

5.2 Colaboração Externa – o Terreno Sólido da PI
Para ser capaz de dar passos maiores, as organizações muitas vezes precisam de 
mais alguma coisa do que já possuem. “O conhecimento e a tecnologia necessários 
para a inovação podem estar parciais ou totalmente fora das competências tradicionais 
da organização”. [CEN/TS 16555-5:2014,p. 6] Para isso, são necessárias parcerias. 

Uma das melhores formas de complementar os recursos internos é estabelecer 
laços com outras organizações. Por exemplo, através da aquisição, licenciamento 
ou co-criação de processos ou invenções. A exploração de potenciais parceiros 
externos, a circulação de conhecimentos tácitos (competências, know-how, etc.), 
a aquisição de recursos externos e a oportunidade de cooperar com outras 
empresas que têm outros conhecimentos, multiplica a capacidade de inovação e 
a aptidão na resolução de problemas.

5.2.1. Inovação Aberta e Colaboração de Inovação

A inovação aberta é um modelo de gestão empresarial que se tornou bastante 
popular nos dias de hoje. Baseia-se na colaboração com pessoas (por exemplo 
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peritos, utilizadores finais, investigadores, etc.) e organizações externas à 
empresa, para executar, em conjunto, alguma forma de inovação. Neste 

sentido, “os desafios da inovação aberta são uma verdadeira ruptura cultural 
à “mentalidade de silo” da empresa e do sigilo tradicionalmente associado à 
cultura de I&D empresarial”. [www.ennomotive.com]. Para ilustrar o que acima 
foi referido, vejamos este interessante exemplo de inovação aberta, quando uma 
ONG lançou um apelo a ideias para a gestão sustentável dos resíduos no México.
 
“No Parque Nacional Chacahua, as comunidades que vivem nas margens dos 
rios locais não têm acesso a um serviço público de recolha de resíduos sólidos e, 
para cada pessoa os transportar para aterros sanitários autorizados, tem custos 
muito elevados, incomportáveis para as comunidades. Consequentemente, esses 
resíduos são geralmente atirados para o rio ou queimados junto das casas. Estas 

Figura 2 Desafios da Colaboração Global.  Fonte:  CEN/TS 16555-51014
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Figura 3 Interação da PI no Processo de Inovação. Fonte: MSZ CEN/TS 16555-4:2014, p. 8
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práticas são, tanto para as casas como para as empresas, altamente poluentes, 
prejudiciais para a saúde e aceleram a degradação dos ecossistemas, pondo 
em risco a biodiversidade e a existência das zonas húmidas. Além disso, polui o 
oceano com plástico e provoca danos diretos, com a morte dos animais marinhos 
que o comem ou ficam presos neles e  indiretos, com a morte de outras espécies, 
como as aves que se alimentam deles”. 

https://www.ennomotive.com/challenge/plastic-collection-in-the-ocean-in-mexico

O apelo visava encontrar ideias inovadoras e energeticamente eficientes para um 
sistema de recolha, separação e transporte de resíduos que contribuísse para a 
redução dos poluentes atirados no lago Chacahua. A melhor ideia foi premiada, 
publicada e foi ainda oferecida ao seu autor a possibilidade de cooperar na 
realização do projeto.
 
A inovação aberta e as colaborações para a inovação podem acontecer a diversos 
níveis e de diferentes formas, o que implica o surgimento de novas variáveis. Os 
princípios de gestão da comunicação explicados anteriormente no âmbito da 
colaboração interna também aqui se aplicam mas, para que a sua implementação 
seja bem sucedida, requer uma atenção redobrada.

5.2.2. Propriedade Intelectual (PI)

Quando as organizações estabelecem acordos sem considerar a questão da 
propriedade da inovação, poderá significar uma fonte perigosa de problemas 
no futuro. Para poder ter uma noção mais exata, imagine o processo de co-
criação como uma cebola: as questões de base legal/propriedade intelectual 
de uma parceria seriam a casca da cebola. Isto serve para demostrar como a 
PI está organicamente inserida nas ações dos parceiros de inovação. A análise 
estratégica dos direitos e medidas de PI, bem como a sua comunicação com 
todos os stakeholders, são essenciais, no caso de parcerias externas, mesmo 
antes de se iniciar a colaboração. 

Este capítulo centra-se somente em questões de comunicação, deixando-
se de lado todas as considerações legais. Do ponto de vista da comunicação, 
recomendamos uma abordagem personalizada à conceção de políticas/
acordos de PI, de acordo com a complexidade e a singularidade da inovação das 
parcerias. “A gestão dos direitos de PI deve ser personalizada para se adequar ao 
campo específico do produto, ao nível de atividade de colaboração e à proteção 
necessária em cada território”. [CEN/TS 16555-4:2014, p. 7]

A parte da norma que diz respeito à Gestão da PI integrada na Gestão da Inovação 
recomenda que a estratégia de comunicação alusiva à PI dever-se-á centrar em 
três objetivos principais:
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1. Promover a organização como um ativo de valor para os investidores, 
parceiros e inovadores, aumentando, assim, valores como a lealdade, 
confiança e compromisso. 

2. Prevenir a apropriação indevida ou pirataria ao longo de todo o processo 
de inovação, através de medidas de proteção. 

3. Procurar, de uma forma proativa, oportunidades para rentabilizar os 
direitos de PI da organização. 

Aplicação Prática 5:
Leia e faça uma reflexão antes de responder à seguinte pergunta: 

De que tipo de cooperação externa de inovação ou parceria(s) de inovação 
precisaria para poder “sonhar em grande”? 

5.3. Comunicação de Inovação ao Detalhe
A comunicação é uma ferramenta preponderante para o desenvolvimento 
da eficácia de uma organização pois deverá transformar o conhecimento já 
existente em novas oportunidades e inovações: pode levar todos os membros 
de uma organização a quererem partilhar, refletir e criar. A comunicação da 
inovação implica uma cadeia de interações que originam a materialização de 
uma nova ideia (a comunicação corporativa propulsora da inovação). Abrange 
várias fases, desde o reconhecimento e identificação de um problema, passando 
pelos processos de criatividade até ao nascimento de algo novo. 

Existem três tipos de comunicação que desempenham um papel propulsor da 
inovação, de acordo com o recente estudo de Borgulya e Kovacs:

1. Comunicação de conhecimento: comunicação que torna possível a 
transmissão do conhecimento e o pensamento inovador;

2. Comunicação de inovação: comunicação que torna possível o 
desenvolvimento e a partilha da inovação;

3. Comunicação de mudança: comunicação que visa as operações de 
implementação da inovação e a transição para uma nova fase, substituição 
a existente por uma nova.
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Estas funções da comunicação completam uma cadeia orgânica pois uma cadeia 
de comunicação da inovação requer, na sua totalidade, aspetos cognitivos 
(transferência de factos) e emocionais (curiosidade, feedback positivo, motivação 
e empenho). 
Por um lado, o objetivo da comunicação da inovação funcional é garantir a 
máxima eficiência de todas as fases de desenvolvimento, de modo a resultar 
uma inovação bem sucedida. Por outro lado, e se considerarmos o ponto de 
vista da área das relações públicas, a comunicação da inovação tem objetivos 
diferentes. As RP focam-se em aumentar o interesse, confiança e reconhecimento 
do uso estratégico da tecnologia, da organização e do produto, para dentro 
(colaboradores e todos os níveis de gestão) e para fora da organização (clientes,  
parceiros, decisores, mercados, etc.)

Figura 4. Fonte: A Comunicação do Conhecimento na Cadeia de Comunicação da Inovação. Borgulya & Kovács (2020)

5.3.1. Formas e Atores da Comunicação de Inovação 

Todas as ideias provêm de uma pessoa. Este ser humano é, pois, a origem de 
todo o processo de inovação, ou seja, a ideia é concebida na sua mente. É muito 
relevante saber se esta pessoa se sente:

1. empoderada para assumir a “propriedade” da ideia,

2. à vontade para apresentar a ideia à direcção e os colegas,

3. apoiada para levar a ideia por diante.

A mesma pessoa que surgiu com a ideia, terá agora de fazer com que os outros 
compreendam a sua ideia, (significado, importância e atualidade). Terá de ser 
capaz de despertar o interesse, mudar as mentalidades e lidar com uma possível 
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resistência. Como nada disto é fácil, pode ajudar muito se houver uma base ou 
uma “biblioteca” de conhecimentos partilhada, onde os colaboradores podem 
encontrar bons exemplos para apresentações de ideias e resumos sobre “lições” 
que foram tiradas de anteriores projetos de inovação.

Mas, apesar da “ideia brilhante” vir de uma pessoa, a inspiração surge mais 
frequentemente do ambiente circundante, incluindo os colegas, a equipa, a 
cultura da organização, etc. Por isso, é importante destacar a contribuição dos 
outros para a ideia e fazer com que também eles se sintam parte do sucesso. Esta 
atitude é uma forma de reforçar a rede de apoio e criar uma sensação de “nós”. 
É muito motivador para toda a equipa, quando o líder reconhece a contribuição 
de todos, para além de elogiar o criador da ideia. 

Geralmente, o gestor de topo/líder da organização é o “embaixador da inovação”, 
uma vez que é o comunicador número 1, atribuindo-se um valor e interesse às 
suas palavras. Consideram-se também bons exemplos, quando o criador de ideias 
ou um membro da equipa com talento é escolhido para a “face da invenção”. Em 
qualquer dos casos, é essencial que o representante seja capaz de explicar a 
essência da inovação ao público-alvo, de forma simples ou complexa, dependendo 
da situação. Se o porta-voz e o gestor demonstrarem bons conhecimentos sobre 
o produto e transmitirem paixão, é uma excelente vantagem para a imagem e 
credibilidade externas da organização. 

Ao lado do “chefe oficial” da inovação, também deve haver um “chefe de 
comunicação”. O principal papel do diretor de comunicação de inovação é 
monitorizar o processo de inovação em curso a partir de uma perspetiva 
comunicacional, de modo a criar e manter um fluxo de comunicação eficiente 
(antes, durante e depois dos projetos de inovação), detetar e corrigir problemas 
de comunicação. Esta tarefa pode ser a extensão/reestruturação de uma função já 
existente (gestor de inovação, líder de projetos ou especialista em comunicação) 
ou, até mesmo, ser criada uma nova posição para o efeito, dependendo da 
complexidade da função. Este é um cargo que a direção têm de ter consciência 
em criar e assegurar alguém para o desempenhar.

Uma das típicas dificuldades das grandes empresas de inovação tecnológica são 
os obstáculos à comunicação, quando as áreas de desenvolvimento tecnológico, 
produção e vendas trabalham separadamente. Surgem diversos problemas 
quando a “linguagem de trabalho” e os modelos mentais não são os mesmos.  O 
gestor de comunicação deverá ajudar a ultrapassar esta barreira, fazendo uma 
“tradução” do público-alvo para o comunicador e do comunicador para o público-
alvo, bem como recomendando a linguagem/vocabulário correto a utilizar. No 
entanto, o gestor da comunicação não será capaz de corrigir as informações ou 
os problemas de comunicação de inovação sozinho, mas está sempre a tempo 
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de recomendar mudanças. Mais uma vez, falamos de trabalho de equipa.
E, por fim, não nos podemos esquecer da comunicação com os utilizadores 
finais. É um processo de duas vias: os feedbacks dos clientes são bens valiosos 
que têm de ser considerados e processados; os utilizadores finais podem 
também dar ideias de inovação e contribuir com a sua opinião para projetos 
de inovação em curso. A empresa tem de conhecer o perfil do grupo-alvo, 
incluindo os aspetos sociolinguísticos (educação, geração, geografia, diferenças 
interculturais na expressão de cada um, etc.), usar o tom de voz certo, fazer as 
perguntas adequadas e certificar-se de que os colegas que interagem com eles 
(por exemplo, durante as entrevistas dos focus groups), estão bem preparados. 
A leitura sistemática dos feedbacks influenciará a escolha adequada da estratégia 
de comunicação.

Aplicação Prática 6:
Leia e faça uma reflexão antes de responder às seguintes perguntas: 

Quem são os principais responsáveis pela organização e gestão do fluxo de 
comunicação na sua organização?

Quem supervisiona a eficácia da comunicação e como?

Como poderá a gestão da comunicação ser mais eficiente na sua equipa?

5.3.2. Comunicação de Conhecimento

A comunicação de conhecimento também merece atenção pois é uma parte 
importante do ciclo de comunicação relacionado com a inovação. A partilha 
de conhecimentos profissionais é uma ação essencial para a mão de obra 
especializada de hoje em dia, principalmente em áreas onde a rapidez do 
desenvolvimento técnico se faz sentir. O conhecimento ou as assimetrias da 
informação é a raiz de diversos problemas comuns a várias organizações. Martin 
J. Eppler (2006) explica isto muito bem: “Embora o gestor tenha normalmente a 
autoridade para tomar decisões estratégicas ou táticas, falta-lhe frequentemente 
a perícia especializada necessária para tomar uma decisão informada sobre uma 
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questão complexa. Devido à vasta quantidade de decisões que precisam de ser 
tomadas, um gestor tem frequentemente de delegar a preparação da decisão a 
peritos que, com base na sua formação profissional e experiência anterior, podem 
analisar situações complexas ou opções tecnológicas de uma forma mais segura. 
Os resultados de tais análises precisam, então, de ser comunicados ao gestor, 
muitas vezes sob restrições de tempo consideráveis. O desafio da comunicação 
de conhecimento, porém, começa muito antes disso, no momento em que o 
gestor tem de transmitir as suas necessidades de conhecimento e restrições de 
decisões aos peritos, a fim de delegar eficazmente a tarefa de análise”. 
[Eppler (2006) p. 2] 

Como explica Eppler, a comunicação de conhecimento engloba a atividade 
de transmitir e co-construir insights, experiências, competências e avaliações, 
através de canais verbais e não verbais. Quando bem sucedido, um insight/
experiência/competência de alguém pode ser especificamente adaptado por 
uma outra pessoa. 

De acordo com o autor, a comunicação de conhecimento origina uma eficiente 
transferência de: 

• know-how (por exemplo, como cumprir uma tarefa com sucesso),

• know-why (por exemplo, inter-relações de causa-efeito),

• know-what (por exemplo, que lições foram aprendidas), e

• know-who (por exemplo, peritos no assunto, experiências de cooperação) 
através de interações presenciais ou virtuais.

A comunicação de inovação e de conhecimento dependem muito da comunicação 
em tempo real ou cara a cara. Porquê? Uma das razões é porque o pensamento 
criativo, bem como a motivação e o estímulo das pessoas fluem mais facilmente 
em conversas interpessoais e informais diretas. Tal situação de comunicação, 
quer seja uma conversa de grupo ou uma conversa privada, proporciona uma 
boa oportunidade para partilhar feedbacks imediatos, corrigir imediatamente 
falhas de comunicação e, além disso, a comunicação não verbal também amplia 
significativamente o conhecimento e a transferência de ideias.  

O académico Eppler categorizou os diferentes tipos de comunicação de 
conhecimento, com base no seu propósito:

• “criálogos” - concentra-se na criação de novos insights

• “partilhálogos” - facilita a transferência de conhecimentos

• “avaliálogos” - concentra-se na avaliação de novos conhecimentos

• “ativálogos” - serve para transformar conhecimento e compreensão em 
ação.

EPIC_PT_V5.indd   149EPIC_PT_V5.indd   149 2022.10.04.   11:31:522022.10.04.   11:31:52



150

MÓDULO 5. Comunicação & Inovação

Para atingir qualquer um dos objetivos de comunicação acima mencionados é 
necessário adotar uma abordagem de: 

• mindset

• comportamento

• padrões de interação

• medidas de apoio

e todas estas abordagem têm de estar alinhadas com os objetivos a atingir. 
 

Aplicação Prática 7:
Leia e faça uma reflexão antes de responder às seguintes perguntas: 

Existe uma política consciente de comunicação de conhecimento na sua 
equipa/organização? Em caso afirmativo, quais são os principais princípios? 
Está integrada na prática interna da gestão? 

Se não, como introduziria a comunicação de conhecimento na visão das 
chefias e na prática diária?  

5.3.3. “Traduzir” a “engenharia de mensagens”

Se a comunicação é a chamada “engenharia de mensagens”, comunicar 
conhecimento significa “traduzir” um plano para a ação: os processos de inovação 
não estão completos sem a sua comunicação eficaz. Através de “mensagens” 
adequadas, os objetivos estratégicos convertem-se em ações, através de uma 
comunicação interpessoal e estruturada, a retórica de um processo de negociação.

Para além de uma gestão estruturada do conhecimento e da “engenharia 
de mensagens” eficaz, a transferência desses elementos também requer 
essencialmente confiança, lealdade e solidariedade. Mais uma vez, e como já 
anteriormente mencionado, uma comunicação aberta e segurança psicológica 
são fundamentais.

Com base na meta-análise científica de Martin J. Eppler (2006), apresentamos 
alguns dos mais comuns “cartões vermelhos” de comunicação e tendências 
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psicológicas sociais, identificadas pelo autor, que podem afetar negativamente a 
eficiência da comunicação. Completámos esta lista com dicas e sugestões sobre 
formas a evitar ou gerir cada um destes problemas. No entanto, não se trata de 
receitas únicas. Mais importante ainda, tentamos sensibilizar e consciencializar 
sobre as situações aqui descritas para reduzir a probabilidade da sua ocorrência. 
Deste modo, estamos confiantes de que poderemos substituir os “cartões 
vermelhos” por “cartões verdes”.

Este primeiro conjunto de mal-entendidos de comunicação pode, direta ou 
indirectamente, provocar um pensamento enviesado na tomada de decisões e 
raciocínio - é bom estar consciente.

•  A sobrecarga de informação, uma quantidade de informação demasiado 
complexa e constante, tornará o processamento de informação nada 
eficiente e, eventualmente, reduzirá o seu valor na tomada de decisões. 

DICA! informação bem doseada, considerando o público-alvo e as 
circunstâncias reais.

• “Self-other difference” é uma percepção comum e que se refere à 
tendência que as pessoas se vêem a si próprias mais favoravelmente do 
que as outras, com um optimismo irrealista. Pode levar ao erro de não 
considerar os conselhos dos colegas e favorecer apenas a opinião do 
próprio. Além disso, num ambiente muito hierárquico e mais fechado, o 
colaborador que não assuma um comportamento de aceitação formal da 
autoridade, poderá não ter lugar para os seus insights inovadores.

DICA! Implemente uma comunicação aberta. Incentive o trabalho de equipa 
e crie oportunidades para os seus membros se conhecerem melhor e 
interagirem informalmente, também fora do ambiente de trabalho.

• A retenção de informação importante e relevante pode facilmente causar 
erros, atrasos e más decisões. Num ambiente de trabalho psicologicamente 
inseguro, a probabilidade de retenção de conhecimento é mais elevada. 
O conhecimento pode também não avançar devido a um sistema de 
comunicação ou a um processo de transferência de conhecimento 
ineficientes. 

DICA! Aproveite a oportunidade para aprender com cada caso de “falta de 
comunicação”, analise-o e tente compreender a causa dessa situação, sem 
tentar atribuir “a culpa a alguém”.

• O falso efeito de consenso é um viés cognitivo que faz com que as pessoas, 
caso não se manifestem, possa ser considerado como aceitação geral,  
como um consenso do ponto de vista em questão. Impede o julgamento, 
o pensamento crítico e a abertura a diferentes opiniões. 
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DICA! Estabeleça diálogos com os outros sobre a sua opinião, sem receio que 
pontos de vista diferentes ameacem a sua posição ou integridade pessoal. 
Esteja aberto para apresentar a sua opinião mesmo que a maioria pense de 
forma diferente e seja flexível para mudar a sua opinião, para ser honesto 
consigo.

• As rotinas defensivas impedem a aceitação das próprias imperfeições e 
deficiências. Impedem o aperfeiçoamento do indivíduo, a aprendizagem 
e a comunicação aberta, impede a compreensão de assuntos complexos, 
bem como pode causar a resistência aos próprios erros e não os tentar 
corrigir. 

DICA! Cultive um espírito de equipa psicologicamente seguro, introduza 
alguma forma divertida no ambiente de trabalho. A atitude de tentativa-erro 
dos jogos prepara os indivíduos para correrem riscos e a ver os erros como 
uma aprendizagem necessária.

• A incapacidade de agir, no qual a organização sabe de um problema (onde, 
o quê, porquê), mas nada faz para o resolver. A concorrência interna pouco 
saudável pode ser uma forma de continuar os problemas (por exemplo, 
desbloquear o problema daria mais vantagem ao adversário) em vez de 
tomar a decisão de o resolver.

DICA! Analise a eficiência do sistema de follow-up para o acompanhamento 
de processos e dos canais de comunicação, bem como o conceito de 
competitividade entre a equipa/organização.  

• O comportamento de grupo é uma tendência natural para defender a 
coesão, necessária para criar laços com outros colaboradores mas, ao 
mesmo tempo, comporta o risco de sacrificar a criatividade individual e 
de reduzir a aquisição de novas informações. 

DICA! Promova uma política saudável de mudança e inovação, certificando-
se de que ninguém tem de abdicar da criatividade e “brilhantismo”, apenas 
para “pertencer ao grupo”. 

• Acreditar no que se diz é outro viés muito comum, quando as pessoas 
percebem que há dissonância cognitiva interna em relação a uma decisão 
ou situação controversa, tendem a acreditar que o seu ponto de vista é o 
correto, destacando a sua decisão e a sua veracidade, silenciando assim a 
reflexão auto-crítica e o stress gerado pela dúvida. 

DICA! Pratique “judo mental”, de modo a revelar a verdadeira causa da 
dissonância cognitiva e em reproduzir cenários imaginários de “no pior 
caso”, “no melhor caso” e “no caso mais provável”. Isto ajuda a ver melhor 
a situação e com múltiplas perspetivas, ajuda também a tomar consciência 
dos próprios sentimentos e a compreendê-los. E isto pode aliviar o stress.
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• O efeito do conhecimento comum refere-se à tendência das pessoas do 
seu grupo para se concentrarem demasiado ou apenas em partes de 
informação partilhadas habitualmente no grupo (em vez de procurar a 
informação completa, fora do grupo). 

DICA! Certifique-se de que a equipa está aberta a ouvir as ideias provenientes 
de “outsiders”, por exemplo, através de rotação de tarefas, eventos de team 
building em conjunto com outras equipas, etc.

• Por vezes, a pressão para “encerrar uma tarefa” é tão grande e intensa, 
que leva a uma comunicação/informação incompleta, resultando em 
possíveis erros e decisões arriscadas. A pressão pode também levar a 
uma simplificação excessiva de questões complexas ou a uma tomada de 
decisão complexa no imediato, sem ponderar ou analisar.

DICA! Faça uma estimativa da probabilidade/importância do risco de 
„pressão” e, se necessário, fale sobre ele aos outros colegas.

O próximo conjunto de “cartões vermelhos” está relacionado com a forma 
de como uma organização e os seus os colaboradores se relacionam com 
especialistas ou profissionais experientes.

• A ilusão de utilizar uma linguagem teórica faz com que os colaboradores 
julguem mal e não considerem aquele especialista que usa termos muito 
teóricos, impedindo a compreensão por parte “dos que estão fora”. 

DICA! Não hesite em pedir esclarecimentos, evite esta situação. Por exemplo, 
envolva um „não especialista” para ajudar a reformular e „traduzir” o 
problema para pessoas de fora, substituindo palavras técnicas demasiado 
complicadas por termos mais comuns ou ajudando a explicar o significado 
das “palavras caras” por palavras mais simples. 

• O paradoxo da perícia é uma situação muito semelhante à anterior: aqui 
não se trata dos termos técnicos mas um melhor conhecimento de quem 
ouve, ou seja, dificuldades em adequar as informações ao público-alvo.

DICA! Analise, tente compreender e conhecer o público-alvo, quais são as 
suas necessidades, que nível de informação e conhecimentos têm sobre o 
assunto. 

• Para obter um feedback positivo e aceitação, as pessoas tendem a alinhar 
pelo público, espontaneamente. Obviamente, isto traz a vantagem de 
estabelecer um melhor contacto com os ouvintes. Por outro lado, pode 
deformar demasiado a mensagem, o objetivo e conteúdo original pode 
não atingir o alvo.
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DICA!  Tente conhecer o talento, hobbies, interesses e aspirações profissionais 
dos colaboradores internos, incentive a coerência saudável da equipa. Dê 
espaço aos especialistas externos e internos para partilharem os pontos de 
vista, em diálogo aberta.

• Síndroma do “isto não serve para nós”embora já tenha sido mencionado 
anteriormente, é importante mencioná-lo mais uma vez, como inibidor da 
comunicação eficiente e da transferência de conhecimentos. 

5.4. Plano de comunicação
Neste capítulo, tentamos sensibilizar para os pilares mais importantes da 
comunicação, integrada nos sistemas de gestão de uma organização. As 
organizações devem ter um plano de comunicação que abranja tanto as 
orientações de comunicação interna e externa, bem como a comunicação com 

DICA! Seja absolutamente claro sobre a natureza e o objetivo da sua 
mensagem, mantenha-o sempre presente na sua mente, independentemente 
das alterações que fizer no calor do momento.

• A relutância dos conhecimentos internos refere-se à incapacidade de 
praticar as melhores práticas internamente. A causa subjacente pode 
ser voluntária ou involuntária. As investigações mostraram que, na 
maioria dos casos, a causa principal é a falta de capacidade de absorver 
informação da parte do receptor, ou algum tipo de problemas pessoais ou 
situações de conflito entre as partes interessadas. Esta última pode levar 
a uma relutância intencional em partilhar informação, como a partilha de 
conhecimentos. 

DICA! Dinâmicas de team building, incentivando uma comunicação assertiva 
e aberta, se necessário, envolvendo um mentor ou facilitador (líder ou gestor 
de comunicação) que ajude a descobrir e resolver conflitos.

• A falta de pontos em comum refere-se à descrença de que as pessoas 
na mesma posição, por exemplo, peritos ou gestores partilham opiniões 
semelhantes sobre o mundo. Isto não é necessariamente verdade e pode 
causar confusão na comunicação. 

DICA! Lembre-se que a visão das pessoas sobre o mundo é moldada por 
diversos fatores, a sua posição ou profissão é apenas um de muitos. Incentive 
uma atitude de curiosidade e abertura à diversidade.

• A  preferência por pessoas de fora é uma tendência dos gestores para 
dar mais importância ao conhecimento de fora do que ao conhecimento 
interno, para o considerar com maior valor nas decisões. Uma vez que 
o conhecimento externo é mais escasso e menos escrutinado por erros, 
pode representar, aos olhos das chefias, um estatuto mais elevado.
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o mercado e os stakeholders. Separadamente, cada uma delas é importante, 
mas é ainda mais importante que se completem umas às outras. A integração 
e a harmonização desempenham aqui um papel fundamental: transmitir uma 
mensagem consistente por todos os meios e a todos os grupos-alvo.

Como parte do plano de comunicação global, quando falamos de política de 
comunicação interna referimo-nos às linhas de orientação da comunicação 
de uma organização com os seus colaboradores. É muito importante definir o 
âmbito e quais as informações que podem ser partilhadas e transmitidas entre 
os colaboradores ou a terceiros (confidencialidade). A gestão do conhecimento e 
a segurança psicológica são componentes-chave, que também devem ser aqui 
considerados. Deverá ter em consideração que a comunicação interna inclui 
canais online e offline, e será muito mais eficiente se incentivar uma comunicação 
bidirecional entre as chefias e os colaboradores.

5.4.1. Matriz de Comunicação

A matriz de comunicação é um instrumento de avaliação que fornece um 
contexto simples para determinar os objetivos lógicos da comunicação. Pode 
ser o primeiro passo para a criação de um plano de comunicação abrangente.

1. Identificar os Stakeholders

O público-alvo da estratégia de 
comunicação de uma organização 
pode ser desigual. Pode não 
incluir apenas clientes (objetivos 
possíveis: aumento de vendas, 
lealdade, envolvimento, cooperação 
em inovação aberta, feedbacks, 
etc.), mas muitos outros atores, 
por exemplo, colaboradores 
(objetivos possíveis: cooperação 
eficiente, atribuição de tarefas, 
aptidões, lealdade, capacidade de 
inovação, etc.), parceiros (objetivos 
possíveis: enquadramento legal para 
cooperação, co-criação, aumento da 
capacidade, eficiência de vendas, etc.), 
e outros intervenientes (investidores, 
decisores a nível superior, institutos 
de investigação, clusters, ONG, etc.). 
Cada parte do plano de comunicação 
deve ter um perfil de público(s) alvo 
conciso(s) bem definido(s).

Figura 5. Plano de comunicação

Objetivos

Métodos

Meios  e 
ferramentas

Mensagens

Responsabilidades

Âmbito
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2. Identificar as necessidades de comunicação de cada stakeholder

É fundamental determinar quais são as necessidades de cada um dos 
stakeholders acima identificados, em termos de comunicação. Por exemplo, 
alguns gestores têm uma necessidade de informação contínua sobre o 
estado do negócio. Os membros da direção precisam de informações 
contínuas do negócio, mas também informação sobre estratégia e visão. 
No caso de projetos complexos de inovação, a equipa do projeto deve ser 
especialmente cuidadosa e criativa na determinação de como, o quê, a 
quem, onde, e com que frequência a comunicação deve ter lugar.

3. Determinar como satisfazer as necessidades de comunicação dos 
stakeholders 

A comunicação pode sair e chegar de diversas formas. Aqui, as 
dinâmicas de Brainstorming podem ajudar a ir ao encontro e satisfazer 
as necessidades de comunicação dos stakeholders. Se possível, procurar 
tipos de comunicação que possam cobrir as necessidades de mais do que 
um stakeholder.

4. Determinar o esforço necessário

Algumas das tarefas de comunicação podem ser relativamente fáceis de 
executar. Outras poderão exigir mais esforço. Dependendo do objetivo, 
é importante pensar em unidades de tempo alcançáveis, ao estimar o 
esforço necessário para a comunicação. No caso de um projeto de 
inovação em curso, um período de referência de um mês pode ser uma 
duração aceitável. Por exemplo, o relatório de estado para os gestores 
pode levar apenas uma hora a criar, mas irá ser necessário enviar duas 
vezes por mês. O esforço total já seria de duas horas.

5. Dar Prioridade às Opções de Comunicação

Algumas ações de comunicação têm mais valor do que outras. Vale a pena 
fazer um Brainstorming sobre as opções, e depois dar-lhes prioridade 
para determinar quais as que aportam mais valor por menor custo. Se 
se descobrir que uma das “actividades de comunicação obrigatórias” da 
organização consome demasiado tempo, nesta fase de planeamento pode 
(re)negociar com os stakeholders, e ser substituída por uma alternativa 
menos intensiva em termos de esforço.

Figura 6. Matriz de Comunicação
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5.5. Negociação
Durante as ações de inovação, os stakeholders e os membros da equipa terão 
certamente de tomar decisões difíceis, chegar a compromissos, fazer escolhas 
(por exemplo, evitar riscos financeiros vs o risco de ruptura tecnológica) todos 
os dias, e, por isso, terão de negociar. 

A negociação é uma ponte que liga as duas partes, conectando as mentes, 
interesses e objetivos. A fim de alcançar o melhor resultado possível, os 
responsáveis pela negociação devem demonstrar um discernimento realista dos 
seus próprios conhecimentos, capacidades, créditos, pontos fortes e fracos na 
comunicação, além de terem de estar atualizados sobre questões e especificações 
relacionadas com a inovação, bem como sobre todos os interesses da parte 
oposta.

5.5.1. Estilo de Negociação

“A negociação eficaz é 90% de atitude e 10% de técnica “. É um equívoco comum 
- as pessoas investem na melhoria das suas técnicas de comunicação, as hard 
skills, mas não trará os melhores resultados a menos que o negociador esteja 
consciente da sua atitude. 

O estilo de negociação é um padrão de comportamento previsível e consistente. 
Uma curiosidade interessante, é mais fácil reconhecer o estilo da outra pessoa, 
do que identificar os nossos próprios padrões de negociação. É preciso auto-
conhecimento para aplicar a negociação de forma consciente e intencional, uma 
vez que é influenciada pelo nosso subconsciente, enraizado na nossa genética 
individual, educação, antecedentes socioeconómicos, formação, cultura, e 
experiências profissionais e pessoais. 

Os cientistas identificaram 4 estilos típicos de negociação. No indivíduo, poderá 
haver um estilo dominante - contudo, é também bastante comum haver uma 
mistura de mais estilos. Cada estilo tem vantagens e desvantagens. No entanto, 
é importante ter uma visão realista sobre o comportamento positivo e negativo 
e os padrões cognitivos que um estilo implica. A tabela a seguir apresentada 
pode ajudá-lo a reconhecer o(s) seu(s) estilo(s) de negociação. 
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Aplicação Prática  8:
A seguinte tabela poderá ser uma ajuda para reconhecer o(s) seu(s) 
estilo(s). Faça uma reflexão sobre a sua atitude geral e responda qual destas 
afirmações representa a sua abordagem típica durante as negociações? 
(Quanto mais SIM, mais forte é o indicador do estilo apresentado).

Questionário sobre estilos de negociação 

Estilo Negociador Certo/
Falso

Estilo Duro Certo/
Falso

• persuasivo e, para obter apoio, 
usa as suas habilidades sociais 

• criativo, flexível e compreende
• o propósito do cenário “win-win”
• negligente a preparar e planear 

com antecedência
• não muito bom na escuta ativa e 

poderá tornar-se insistente
• pode mudar de posição 

negocial demasiado depressa/
frequentemente, o que pode 
transmitir a ideia  de uma pessoa 
instável, menos credibilidade

• dinâmico, deseja sempre 
manter o controlo e a 
liderança

• boa percepção e timing das 
oportunidades

• assume riscos, rápido e 
decidido 

• afirma a sua posição – às 
vezes é visto como impulsivo, 
inflexível e ambicioso

• pode facilmente ser crítico, 
arrogante e agir de forma 
autoritária

Estilo de Números Certo/
Falso

Estilo Caloroso Certo/
Falso

• persistente e paciente
• o seu processo de negociação é 

baseado em factos e lógica
• confiantes nas competências 

pessoais e aberto a todas as 
alternativas possíveis

• metódico e sistemático, com 
regras e procedimentos

• pode ser inflexível, previsível, 
altamente resistente à mudança

• pode ter dificuldade em ver 
outros pontos de vista e lidar 
com emoções

• amigável, colaborador e 
apoiador

• paciente e calmo
• atua sempre em equipa, 

cooperador
• procura agradar aos outros, 

não melindrar a outra parte e 
é muito bom ouvinte

• dificuldade em dizer “não”, 
pode perder de vista os seus 
próprios interesses, pode 
enfrentar a pressão de não 
fixar metas

• ingénuo, fácil de “levar na 
conversa”, arrependimento
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5.5.2. Estratégias de Negociação

É fundamental identificar e implementar adequadamente a estratégia de 
negociação para uma situação específica. E, lembre-se, esses parâmetros são 
dinâmicos, não é possível definir a mesma opção para todas as negociações e 
querer repeti-la na próxima, pois as variáveis do mercado são muito complexas. 

As táticas, sendo uma combinação de técnicas e competências a fim de obter 
um resultado específico, podem influenciar toda a negociação. Mesmo que não 
utilize táticas de negociação conscientemente, pode ser difícil descobrir quando 
alguém utiliza uma tática, pois algumas delas podem parecer-se com um 
comportamento normal ou, até mesmo, com “um truque” que o parceiro poderá 
utilizar para o convencer. Por conseguinte, é bom saber e ter consciência das 
mais comuns. A Associação Americana de Gestão (AMA) realizou um inquérito 
sobre as estratégias de negociação mais comuns. E, com base nisso, elaboramos 
um conjunto de 5 táticas de influência e, mais uma vez, se torna evidente que a 
arte de negociar exige muita preparação e estudo:

1. Tática da Aposta (Alta/Baixa)

Ao aplicar esta tática, abre-se a negociação com uma oferta de um valor muito 
alto (se estiver a vender) ou muito baixo (se estiver a comprar), para assim chegar 
ao valor real: o objetivo é forçar a outra pessoa a reconsiderar a sua posição, 
enfraquecer a sua resistência e a fazer concessões, redefinir o seu objetivo 
inicial. Mas é necessário ter cuidado. Se o seu parceiro o apanhar desprevenido, 
a negociação pode tornar-se conflituosa e ancorada em valores irreais. 

Auto-crítica
(estilo)

Pensamento 
crítico 

(preparação) 

Mindset 
positivo

(projeção) 
Aspetos

interculturais

O estilo é importante, mas não é tudo. O negociador também deve utilizar o 
pensamento crítico para planear com antecedência e preparar cada encontro, 
definir e estabelecer expectativas, por exemplo:

• no melhor cenário,
• no cenário mais provável,
• no pior cenário aceitável, 

preparar-se para fazer boas perguntas 
e utilizar uma comunicação aberta. A 
negociação requer também uma prepa-
ração psicológica: dar uma ideia de opti-
mismo e ambição e um forte sentido de 
auto-confiança irá aumentar a eficiência 
do negociador. O negociador também 
deve considerar aspetos interculturais 
(práticas ou tópicos culturalmente 
sensíveis, linguagem corporal).
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DICA! Prepare-se para a reunião, conheça a sua Melhor Alternativa para 
um Acordo Negociado (em inglês, BATNA). Estes parâmetros serão a base 
de decisão quanto a fechar ou abrir mão do acordo antes de selar um 
compromisso. E orientarão o valor real do que pretende. Se perceber que 
alguém o está a tentar influenciar com esta tática, peça uma justificação 
para a oferta mais elevada. Se tiver a certeza sobre a tentativa do adversário 
„jogar alto/baixo” consigo, chame abertamente a atenção que o acordo é 
pouco razoável e insista imediatamente numa oferta mais realista. Não tente 
fazer o jogo de „passar a bola” com contra-propostas infindáveis, pois poderá 
não chegar a nenhuma zona de acordo possível.

2. Tática do “Cavalo de Tróia”

Este é um “cavalo de Tróia” no contexto das negociações, dado que disfarça as 
nossas verdadeiras intenções: é manter em segredo os nossos objetivos o maior 
tempo possível. Esta técnica poderá tornar-se bastante difícil de detetar e dar 
origem a mal-entendidos. O negociador faz uma oferta de algo, expressando 
uma condição que tem uma importância-chave no acordo, apesar de ter 
afirmado outra coisa anteriormente - apresentar interesses falsos para criar 
questões fictícias que sirvam como elementos para poder abrir uma excepção. E, 
depois de explorar várias alternativas, irá concordar em sacrificar a sua questão 
aparentemente muito importante em nome de um compromisso, para que 
fechem a negociação. 

DICA! Cuidado com as mudanças súbitas na atitude do seu oponente em 
relação ao assunto. Pergunte ao seu parceiro de negociação porque é que 
essa questão específica é tão vital ou porque é que mudou de ideias tão 
rapidamente sobre ela. 

3. Tática de Persuasão Racional

É a técnica na qual o negociador se informa, se prepara e tenta expor, de forma 
racional e objetiva, todo o valor que a solução poderá trazer para resolver o 
problema existente. Neste tipo de abordagem, é importante contar com uma série 
de informações – factos, números, tabelas, gráficos, depoimentos de clientes, 
demonstração de resultados, vocabulário técnico, mesmo que não seja a área 
que o negociador domine  - de modo a despertar o lado racional do parceiro. 
O que poderá confundi-lo, com a avalanche de informação, torná-lo confuso 
e, assim, dificilmente chegar a conclusões – o objetivo é dificultar o raciocínio 
e levar o parceiro de negociação a concordar com algo que não compreende 
totalmente - talvez se o fizesse, não concordasse. 

DICA! Não seja tímido, faça as perguntas necessárias para compreender 
todos os detalhes importantes. Também não há problema em pedir que use 
uma linguagem menos “técnica”. Tenha cuidado com as inconsistências nas 
respostas às suas perguntas.
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4. A Tática Surpresa

Esta tática é comparada com o cavalo de corrida que, surpreendente nos últimos 
100 metros, aparece a correr na fila de trás e ganha a corrida. Da mesma forma, 
este truque poderá surgir no final de uma negociação, quando a outra parte já 
estiver cansada e ansiosa por fechar um negócio. Depois de ter discutido todos 
os assuntos importantes, - pelo menos é assim que pensa -, o seu parceiro de 
negociação levantará uma questão de última hora que não tinha sido ainda 
abordada anteriormente. Com que objetivo? Contar com a sua “cedência” para 
fechar o negócio. 

DICA! Peça ao negociador para trazer todas as questões-chave/fatores 
decisivos no início da negociação e dê oportunidade de o fazer repetidamente 
ao longo das conversações. Pode ser útil fazer uma pequena lista com as 
questões que poderá se confrontar, no caso de se deparar com esta „técnica 
surpresa”. 

5. Tática da Autoridade Limitada

Nesta técnica, o negociador apresenta-se pronto para a negociação mas, em 
determinado momento, informa falsamente que não possui autoridade suficiente 
para tomar as decisões. Tentar chegar a um acordo com alguém que não tem 
autorização para o fechar, é uma perda de tempo e energia. E é mesmo isso que 
o negociador pretende: vai demonstrando a sua „boa-fé” e, ao ser recebida a 
última proposta ou contraproposta, diz que precisa de consultar o chefe. Esta 
negociação por „camadas” espera que a outra parte faça concessões de última 
hora para viabilizar o acordo, porque não quer perder o investimento de tempo 
e energia já realizado ou, por se sentir insegura e não querer perder o acordo, 
concordará em aceitar uma contraproposta diferente da que foi negociada. 

DICA! Se se aperceber desta tática, pergunte antecipadamente quem é o 
decisor final e insista em negociar apenas com o responsável.

 

Aplicação Prática 9:
Leia e faça uma reflexão sobre as estratégias de negociação. 

Existe alguma que utilize frequentemente (consciente ou inconscientemente)?

Reconhece alguma estratégia que os seus colegas/gestores apliquem durante 
as negociações?

EPIC_PT_V5.indd   161EPIC_PT_V5.indd   161 2022.10.04.   11:31:542022.10.04.   11:31:54



162

MÓDULO 5. Comunicação & Inovação

Mesmo que não goste ou não as queira aplicar, é importante conhecer todas 
estas táticas de modo a potenciar as suas capacidades de influência positiva. 
        

Figura 7. Seis Sugestões para uma Influência Positiva

5.5.3. A Negociação com o Cenário Win-Win

Conhecer as estratégias e ser capaz de reconhecer as táticas de negociação é 
muito útil. Mas, a negociação não é uma competição onde um lado ganha e 
outro perde: deve ser perspetivada como uma oportunidade para todos saírem 
a ganhar. A longo prazo, talvez a melhor estratégia de negociação seja uma 
negociação vantajosa para ambas as partes win-win: considera uma igualdade de 
ambos os interesses, cria confiança, lealdade e uma boa base para a cooperação. 
Neste caso, o diálogo é baseado em conversações abertas.

Reciprocidade
Dar e receber - ser o primeiro a dar durante as negociações.

Afinidade
As pessoas prestam mais atenção e são mais influenciadas por aque-
les de quem gostam – cultivar um espíirito de companheirismo  e 
utilizar conscientemente a sua rede de contactos.

Estabeleça consensos
É mais provável que as pessoas sigam o exemplo de pessoas que 
pensam e agem como elas - procure pontos comuns entre si e os seus 
pares e comente-os em conjunto.

Autoridade
Utilize especialistas no assunto para fornecer as melhores soluções nas 
as decisões – estimular os profissionais de experiência comprovada com 
graus ou títulos académicos para aumentar a confiança das pessoas.

Raridade
As pessoas valorizam coisas mais raras  - fazer com que sintam que foi 
uma oportunidade única ou algo diferente.

Consistência
As pessoas cumprem os seus compromissos (formais, públicos, etc.) - certi-
fique-se de que os seus colegas se comprometem com as tarefas/prazos,etc. 
Melhor ainda, se esse compromisso se alimenta de motivação intrínseca.
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Princípios de negociação win-win
Separar as pessoas do problema Interesses - não posições

• Ponha de lado os preconceitos pessoais, 

concentre-se no objetivo e na tarefa em mãos.

• Concentre-se em perceber as intenções dos 

outros, avalie as suas emoções e adapte a sua 

comunicação à situação.

• Pratique uma escuta ativa.

• Procure pontos de ligação.

• O ponto de vista pessoal quase sempre é válido 

e real para um negociador. As necessidades, 

interesses, opiniões e objetivos individuais 

podem criar um preconceito na avaliação 

objetiva das pessoas sobre uma situação. 

A sua posição negocial reflete muitas vezes 

crenças pessoais, valores, responsabilidades, 

estatuto sócio-económico, backgrounds 

culturais, experiências anteriores, bem-estar 

bio-psico-mental.

• Mantenha as conversas cordiais - evitar 

as culpas. Cultive o sentimento de 

companheirismo e receptividade.

• Tente compreender as motivações e procurar 

os interesses ou desejos comuns de ambas as 

partes. 

Lista de Opções para Ganho Mútuo Utilizar Critérios Objetivos
• Tendo em mente que podem existir novos 

pontos de vista, os indivíduos podem e, por 

vezes, devem utilizar o processo de negociação 

para determinar diferentes opções.

• Um negociador só pode ser flexível para novas 

soluções se conhecer muito bem a questão 

representada e os seus detalhes, e estiver 

devidamente autorizado.

• É mais sensato fazer um brainstorming de 

ideias sobre potenciais soluções, em vez de 

escolher o confronto. Seja receptivo ao feedback 

e sugestões. 

• Selecione factos, números ou referências que 

apoiem as posições desejadas e mantenha-os.

• Chegue a um acordo sobre um conjunto de 

objetivos ou assuntos para discussão (normas 

legais, valores de mercado, termos contratuais, 

etc.) logo no início das negociações.

Conheça o seu BATNA (Melhor Alternativa para um Acordo Negociado)

Considere-o como um último recurso, quando nada funcionou. Defina alternativas antes das 
negociações, avalie-as e tenha um “plano B”, pois caso a opção preferida se revele impossível, 
este plano pode ajudá-lo a prosseguir com as suas negociações e, eventualmente, a fechar o 
negócio.
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5.6. Comunicação Não-Verbal – A Importância da Linguagem do Corpo
Um capítulo sobre comunicação não estaria completo se não se dedicasse, pelo 
menos, um olhar rápido, à comunicação não-verbal, que é uma parte crucial de 
todo o processo de comunicação. Os sinais visuais podem reforçar a negociação 
e “falar” por si, sem palavras. 

A lista foi elaborada por um veterano de guerra que trabalhou para a paz nas 
zonas de conflito mais perigosas, utilizando as operações psicológicas e de 
comunicação. 
Pretende-se fazer uma check list à sua linguagem corporal: haverá alguma 
mensagem que passa de forma involuntária?

Aplicação Prática 10:
Leia e faça uma reflexão sobre as estratégias de negociação. 

Sinais de comunicação não-verbal
A minha ati-

tude? 

(Sim/Não)
Movimentos ou braços 
cruzados

Postura fechada, sem interesse, 
distanciamento

“Steeple” (mãos em telhado) Confiança

Mãos juntas com os polegares 
para cima

Pensamentos positivos

Pernas cruzadas em 
movimento

Impaciência, desconforto

Mexer em objectos Dúvida, insegurança

Observar a comunicação do 
interlocutor

Escuta ativa

5.7. Comunicação em Tempos de Incerteza
Incerteza é um adjetivo frequentemente utilizado em ações de inovação: as 
grandes mudanças não esperadas geram insegurança e dúvidas nos negócios, 
tornam a tomada de decisões mais lenta, criam tensão, stress, acabam por 
conduzir a erros e podem reduzir a criatividade. As pessoas podem sentir-se 
desamparadas, uma vez que não têm controlo sobre a situação. Ainda assim, 
mesmo em tais circunstâncias, é possível encontrar alguns pontos de apoio. Se 
um gestor edificar as comunicações em pontos de apoio, transmitirá estabilidade 
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aos colaboradores e aliviará tensões. 

1. Tempo. Quanto tempo demorará a encontrar um investidor? Quando é 
que o novo protótipo estará pronto? Quando é que o novo modelo vai 
funcionar sem problemas? Relacionando inovação e mudança, é muitas 
vezes difícil ou impossível responder a certas questões relacionadas com 
a duração de tempo. Adotar uma atitude de indecisão completa não é 
uma boa estratégia para um gestor.

DICA! Tome medidas com antecedência e de forma decisiva, faça com que 
as pessoas saibam que certos aspetos só mais tarde serão concretizados. 
Fazer “a espera” parecer parte do plano. Controle o mais que puder, todos 
os stakeholders e colegas devem elaborar princípios orientadores com os 
quais todos concordem e subscrevam. Lembre-os destas orientações gerais, 
e mantenha-se flexível e prudente, evitando ao mesmo tempo a indecisão.

2. Indicadores Económicos. Um ambiente económico incerto tem um imenso 
impacto na confiança das empresas, o que frequentemente desencadeia 
ansiedade. Para superar este sentimentos, as organizações necessitam 
de uma abordagem cooperativa.

DICA! A um nível estratégico, delineando honestamente a falta de confiança 
nos indicadores mas, por outro lado, destacando outras características 
do produto e ilustrando, em detalhe, o quadro futuro. A nível tático, é 
aconselhável fornecer menos, mas mais útil informação. Podemos utilizar 
aqui a tática de comunicação de repetir a mesma informação muitas vezes: 
esta técnica já provou a sua eficácia em grandes campanhas políticas.

3. Confiança: A nível estratégico, a autoconfiança é indispensável para 
um planeamento bem sucedido. Ao enfrentar um elevado nível de 
incerteza que pode até - normalmente - afetar a motivação e a eficiência 
do trabalho, os gestores devem elaborar um plano de contingência. O 
impacto psicológico da incerteza (provoca ansiedade, medo do fracasso, 
resistência, dúvida, pouca flexibilidade), deve ser minimizado de modo 
a alcançar-se o próximo porto seguro. O elemento humano tem grande 
importância neste ponto. Por isso, é importante que todos os esforços 
devam ser feitos de acordo com os interesses daqueles que, diretamente, 
foram afetados pela incerteza. 

DICA! Prepararmo-nos  para as causas negativas e abranger todos os cenários 
possíveis, pode ajudar a recuperar e manter a confiança. Antever cenários: 
os mais prováveis, os melhores possíveis e os piores. Reproduza-os. Inclua, 
nos cenários mentais, o nível de confiança dos stakeholders e como isso 
influencia a situação, bem como discutir os diferentes cenários também com 
os stakeholders. Talvez descubram que as realidades ou piores receios, não 
são tão maus como se pensava. Comunicação aberta, segurança psicológica 
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e tranquilidade são elementos fundamentais para o sucesso da minimização 
de riscos.

4. Implementação: Num ambiente empresarial e económico incerto, 
as previsões baseadas em métodos e acordos que aconteceram em 
circunstâncias normais, podem tornar-se instáveis ou até mesmo inválidas. 

DICA! Esta situação pode ser resolvida tendo a possibilidade de fazer 
um acordo onde  seja permitido a revisão dos contratos e de termos em 
circunstâncias de crise ou mudanças drásticas. A capacidade de encarar o 
fim ou encerrar um negócio são competências necessárias, acompanhadas 
pela empatia e resiliência. A resiliência é a capacidade de recuperar na 
adversidade mas também significa a capacidade de crescer com os desafios.

5. Ruptura: Em caso de descontrolo total, é muito importante examinar 
o problema, desmontá-lo e identificá-lo em detalhe. Encarar a situação 
“passo a passo”, diminui drasticamente a dimensão e a complexidade do 
problema, tornando-se mais fácil de gerir, comunicar e controlar. 

DICA! Dê especial realce aos momentos e partes que se podem resolver e aos 
resultados. Partilhe, até mesmo, uma pequena vitória, transmitindo assim 
a mensagem de que as coisas estão a avançar e sob controlo. Em estreita 
cooperação com os colegas responsáveis e os stakeholders, é necessário 
identificar quais as áreas da mudança que podem ser controladas, qual a 
parte das operações que está intacta e onde estão as oportunidades para 
avançar. Após ter uma compreensão clara do problema, deve ser preparado 
e comunicado um plano de ação abrangente, com todos os passos a dar. 
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„Os últimos dez anos de TI mudaram a maneira 
como as pessoas trabalham. Os próximos dez 

anos serão sobre a transformação dos seus 
negócios.”

Aaron Levie
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Módulo 6: Digitalização

O conteúdo deste módulo é baseado no método dedutivo, ou seja, parte-se 
de uma situação geral para uma específica. Nos capítulos iniciais, abordam-se 
conhecimentos básicos de diversos tipos de software, de modo a compreender 
em que se baseiam e quais os seus contributos. Nos capítulos seguintes, o 
módulo fornece informações básicas sobre diversas aplicações de hardware. Este 
módulo é dedicado às novas tecnologias e na forma como elas podem contribuir 
para o processo de Inovação através da diversificação, por um lado, e de novas 
abordagens disruptivas, por outro. E, por último, será apresentado o conceito 
de Internet das Coisas (IoT), a definição teórica da tecnologia Blockchain e a sua 
aplicação.

Objetivos de Aprendizagem:

• compreender o conceito de transformação digital e o que ele implica
• ganhar competências sobre aplicações de software e hardware que têm sido 

utilizadas nos processos e ações da transformação digital 
• compreender o potencial da tecnologia blockchain

Competências:

• aquisição de novos conhecimentos
• análise da informação
• fazer ligações
• identificação de novas aplicabilidades das tecnologias existentes e de novas 

tecnologias
• gestão/mentoria: (gestão/orientação do processo de digitalização)

6. Digitalização
O futuro das empresas que não abraçam a transformação digital e a digitalização 
(a tecnologia digital utilizada para permitir a transformação digital) parece ser 
cada vez mais desafiante.

As organizações têm de ter consciência do que podem aproveitar com estas 
novas soluções e compreender o que é exactamente a transformação digital, 
para depois a aceitar.
Embora sejam conceitos, é fundamental perceber do que se trata pois têm 
implicações profundas na forma como acontecem os negócios.
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6.1. O que é Exactamente a Transformação Digital?
Essencialmente, a transformação digital, muitas vezes referida como 
digitalização, envolve mudanças técnicas – pondo em prática novas tecnologias 
e integrando-as em cada área dos negócios - e mudanças culturais, na forma 
como os indivíduos interagem com a tecnologia e aproveitam as suas capacidades 
para prestar um melhor serviço ao cliente, com um impacto positivo nos seus 
resultados.

A digitalização traz mudanças na forma como se pensa, age e atua.

Permite automatizar os sistemas e potenciar todo o valor dos recursos 
humanos, auxiliando nas tarefas administrativas. Por exemplo, ferramentas para 
automatizar funções que são muito trabalhosas para um ser humano, como a 
recolha manual de dados numa empresa de tecnologia. 
Também confere uma agilidade à empresa e torna-a mais adaptada para que a 
mudança e a inovação aconteçam mais rapidamente.

A transformação digital cria empresas mais coesas e fomenta a colaboração.

Conecta os melhores cérebros do seu negócio de modo a que possam resolver 
os problemas ligados e em conjunto. Efetivamente, a digitalização torna-o 
muito melhor naquilo que sempre fez ao mesmo tempo que descobre novas 
oportunidades para fazer mais e oferecer mais aos seus clientes.

É evidente que a transformação digital obrigará à compra de novas tecnologias, 
mas estas devem estar alinhadas com a sua estratégia empresarial. Só assim a 
poderá apoiar e impulsionar. 

Depois de decididos os objetivos, é necessário criar uma estrutura para a 
implementação e orientação de todo o processo. É preciso compreender que 
a transformação digital é uma questão de integração: não se trata de uma 
solução apenas para fazer “copy” e “paste” mas envolve a implementação 
de processos  - onde todos os aspetos das operações estão alinhados com os 
objetivos da empresa - que utilizam as ferramentas digitais e implica a conversão 
de informações para o formato não físico, desde os salários até às despesas com 
lojas de ferramentas.

6.2. Benefícios da Transformação Digital
À medida que o conhecimento sobre digitalização aumenta, os benefícios 
tornar-se-ão ainda mais claros. Resumidamente, trata-se de mudar a relação 
que se tem com as informações comerciais.
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Aumento da eficiência e produtividade

Em vez de ser uma massa inerte e pesada, as informações tornam-se uma fonte de 
conhecimentos valiosa e podem impulsionar a tomada de decisões estratégicas. 
Nesse sentido, a chave está no retorno do investimento: renovar um processo 
pode parecer caro no início, mas a longo prazo geralmente economiza trabalho 
e custos – maior eficiência e produtividade.

Redução da pegada ecológica

Com a informação mais fácil de aceder e partilhar (e também mais segura), 
todos os membros da equipa poderão colaborar sem problemas, sem barreiras e 
“verdadeiras guerras” entre departamentos. Embora o “escritório inteiramente 
sem papel” ainda não seja uma realidade, a transformação digital pode poupar-
lhe espaço físico e reduzir a pegada ecológica.

Armazenamento seguro

O armazenamento de dados na cloud torna-o muito menos susceptível a perdas 
catastróficas e, quando acontece, a gestão de catástrofes é feita com mais 
facilidade.

O aspeto mais importante da digitalização é intangível: uma revolução na forma 
como os membros da sua equipa pensam, não apenas sobre os seus papéis 
individuais, mas sobre o negócio como um todo. Ao investir em tecnologia, 
capacita os seus colaboradores a fazer crescer o negócio de forma nunca 
anteriormente imaginada ou idealizada.

6.3 A Transformação Digital e os seus Efeitos no Trabalho, Comunicação e  
Estilo de Vida

„Até ao final da década, todos estarão ligados.”                                                                                                        

Eric Schmidt, Google

O trabalho do futuro será bastante diferente do de hoje. Um fator importante é a 
transformação digital, que já está a afetar o trabalho na forma, nos processos e 
nas interações sociais. Tudo isto cria oportunidades, mas também gera incerteza.

A transição da tecnologia analógica para a digital teve início na década de 1980. 
A internet apareceu nos anos 90. Desde o início deste século, os dispositivos 
móveis tornaram-se os nossos companheiros de todos os dias.

Hoje em dia, cerca de 80% dos indivíduos empregados na Alemanha utilizam 
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as tecnologias digitais de informação e comunicação - tanto para fins pessoais 
como profissionais.

Atravessamos um limiar, e atualmente a digitalização está a entrar em muitas 
áreas da vida quotidiana, acrescentando valor a processos e trabalho. A internet 
liga pessoas e máquinas, muda a forma como comunicamos pois a troca de dados 
é cada vez mais rápida. A transformação cultural que daí resulta está a colocar 
uma pressão crescente sobre as pessoas, que têm de se adaptar cada vez mais 
rapidamente às mudanças tecnológicas, novos estilos de vida e valores sociais. 

Estes desenvolvimentos estão igualmente a afetar as expectativas que temos em 
relação ao trabalho em geral.

       

           

     Figura 1: Transformação Digital                 

   Figura 2: Da Indústria 1.0 para a Indústria 4.0
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 Figura 3: Contagem Decrescente para o Futuro

6.4. A Transformação Digital

A digitalização é a utilização de tecnologias digitais para mudar um modelo de 
negócio e proporcionar novas receitas e oportunidades de produção de valor - é 
o processo de mudança para um negócio digital.

Embora possa parecer um desenvolvimento recente, a tendência de conversão 
de processos e documentos analógicos ou físicos para um formato digital tem 
vindo a verificar-se há décadas. A digitalização começou essencialmente com 
o aparecimento dos computadores na década de 1950. Desde então, a marcha 
contínua da digitalização transformou quase todos os ambientes em “computer-
friendly” e alterou a forma como trabalhamos, comunicamos, fazemos compras, 
operações bancárias e, até a forma como descontraímos e nos entretemos.
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Figura 4: Evolução Digital, Passo a Passo
Copywrite: 2018: Rene BUEST, http>//renebuest.com

A transformação digital tem sido uma das tendências mais constantes e notáveis 
que marcam a era moderna - e não mostra sinais de abrandamento. Os recentes 
avanços da tecnologia em OCR, ICR e machine learning transformaram os 
documentos de papel em bens totalmente digitais, de uma forma mais rápida e 
fácil nunca antes vista. O desenvolvimento de opções de pagamento em tempo 
real já está a revolucionar as transações peer-to-peer. E muitos outros avanços 
que irão continuar a expandir todas as nossas capacidades digitais.

A Comissão Europeia divulgou a publicação da  “Bússola Digital 2030: o 
caminho europeu para a década digital”, que revela uma visão para um 
“mercado único aberto e competitivo”.

A “Bússola Digital” indica as principais prioridades da estratégia da Comissão: 
competências, infraestruturas e transformação das empresas e dos serviços 
públicos e coloca as PME no centro da transformação digital, reconhecendo 
a sua importância como motor da inovação na Europa.

Assim, a nova estratégia da Comissão Europeia para a transformação digital 
centra-se nas áreas-chave das competências digitais, das infraestruturas e 
da transformação das empresas e dos serviços públicos.

É dado destaque ao papel das pequenas e médias empresas: “As PME têm 
um papel central nesta transição, não só porque representam o grosso das 
empresas da UE, mas também porque são uma fonte crítica de inovação”, pode 
ler-se na “Bússola Digital”. A European DIGITAL SME Alliance e todos os seus 
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membros – representante das PME de vanguarda digital – congratula-se com o 
reconhecimento que foi atribuído ao setor da indústria inovadora das TIC, pois 
têm, sem duvida nenhuma, um papel fundamental a desempenhar na gestão da 
transição.

Aplicação Prática 1:
Mencione 3 razões pelas quais a Digitalização seria importante para o seu 
negócio? 

Razão 1:

Razão 2:

Razão 3:

6.5. Software 
Os sistemas de produção são, hoje em dia, muito complexos e compostos por 
unidades de trabalho automatizadas  que deverão ser capazes de dar resposta 
a uma variedade crescente de produtos, uma variação de procura e um tempo 
mais curto de resposta devido às exigências do mercado. A indústria precisa de 
adquirir capacidades de produção mais rápidas, mais rentáveis, fiáveis e flexíveis 
para responder à crescente complexidade e variação do sistema.

6.5.1. Impressão 3D DIGITAL TWIN

Uma forma de gerir a crescente variação e procura é desenvolver sistemas de 
produção automatizados e altamente eficientes, com a capacidade de detetar 
erros e falhas de sistema desde o início das fases de desenho e desenvolvimento.

O digital twin, um dos conceitos centrais do paradigma da Indústria 4.0, possibilita 
a monitoração detalhada e em tempo real do estado de um equipamento durante 
o seu funcionamento. Assim, o digital twin representa um importante apoio na 
garantia de uma tomada de decisão sólida.

Os sistemas automatizados de produção industrial foram introduzidos no 
processo de produção quando se percebeu a necessidade de maior rapidez 
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e precisão. É um conjunto de operações que alinham as necessidades da 
produção usando técnicas computadorizadas ou mecânicas. Estas operações são 
controladas por PLCs (controladores lógicos programáveis) que executam códigos 
de controladores lógicos avançados. Este computador robusto, usado para a 
automação industrial, executa funções específicas de controle e monitoramento 
de máquinas e processos industriais de diversos tipos e níveis de complexidade, 
através de programas específicos desenvolvidos pelos utilizadores. É um 
verdadeiro desafio, especialmente quando há a necessidade de alargar os PLCs 
para controlar mais operações. As funções de Verificação e Validação, devido à 
natureza do trabalho e a diferenção de um ambiente de fábrica, são os pontos 
fulcrais destes dispositivos, pois abrangem as áreas críticas -  o negócio e a 
segurança – protegendo pessoas, produtos e equipamento.

Figura 5: Desenho 3D de Equipamento Virtual

Para ter a noção das ações de desenvolvimento, verificação e validação de um 
sistema de produção automatizado é necessária uma compreensão detalhada 
do que é software, hardware, sistemas mecânicos, eléctricos, pneumáticos e 
hidráulicos. Além disso, é fundamental ter conhecimento e percepção de como 
os operadores lidam com estes sistemas. Para isso, é essencial a colaboração de 
programadores de várias áreas  para criar um sistema com um comportamento 
dentro de parâmetros apropriados.

A primeira definição do termo digital twin surgiu na NASA numa tentativa 
de melhorar a simulação de modelos físicos em naves espaciais. O conceito 
de digital twin é largamente utilizado em vários domínios, com aplicação na 
gestão da produção industrial e para desenhar e testar os veículos e sistemas 
da indústria automóvel, aeroespacial e defesa. O termo digital twin também 
tem sido aplicado na concepção de cidades inteligentes, museus digitais e, até 
mesmo, para projetar o comportamento atlético dos seres humanos.

MÓDULO 6. Digitalização
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Figura 6: Desenho 3D de Equipamento Virtual

Um método que dá uma resposta mais eficiente na ultrapassagem de desafios 
é a emulação, a modelagem capaz de simular funcionamento e comportamento 
de materiais físicos ou processos de fabricação e que é normalmente referida 
como VC (comissionamento virtual) e que significa enviar um sinal do mundo 
real para o mundo virtual através de dispositivos digitais.

Este conceito permite integrar o mundo físico no mundo virtual por meio da 
criação de uma representação virtual completa de um equipamento ou objeto. 
Deste modo, engenheiros e programadores podem virtualmente testar qualquer 
código PLC, projetos ou planos alternativos de produção antes da instalação 
permitindo que técnicos e especialistas colaborem remotamente ao mesmo 
tempo e com mais eficiência.

6.5.2. Vuforia Chalk (características, aplicação móvel, estudos de caso)

A empresa Parametric Technology Company (PTC) fez o seu primeiro investimento 
em Realidade Aumentada (AR) em 2018 ao adquirir o software “Vuforia” da 
Qualcomm. A esta empresa juntaram-se a Henkel, Toyota, Howden, BID Group 
e Rockwell Automation. O Vuforia Chalk combina ferramentas de colaboração 
de AR avançadas com comunicações por vídeo em tempo real para conectar 
técnicos a especialistas e ambos possam ver e discutir intervenções e operações 
de serviço.

6.5.2.1. Características do Vuforia Chalk:

• Uma das características mais relevantes deste software é a possibilidade 
de participar em sessões “multi-expert”. Permite até cinco participantes 
remotos por sessão, o que possibilita um apoio em tempo real de vários 
técnicos e especialistas sobre a mesma operação.

• Outra característica importante são as anotações digitais. Técnicos e 
especialistas podem escrever anotações digitais na tela de um dispositivo 
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móvel ou desktop que “colam” com precisão em objetos físicos 3D do 
mundo real, permitindo que o especialista oriente o técnico passo a passo 
(ver Figura). Isto permite uma comunicação eficaz entre os utilizadores, 
instruções precisas e claras para os procedimentos necessários.

As informações são protegidas e seguras: os vídeos, áudios e imagens 
criptografadas end-to-end e nenhum conteúdo é salvo ou armazenado, sendo 
esta solução facultada pela Amazon Web Service.

6.5.2.2. Dispositivos Móveis

A Vuforia Chalk funciona em diversos dispositivos e sistemas operativos, 
oferecendo um meio de comunicação mais fácil entre técnicos e especialistas. 
Há uma aplicação móvel para iOS 13 e superior da Apple e para Android 8.0 e 
superior. 

Figura 7: Secção de Realidade Aumentada sobre uma Imagem em Tempo Real  

Para desktop, o software está disponível através de navegadores web (Chrome 
para Windows  e MacOS, Microsoft Edge). Outro dispositivo muito útil que oferece 
suporte a este software é o RealWear (HMT-1 e HMT-1Z1), que permite ao técnico 
trabalhar com as mãos livres. 

6.5.2.3. Alguns Exemplos

A Rockwell Automation começou a utilizar o Vuforia Chalk em 2020 devido às 
proibições de viagens, para a instalação de máquinas complexas e para dar 
apoio à sua equipa de serviços. Em menos de dois meses, formaram mais de 
3.000 engenheiros remotamente com Vuforia Chalk. Os seus clientes tiveram 

MÓDULO 6. Digitalização
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acesso a um serviço de apoio remoto eficiente e a empresa conseguiu reduzir 
significativamente os seus tempos de paragem.

A Toyota utiliza este software para supervisionar a instalação e manutenção das 
linhas de produção. Este trabalho era normalmente efetuado por um colaborador 
da Toyota em equipa com funcionários subcontratados de outras empresas e era 
muito complicado viajar até ao local porque os processos de instalação eram 
normalmente implantados durante as férias ou fora de horas de expediente. 
Ao utilizar a ferramenta Vuforia Chalk, a Toyota conseguiu diminuir as despesas 
de viagens e aumentou a segurança e a conformidade na manutenção das suas 
máquinas e ativos de fábrica.

6.5.3. Inovação através da Educação usando a Realidade Aumentada

Já estavamos familiarizados com a realidade aumentada nos jogos de vídeo 
mas esta tecnologia tem-se tornado cada vez mais uma tendência na área da 
educação e aprendizagem e com o eLearning. Desde a possibilidade de simular  
o ambiente da sala de aula até estimular os estudantes a pensar “fora da caixa” 
e ver as suas próprias criações a ganharem vida, não há dúvida que a AR trouxe 
uma mudança educativa e uma inovação pedagógica em todo o mundo.
Diversas universidades e empresas desenvolveram o seu próprio software para 
este tipo de ensino moderno e inovador. Nos capítulos seguintes, apresentamos 
algumas aplicações criativas e imersivas.

6.5.3.1.  CoSpaces Edu – para criar ambientes de Realidade Virtual

CoSpaces Edu é uma plataforma que nos permite criar o ambiente de realidade 
virtual. Esta aplicação, muito utilizada no ensino, estimula os estudantes a 
construir, codificar e explorar as suas criações tanto na AR como na VR enquanto 
desenvolvem competências digitais. Podem construir modelos 3D usando 
ferramentas de criação de fácil utilização, animá-los e no fim ver as suas criações 
a ganharem vida à sua volta.

A Creation Toolbox oferece a possibilidade de criar cenários virtuais com 
ambientes pré-definidos ou com modelos personalizados a partir de ficheiros 
externos. Desde pessoas a construções e máquinas, cada utilizador pode criar o 
seu próprio mundo virtual.

A animação do ambiente virtual pode ser feita com o editor de blocos CoBlocks, 
uma linguagem de codificação visual concebida pela CoSpaces, no qual o 
utilizador arrasta instruções e configura alguns parâmetros de forma flexível e 
intuitiva, semelhante ao “Scratch” do MIT.
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Figura 8: Exemplo de Codificação Gráfica 

Para níveis de codificação mais avançados, CoSpaces Edu também suporta 
Typescript, permitindo experiências mais avançadas e interativas. Para tal, os 
utilizadores só precisam de instalar uma API fornecida gratuitamente com a 
versão PRO do software. Esta API, permite aos utilizadores experimentarem mais
a física do mundo real e visualizar conceitos científicos abstratos.

Uma das características mais interessantes desta aplicação é ser compatível com 
o MERGE Cube. Embora não seja um dispositivo electrónico, este “gadget” é 
um dispositivo que mistura Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Realidade 
Mista. A partir de um cubo de espuma e de uma aplicação num dispositivo móvel, 
são criados hologramas que o utilizador pode manipular com as próprias mãos e 
observar de todos os ângulos e em grande detalhe.
Cada face do cubo tem um padrão único, permitindo interagir com objetos 
virtuais tridimensionais (hologramas), muitos deles com movimento e acesso a 
informações adicionais.

 Figura 9: Representação Visual do Merge Cube

MÓDULO 6. Digitalização
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Assim, enquanto imaginam cenas, jogam ou fazem experiências de Física, 
os utilizadores estão a processar informação, desenvolvendo assim a sua 
criatividade e transportando o cérebro para formas inovadoras de abordagem 
de certos cenários ou fenómenos.

6.5.4. Serviços Cloud

Todos os conhecemos mas raramente utilizamos o máximo do seu potencial. A 
utilização no mundo profissional e educacional é cada vez maior, uma vez que a 
colaboração é fundamental para o sucesso das organizações.

Estamos a falar da partilha de ficheiros e a forma como lidamos com os dados 
hoje em dia, mas não só: ter acesso a reuniões online ou até mesmo a aulas 
online de desenho, facilitadas pelas aplicações da lista:

• Google Suite com Google Drive, e-mail, calendário, Classroom, Meet, 
workspace, etc

• Microsoft com Sharepoint, Office 365,Teams, OneDrive

•  Ferramentas de colaboração como Trello, Asana

•  Armazenamento na cloud: Wetransfer, Dropbox, etc

E não nos podemos esquecer dos enormes benefícios que estes produtos nos 
trouxeram durante as restrições da pandemia COVID-19, quando não pudemos 
interagir presencialmente, podendo utilizá-los para melhor enfrentar todos os 
desafios que surgiram. Os maiores beneficiários das ferramentas online foram 
as instituições educativas, desde a creche até ao ensino superior (com Google 
Classroom, Zoom, Teams, etc.).

Uma das características mais úteis do serviço de cloud oferecido pela Microsoft é 
o SharePoint. Tendo integrado o Office 365, é possível trabalhar remotamente um 
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ficheiro Excel enquanto outra pessoa o pode editar ao mesmo tempo. Isto permite 
a edição multi-threading sendo uma excelente ferramenta de colaboração para 
equipas online que não só podem ver e falar umas com as outras, mas também 
trabalhar no mesmo ficheiro durante a reunião online / offline.

Uma característica interessante do Office365 seria a possibilidade de ver quem 
está a trabalhar no mesmo ficheiro e também conversar uns com os outros 
utilizando o Teams, integrado no mesmo pacote de serviços.

Figura 10: SharePoint: exemplo de live chat e acesso a ficheiros em tempo real

Há também disponível uma ferramenta visual, o Whiteboard, que pode ser 
utilizada com a partilha de ecrã e a contribuição em tempo real de todos os 
participantes. 

Figura 11: Captura de ecrã da ferramenta Whiteboard no Office365

MÓDULO 6. Digitalização
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Aplicação Prática 2:
Mencione três ferramentas apresentadas no capítulo que já tenha utilizado 
na sua organização. Se não utilizou nenhuma, escolha as que lhe parecem 
mais úteis e porquê. 

Ferramenta 1:

Ferramenta 2:

Ferramenta 3:

6.6. Hardware
As aplicações de hardware também têm um papel relevante na transformação 
digital.

6.6.1. Smart Glasses

Um exemplo de um dispositivo HMD (um display usado na cabeça, “Head Mounted 
Display”, em inglês) são os smart glasses. O princípio básico de funcionamento é 
a recolha de dados de uma rede sem fios e projetá-los nas lentes ou nos olhos 
do utilizador. Enquanto alguns fabricantes oferecem este dispositivo como 
um produto autónomo, a maioria deles requer uma aplicação móvel adicional 
que funciona com o mesmo sistema operativo para permitir a sincronização, 
flexibilidade e funcionalidades. O dispositivo pode funcionar como um visor 
frontal (HUD) ou como controlo remoto para o telemóvel.

6.6.2. Aplicações

Para dar resposta às necessidades industriais, alguns fabricantes entraram 
no campo da realidade aumentada, transformando assim este dispositivo 
numa verdadeira ferramenta para técnicos e engenheiros. Enquanto alguns 
desenvolvimentos foram no sentido de manter a aparência dos “óculos”, 
outros tendem a ultrapassar um pouco os limites e a implementar as mesmas 
características mas de uma forma diferente. O objetivo final destes dispositivos, no 
âmbito industrial, é facilitar o apoio à comunicação entre técnicos e engenheiros 
quando ocorrem diferentes cenários de manutenção e são necessários 
conhecimentos de diversas áreas.
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A Microsoft é um dos fabricantes que preservou a aparência básica dos óculos, 
com as lentes. O seu produto, a HoloLens, é um HMD com imagens projetadas 
nas lentes, criando uma experiência holográfica. Está disponível em três versões, 
cada uma concebida para uma gama específica de aplicações. 

Figura 12: Óculos VR / AR

Alguns fabricantes implementam as características da realidade aumentada mas 
em diversas versões. Por exemplo, a Vuzix e a RealWear oferecem uma versão 
sem lentes. O seu produto está desenhado como um display de alta resolução, 
localizado abaixo da linha de visão, como um tablet de 7 polegadas. Oferece as 
mesmas especificações do que um smartphone de última geração, tornando-o 
uma ferramenta poderosa e muito flexível.

 

Figura 13: Óculos VR / AR - exemplo 2

6.6.3. Cobots

Um robô colaborativo, ou cobot, é um braço robótico concebido para a interação 
direta de um humano com um robô dentro de um espaço partilhado, onde 
humanos e robôs trabalham em colaboração. As utilizações deste tipo de robôs é 
muito diversa, desde aplicações “domésticas”, tais como robôs de informação ou 
robôs de logística, até robôs industriais que ajudam os operadores a automatizar 
tarefas como a movimentação de peças pesadas ou a manutenção de máquinas. 

MÓDULO 6. Digitalização
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Figura 14: Conjunto de AGV numa fábrica

6.6.4. Normas

Ao longo dos anos, e à medida que a tecnologia tem evoluido, as normas de se-
gurança foram sendo atualizadas a cada dois anos, no que se refere à definição e 
às especificações dos robôs colaborativos. A mais recente é a ISO/TS 15066:2016, 
e descreve os requisitos de segurança, tanto para os robôs industriais, como 
para os cobots, e quais os ambientes de trabalho em que estes devem operar. 
Define igualmente o que deverá estar incluído no robô “colaborativo”: o robô, 
o efetor final, montado na extremidade deum braço robótico, projetado para 
interagir com o ambiente e a peça de trabalho.

6.6.5. A Utilização de Cobots

A aplicação de cobots mais habitual são os chamados veículos AGV (Automatic 
Guided Vehicles). Este tipo de cobot é concebido para o transporte de mercado-
rias dentro de uma fábrica ou edifício. Estão normalmente ligados a uma rede 
interna e têm a fábrica/edifício mapeada na sua memória. O operador pede uma 
peça específica para ser entregue e o AGV disponível traz-lha do armazém.

Outra aplicação muito útil é a ajuda facilitada aos operadores na manipulação 
de estruturas ou equipamentos pesados. Estes são principalmente utilizados 
na indústria automóvel, onde o braço robótico é guiado pelo operador até à 
posição de montagem específica. Após o operador libertar o braço, este volta à 
sua posição básica e aguarda instruções para outra operação.

Obviamente, já existem robôs “híbridos”, que podem alternar entre uma alta 
velocidade de robôs industriais para a máxima produção e uma velocidade mais 
moderada no momento em que um operador humano entra na sua área de tra-
balho, para permitir o trabalho colaborativo e, ao mesmo tempo, garantir segu-
rança e flexibilidade.
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Figura 15: Imagem de um Braço de um Cobot

6.6.6. DRONES

Os veículos aéreos não tripulados (UAV) ao longo dos últimos anos tornaram-
se fundamentais para o desempenho de diversas empresas e organizações 
governamentais e conseguiram entrar em áreas onde certas indústrias estavam 
inativas ou atrasadas. Desde entregas rápidas na hora de ponta até ao scanning 
de uma base militar, as características do drone demonstram ser extremamente 
vantajosas em locais que o homem não pode alcançar, de uma forma rápida e 
eficiente.

Figura 16: Drone para Fins Civis

Estas aeronaves não tripuladas podem ser controladas através de comando 
remoto ou com acesso via smartphone, possuem a capacidade de alcançar as 
áreas mais remotas com pouca ou nenhuma intervenção humana necessária e 
requerem o mínimo esforço, tempo e energia. Esta é uma das maiores razões 
pelas quais estão a ser adotados em todo o mundo, especialmente nestes quatro 
setores: militar, comercial, pessoal e tecnologia do futuro. Os drones existem 
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há mais de duas décadas, mas as suas raízes remontam à Primeira Guerra 
Mundial, quando os E.U.A. e a França trabalharam no desenvolvimento de aviões 
automáticos, não tripulados. Mas os últimos anos têm sido significativos na 
expansão de utilização de drones nas diversas indústrias mas também numa 
consciencialização global destes equipamentos.

Possui inúmeras características úteis, tais como a fotografia aérea para o 
jornalismo e filmes, envios e entregas expresso, recolha de informação na 
gestão de catástrofes, drones com sensores térmicos para operações de busca 
e salvamento, mapeamento geográfico de terrenos e localizações inacessíveis, 
monitorização precisa de terrenos, vigilância na aplicação da lei, controlo de 
fronteiras e rastreio e previsão de furacões e tornados.

Hoje em dia, a principal aplicação dos drones é na área militar. Utilizados 
como alvo, para missões de combate, pesquisa, desenvolvimento e supervisão, 
provaram ser um bom dispositivo na vida real, no recente conflito militar na 
Ucrânia, pois tanto os atacantes como os atacados utilizaram estas tecnologias 
para espionagem e vigilância ou ações ofensivas reais para alvos muito específicos 
com precisão e eficiência. 

O uso comercial de drones está a ganhar terreno, uma vez que diversas indústrias 
estão a utilizá-los como parte da gestão.

A tecnologia dos drones está em constante evolução.

Figura 17: Drone utilizado pela Amazon para entregas a curta distância 

Existem ainda muitos obstáculos a ultrapassar, especialmente questões de 
segurança e privacidade, mas uma coisa é certa: os drones tornar-se-ão mais 
comuns num futuro próximo. Nos próximos anos, a tecnologia drone tornar-
se-á melhor em todos os sentidos, proporcionando drones mais seguros e 
controlados por máquinas, uma vez que terão capacidades que hoje nem sequer 
podemos imaginar.

EPIC_PT_V5.indd   187EPIC_PT_V5.indd   187 2022.10.04.   11:31:562022.10.04.   11:31:56



188

Referência: www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications

Referência: https://airdronecraze.com/drone-tech/

Aplicação Prática 3:
Que prós e contras vê neste tipo de hardware? 

Prós 1: Contras 1:

Prós 2: Contras 2:

Prós 3: Contras 3:

6.7. Internet das Coisas - IoT

Internet das Coisas é a tradução literal da expressão em inglês Internet of Things 
(IoT). Em português, o nome mais adequado poderia ser algo como “Internet 
em Todas as Coisas”, pois refere-se ao sistema em rede de dispositivos (físicos, 
„coisas”, dispositivos digitais, máquinas, objetos, animais e pessoas) conectados 
à internet e à tecnologia – fusão entre o mundo real com o mundo digital -  que 
facilita a comunicação entre os dispositivos (UIDs) e a cloud, bem como entre os 
próprios dispositivos, sem necessidade de interação humana.

Um exemplo de sistemas de IoT em uso hoje em dia: monitores cardíacos 
implantáveis para monitorizar o ritmo do coração, o microchip (também chamado 
de biochip transponder) para identificar os animais, os automóveis equipados 
com sensores para alertar o condutor quando a pressão dos pneus não é a 
adequada  ou qualquer outro objeto natural ou produzido pelo homem ao qual 
possa ser atribuído um endereço de Protocolo Internet (IP) e que seja capaz de 
transferir dados através de uma rede.

Um ecossistema IoT é uma comunidade de dispositivos inteligentes (smart 
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devices) capacitados para se conectarem à internet e que utilizam sistemas 
incorporados, tais como processadores, sensores e hardware de comunicação, 
para recolher, enviar e atuar sobre os dados que recebem em tempo real. 
Os dispositivos IoT partilham os dados que recolhem dos sensores, ligando-se 
a um gateway IoT ou a outro dispositivo edge, que comunicam os dados aos 
servidores nos data centers locais ou na cloud. Por vezes, estes dispositivos 
comunicam com outros dispositivos interligados e agem sobre os dados que 
recebem uns dos outros. Os dispositivos fazem a maior parte do trabalho sem 
intervenção humana, embora as pessoas possam interagir com eles, por exemplo, 
para os configurar, dar-lhes instruções ou aceder aos dados.

A IoT ajuda as pessoas a viver e a trabalhar de forma mais inteligente e eficiente. 
Para além dos dispositivos inteligentes para automatizar as casas, a IoT traz 
imensos benefícios para os negócios, possibilitando às empresas um olhar em 
tempo real sobre o funcionamento de todos os sistemas, fornecendo informações 
sobre tudo, desde o desempenho das máquinas até à cadeia de fornecimento e 
às operações logísticas. A tecnologia IoT permite às empresas automatizar os 
seus processos e reduzir os custos de mão de obra. Também reduz o desperdício 
e melhora a prestação dos serviços, tornando menos dispendiosa a produção 
e entrega de mercadorias, bem como maior transparência nas transações com 
clientes.
Para além dos multiplos benefícios e diversas aplicações - no dia a dia, nos 
processos de produção das empresas ou na gestão inteligente das cidades 
-, a IoT também tem desvantagens e coloca uma grande questão em termos 
de segurança e privacidade. Ao ligar milhões de dispositivos à internet e 
trabalhar com milhões de dados, necessita de grande segurança. Por tudo 
isto, a segurança e a privacidade da IoT têm sido uma preocupação constante. 
Como toda a informação está ligada, basta que um hacker descubra alguma 
vulnerabilidade no sistema e conseguirá manipular todos os dados pois estes 
dispositivos normalmente pedem aos utilizadores para introduzir as suas 
informações pessoais, como o nome, idade, morada, telemóvel e até mesmo a 
conta das redes sociais – tudo informações valiosas para os hackers. Mas esta 
não é a única ameaça: a privacidade também é outra grande preocupação para 
os utilizadores. Por exemplo, as empresas que fabricam e distribuem dispositivos 
de IoT poderiam utilizar esses dispositivos para obter e vender os dados dos 
clientes. Para além da divulgação de dados pessoais, a IoT também representa 
um risco para as infraestruturas críticas, como redes de distribuição de água, 
eletricidade, transportes e serviços financeiros.

6.7.1. IoT Industrial (IIoT)

IoT industrial (IIoT), smart factory (fábrica inteligente), a quarta revolução 
industrial ou Indústria 4.0 são termos que podem ser atribuídos à utilização da 
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tecnologia IoT num ambiente empresarial. O conceito é o mesmo que para os 
dispositivos IoT de consumo doméstico mas, neste caso, o objetivo é utilizar uma 
combinação de sensores, redes sem fios, big data, data analytics e Inteligência 
Artificial para medir e otimizar os processos industriais. 

1. Servidores de 
infraestrutura IoT

Servidores de 
data centers, 

serviços de cloud e 
telecomunicações

2. Servidor da 
plataforma IoT

Servidores de plata-
formas que usam apps e 

software

3. Software e aplicações 
de suporte

Fornecedores de 
soluções de software 

4. Equipamentos e 
prestadores de serviços

Engenharia OEM e 
outros serviços de 

hardware e produtos 

5. Operador de fábrica 

Cliente final dos equipa-
mentos e utilizador das 
soluções IoT via plata-

forma
Unidade de produção

Figura 18: Estrutura de Fábrica conectada por IoT

Um dos pilares da Indústria 4.0 é a vasta utilização da internet, não só como 
um canal económico para conectar máquinas, dispositivos, sensores e pessoas, 
mas também como uma forma de criar novas funções e características nos 
produtos aproveitando a capacidade da internet como fonte de informação. 
Por isso, é fundamental que as unidades de produção tenham a possibilidade 
de identificar as anomalias e antever falhas – manutenção preditiva através 
da recolha de grandes volumes de dados gerados pelos sensores de múltiplos 
locais e instalações. Com tudo isto, reduzirão significativamente os custos de 
manutenção, aumentarão resultados financeiros e criarão novos modelos de 
negócio.

6.7.2. Aplicação Doméstica da IoT 

Hoje em dia, a tecnologia está acessível e pode chegar às casas de quase todos. 
Por isso, a IoT também se tornou uma forma de digitalização doméstica. Usando 
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plataformas como Google Home, Aqara Home, Xiaomi Home todos podem ter, à 
distância de um toque, a transformação digital da casa, permitindo programar a 
rega do jardim, os estores automáticos das janelas que sobem com os primeiros 
raios de sol da manhã, sensores de luz e movimento, etc. 

Figura 19: Exemplo de Google Cloud - Casa Inteligente

Aplicação Prática 4:
A tecnologia IoT está disponível no seu local de trabalho? A empresa está 
aberta à utilização dessa tecnologia? A sua casa está “ligada”? Como poderia 
utilizar esta tecnologia no trabalho ou em casa?

Resposta 1:

Resposta 2:

Resposta 3:

Resposta 4:

EPIC_PT_V5.indd   191EPIC_PT_V5.indd   191 2022.10.04.   11:31:572022.10.04.   11:31:57



192

6.8. Blockchain
A tecnologia blockchain (também conhecida como “protocolo da segurança”)
é, resumidamente, um banco de dados. O termo designa uma tecnologia de 
registos (blocos, marcados com registo de tempo e dados) distribuídos e ligados 
entre si através de criptografia. É também descrito como um “armazenamento 
de dados descentralizados e confiáveis em rede peer-to-peer” que está integrado 
numa rede de participantes. Cada bloco contém um hash criptográfico do bloco 
anterior, uma marca temporal e dados de transação. A marca temporal prova que 
os dados de transação existiam quando o bloco foi publicado, a fim de entrar no 
seu hash. Como cada bloco contém informações sobre o bloco anterior, formam 
uma cadeia, com cada bloco adicional a reforçar os que o antecederam. Os 
dados da blockchain são inalteráveis porque, uma vez registados, os dados de 
um determinado bloco não podem ser alterados retroativamente sem alterar 
todos os blocos subsequentes.

As blockchains são geridas por uma rede peer-to-peer e funcionam como um 
típico livro de registos contabilísticos, só que de forma pública, compartilhada 
e universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas 
partes, ou seja, sem o intermédio de terceiros. Deste modo, o papel da tecnolo-
gia blockchain é muito prático e assegura a confiança entre as empresas – é por 
isso que é conhecido por “protocolo de segurança”.

A definição original foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto (uma pessoa ou 
um grupo de pessoas) para servir de registo público e base de funcionamento 
da criptomoeda bitcoin. A identidade de Satoshi Nakamoto permanece 
desconhecida até hoje mas a invenção da tecnologia blockchain para a bitcoin fez 
dela a primeira moeda digital a resolver o problema de gasto de tempo e custo 
sem a necessidade burocrática de outras entidades. A estrutura da bitcoin tem 
inspirado outras alternativas de  blockchains e moedas criptográficas, também 
abertas ao público. Esta tecnologia é também considerada um sistema que 
permite efetuar e aceitar pagamentos e enviar dinheiro. Houve uma proposta 
que sugeriu que as blockchains pudessem ser privadas e para aplicação comercial 
mas a Computer World publicou um artigo sobre o tema afirmando que é estas 
blockchains privadas e consorciadas também representam grandes desafios e, por 
isso, é preciso garantir um modelo de segurança adequado. No entanto, outros 
argumentam que, se devidamente autorizadas e cuidadosamente concebidas, 
podem ser mais descentralizadas e, portanto, mais seguras na prática do que as 
que não têm autorização.

MÓDULO 6. Digitalização
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Figura 20: Estrutura da Tecnologia Blockchain

6.8.1. Utilização Geral

A tecnologia blockchain tem um enorme potencial para transformar o modelo 
dos negócios a longo prazo. É uma tecnologia “fundamental” - com capacidade 
para criar novas bases em sistemas económicos e sociais globais – e não apenas 
uma tecnologia disruptiva, pois “ataca modelos de negócio tradicionais com 
soluções a baixo custo”. Mesmo assim, há vários produtos que “amadureceram” 
desde a fase de concepção até ao final de 2016. A utilização da tecnologia de 
blockchain promete trazer melhorias significativas às cadeias de abastecimento 
globais, transações financeiras, registos de ativos e redes descentralizadas em 
serviços sociais.

No entanto, há observadores que permanecem céticos. Steve Wilson da 
Constellation Research acredita que a tecnologia tem sido exagerada e marcada 
por expetativas irrealistas. Por causo do risco, as empresas ainda estão relutantes 
em colocar a tecnologia blockchain no core da sua estrutura empresarial.

Esta tecnologia pode ajudar as empresas a utilizar novas formas de processamento 
de transações digitais. Como exemplos, consideramos os sistemas de pagamento 
e as moedas digitais, as ajudas ao financiamento de crowdfunding (venda de um 
ativo a um grande número de pessoas) ou implementando mercados preditivos 
(mercados onde se fazem-se apostas sobre prognósticos de eventos, como 
eleições, a evolução de uma bolsa de valores ou o volume de negócios de uma 
empresa) e nos serviços do governo.

Num contrato ou transação, a tecnologia blockchain elimina a necessidade 
de terceiros para proteger e autenticar os dados - ou seja, uma entidade que 
verifique a identidade e as ações das partes. As blockchains têm o potencial de 
reduzir o risco sistémico e a fraude financeira, automatizando processos morosos 
e recursos humanos, como os que habitualmente são necessários na criação de 
um negócio. Em teoria, seria possível automatizar processos como a cobrança 
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de impostos, a transferência de propriedade e a gestão de riscos.

Sendo um registo distribuído, a blockchain reduz os custos da análise de 
transações, bem como elimina a necessidade de “terceiros de confiança”, como 
os bancos, para efetuar as transações. Embora inicialmente tenha facilitado 
as soluções financeiras, esta tecnologia está a expandir-se para outras áreas e 
atividades, tais como aplicações descentralizadas e organizações colaborativas 
que tentam eliminar intermediários.

A tecnologia blockchain pode ser utilizada para criar um registo permanente, 
público e transparente para armazenar dados de vendas, propriedade intelectual 
através do registo de direitos de autor, acompanhar a utilização de conteúdos 
digitais ou fazer pagamentos aos autores destes conteúdos que está a ler. Outros 
exemplos incluem sistemas em que os utilizadores de WiFi pagam pelo serviço 
prestado ou músicos que recebem automaticamente micro-pagamentos cada 
vez que uma canção sua é tocada. Em 2017, a IBM estabeleceu uma parceria com 
a ASCAP e a PRS for Music para criar um sistema de distribuição de música tendo 
como base a tecnologia blockchain.

A Kodak anunciou em 2018 que pretendia lançar uma criptomoeda digital (Ko- 
dakCoin ICO) para registar os direitos de autor dos fotógrafos.

A aplicação da tecnologia blockchain também permite novos modelos de negócio 
no setor dos seguros - iniciativa que não seria possível inicialmente, como os 
sistemas de seguros peer-to-peer, seguro paramétrico (cobertura personalizada 
concebida através de um parâmetro independente) e microseguros (para grupos 
populacionais de baixos rendimentos). A tecnologia blockchain também poderá 
dar o seu contributo nos sistemas de economia colaborativa e na IoT, uma vez 
que são descentralizados e envolvem a colaboração entre utilizadores. 
A blockchain também pode ser utilizada para garantir sistemas de votação 
eletrónica, eliminando o risco dos votos serem pirateados. Ou na gestão de 
registos médicos em hospitais, facilitando a partilha de dados, bem como para 
o armazenamento de dados, publicação de textos e identificação de uma peça 
de arte digital. Esta tecnologia é até utilizada em jogos: CryptoKitties é um jogo 
online e que permite aos jogadores comprar, vender, recolher e criar diferentes 
tipos de gatos virtuais (bens digitais).

6.8.2. Exemplos de Aplicações:

• DAO (organização autónoma descentralizada) -  do inglês decentralized 
autonomous organization – é um fundo de investimento descentralizado 
peer-to-peer com o objetivo de financiar outras empresas ou ONG. 
Ao contrário de outros fundos de investimento, o DAO não pertence a 

MÓDULO 6. Digitalização
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um determinado Estado e não tem um conselho de administração. Os 
investidores do DAO recebem fichas de voto tokens e os investimentos do 
fundo são decididos por votação.

• Transações de criptomoeda como recompensa aos condutores ecológicos 
– um programa que visa promover um “estilo de condução ecológica” no 
qual os condutores com mais “lealdade ecológica” recebem tokens como 
recompensa. 

• Steemit – uma rede social de conteúdos e criptomoedas.

• Hyperledger – é um esforço colaborativo da Fundação Linux para 
promover as tecnologias blockchain de vários setores. Conta com projetos 
que incluem Hyperledger Burrow (pela Monax) e Hyperledger Fabric (pela 
IBM).

• Counterparty – é uma plataforma financeira de código aberto para a 
criação de aplicações financeiras peer-to-peer que utiliza a tecnologia  
blockchain  da bitcoin.

• Quorum – é uma blockchain privada de JP Morgan focada na empresa 
para atender às necessidades do mercado financeiro. Como é baseado na 
Ethereum,  usa contratos inteligentes para facilitar transações dentro da 
blockchain.

• Bitnation – é a primeira nação voluntária descentralizada e sem fronteiras 
do mundo com tecnologia Ethereum aplicada, que estabelece um conjunto 
de contratos e leis, com base em contratos inteligentes (smart contracts, 
contratos inteligentes para firmar acordos na era digital).

• Tezos - é uma blockchain com contratos inteligentes semelhantes ao 
Ethereum, no qual as pessoas que possuem XTZ podem votar em propostas 
de melhorias e mudanças dos parâmetros da rede.

6.9. NFT (Non-Fungible Token) 

A tecnologia blockchain já existe há alguns anos e é principalmente utilizada no 
registo de transações em criptomoeda. Mas um novo e bastante interessante tipo 
de ativo digital tem vindo a ganhar terreno no campo da utilização da tecnologia 
blockchain. NFT é a sigla para “Non Fungible Token”, que, simplificando o seu 
significado, vem dar a quem a possui um direito sobre uma coisa. 

A NFT funciona como um certificado digital de unicidade do bem digital, que 
garante ao seu detentor a propriedade sobre o original de uma coisa não fungível, 
isto é, uma coisa cujo valor não pode ser reposto ou substituído por outra, ainda 
que materialmente igual.  Mas não não dá necessariamente ao comprador o 
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direito de autor nem a exclusividade de utilização e reprodução desse bem.

Alguns adquirem uma licença para uso pessoal, enquanto outras também 
permitem o uso comercial. 

Este novo meio de adquirir coisas na internet está a tornar-se uma forma de 
transmitir arte digital. Algumas tendências estão a florescer no seio da internet, 
com vários artistas e até especialistas em programação a tirarem proveito das 
NFTs para gerar verdadeiras fortunas.
Mas também podem estar associadas a jogos, música ou filmes. Os NFT começam 
também a tornar-se populares em bens adquiridos em ambientes metaverso, 
para os quais se utiliza criptotokes como forma de pagamento.

Um exemplo recente é a banda de música folclórica romena que se tornou 
conhecida por decidir lançar, utilizando a blockchain ELRON, 10.000 NFT para 
encantar e entreter tanto os fãs de tecnologia criptográfica como de música.

Em conclusão, enquanto alguns de nós pensam que o processo de digitalização 
deve encontrar formas de inovar as nossas tarefas diárias ou as formas de nos 
divertirmos, outros preparam-se para inovar os processos de digitalização que 
podem acabar por mudar completamente o significado do termo.

Aplicação Prática 5:
Uma pergunta direta: tem criptomoedas ou NFT? O que pensou quando de-
cidiu enveredar por esta moda que tem tanto de risco como de volatilidade? 

Moedas:

Razões:

Benefícios / Riscos:

MÓDULO 6. Digitalização
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6.10 Inteligência Artificial
Mesmo antes de a tecnologia chegar ao ponto em que se encontra hoje, houve 
alguns autores de ficção científica que tiveram uma visão de como seria o futuro 
há dezenas de anos.

O cinema foi o canal que mais deu a conhecer o que os primeiros visionários 
como Isaac Asimov, Júlio Verne, George Orwell e muitos outros retrataram nas 
suas histórias.

Alguns dos filmes mais conhecidos que abordam o tema da Inteligência Artificial 
podem contar-se entre estes títulos:

• O Homem Bicentenário (1999)
• A.I.:Inteligência Artificial (2001)
• Uma História de Amor (2013)
• Ex Machina (2014)

Mais tarde, grandes empresas como a IBM investiram grandes quantias de 
dinheiro e tempo para desenvolver algo que tinha o potencial de mudar o 
futuro da humanidade. Tendo acesso a todos os recursos de hardware e software 
de um gigante como a IBM, os engenheiros desenvolveram um computador 
(Watson) com capacidade de aprender e marcar presença nos concursos, com as 
características mais desafiantes do cérebro humano. (a vitória do computador 
da IBM contra os humanos no Jeopardy Show nos EUA). No futuro, este tipo 
de machine learning pode representar as soluções que as pessoas procuram 
em domínios como a Medicina ou o Direito (não exclusivamente) para obter 
opiniões objetivas dos chamados especialistas em IA em situações complexas 
como o diagnóstico, análises cruzadas em julgamentos complicados e decisão 
de sentenças.

A nível pessoal, todos podemos concordar que assistentes pessoais como Siri 
/ Google podem ser muito úteis quando organizamos as nossas vidas com 
assuntos tão triviais como uma lista de compras, o cinema favorito ou reservar 
uma mesa num restaurante. Estas aplicações de IA estão a tornar-se cada vez mais 
acessíveis, mais baratas e mais inteligentes todos os dias e, mesmo gostando ou 
não, irão fazer parte da nossa vida diária – ou já o fazem!
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Aplicação Prática 6:
Que questões éticas / morais / de privacidade pode identificar nas tecnolo-
gias que utilizam a A.I.?

Resposta:

Que benefícios se podem tirar de alguns dos exemplos do dia a dia? Anúncios 
personalizados, Google Analytics, etc. 

Resposta:

Conclusões

Fazendo um resumo de tudo o que foi exposto, a digitalização é uma realidade 
mas também é uma necessidade. Hoje em dia, a forma como já está estruturada 
na sociedade moderna, não se pode escapar nem deixar de aceitar, pelo menos, 
uma parte da transformação digital.

Quer falemos de partes de software que facilitam a nossa vida - como o email, 
a cloud ou o software de reuniões online -, quer falemos de equipamentos 
altamente técnicos que ajudam o trabalho de indivíduos altamente qualificados, 
a digitalização é fundamental para perceber melhor como podemos utilizar o 
nosso recurso mais precioso, o tempo, atuando de forma mais rápida, mais 
inteligente e mais eficiente, com a ajuda da tecnologia.
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ANEXOS

 A N E XO S

1. Boas Práticas: Marketing Automation

Identificação do Problema
Como gerir proativamente o processo de marketing e comunicação com clientes 
e prospects numa pequena empresa, de modo a alavancar as vendas. 

Breve Resumo
Um desafio que a maioria das pequenas empresas enfrenta é como captar, 
processar e utilizar dados de prospects e clientes para impulsionar as vendas 
e a rentabilidade. As pequenas empresas, muitas vezes, não têm pessoal para 
responder atempadamente às situações de vendas e para realizar campanhas 
promocionais. 
Semanas após a introdução de um sistema CRM, os processos de vendas e de 
apoio ao serviço sofreram uma mudança, resultando no aumento das vendas, 
rentabilidade e melhoria do serviço ao cliente. 

Descrição
A empresa “Exponential Training & Assessment” necessitava de agilizar todo o 
processo de atendimento ao cliente desde o marketing até à consulta e vendas, 
passando pelo apoio e serviço pós-compra.
A solução foi redesenhar todo o sistema de comunicação interna e com os clientes. 
Para isso, adquiriram um produto de Marketing Automation chamado KEAP, 
com um CRM na cloud. Para maximizar o benefício da inovação do processo de 
comunicação da empresa, o ‘percurso do cliente’ foi mapeado do início ao fim. Os 
mapas de processos subsequentes permitiram a automatização de consultas de 
vendas diretamente do website da empresa para um canal de vendas e clientes 
e uma base de dados de clientes. Utilizando data tags, campos e códigos, o KEAP 
é capaz de responder automaticamente aos prospects e clientes com mensagens 
e cartas personalizadas. A KEAP maximiza a eficiência libertando as pessoas para 
se concentrarem em tarefas mais importantes (por exemplo, construir relações 
com os clientes). As funções de relatório permitem à gestão monitorizar as taxas 
de conversão de vendas e criar novas campanhas de marketing personalizadas. 

Impacto 
A introdução do marketing digital e um afastamento do marketing tradicional 
em 2016, exigiu que a empresa tivesse de redesenhar a sua estratégia de 
marketing e promoções. Foram pois criadas campanhas e sequências de resposta 
automatizada e a empresa passou a ser capaz de dar uma resposta em 24 horas 
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a questões de vendas e de gerir o processo de comunicação.   

Lições a Tirar / Conclusão
Reservar tempo para pesquisar e selecionar a solução digital adequada traz bons 
resultados para a inovação de sucesso de um processo e dos sistemas da empresa. 
A chave está em definir claramente as necessidades ANTES de procurar uma 
solução. Como acontece com qualquer ação de mudança importante, também 
compensa dedicar algum tempo a planear e gerir a implementação da mudança 
- os projetos tecnológicos para melhorar a empresa falham frequentemente, não 
por causa da tecnologia, mas devido a pessoas que não se sentem integradas e 
não sabem como utilizar a tecnologia. 

Referências
KEAP - https://keap.com
“Keap organiza a informação dos clientes & procedimentos diários num só 
lugar, libertando-o das tarefas repetitivas”.

2. Boas Práticas: Trabalho em Equipa e Desempenho

Identificação do Problema
Como aferir, avaliar e melhorar o desempenho das equipas no trabalho, de modo 
a melhorar a comunicação e os resultados.

Breve Resumo
Embora a avaliação “360 graus” não seja nova, a tecnologia está a permitir a 
utilização da mesma mas de uma forma mais criativa e entre setores, organizações, 
grandes equipas e diversos locais e países.
O sistema TeamMate 360 foi desenvolvido por uma organização grega e foi mais 
tarde traduzido para utilização em várias línguas. Isto permitiu a elaboração de 
uma série de relatórios nacionais de referência que analisam as competências 
dos gestores em seis países diferentes. 

Descrição
A “Best Cybernetics” desenvolveu uma ferramenta de avaliação online chamada 
TeamMate 360. A ferramenta permite às empresas criar e efetuar avaliações 
detalhadas das competências dos gestores. Assim que os nomes e contactos dos 
gestores tenham sido introduzidos juntamente com os dados das pessoas que 
os irão avaliar (por exemplo, membros da equipa, gestor, colegas), o sistema 
envia automaticamente e-mails e gere o processo de avaliação. 
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O sistema também gera um relatório de avaliação para cada gestor, combinando 
uma representação de gráficos, estatística e texto dos resultados da avaliação 
do gestor. O relatório também fornece feedback sobre os resultados da auto-
avaliação do gestor agregando–o ao feedback já produzido pelos avaliadores. 
O instrumento também permite a análise sistemática dos dados agregados, 
fornecendo um conjunto de indicadores de referência por níveis de “Core” e 
“Specific Skill”. Os dados podem ser analisados pela empresa, departamento 
ou outros níveis de hierarquia e utilizados para melhorar os relatórios de 
desempenho e de referência. 

Impacto 
O aumento do trabalho à distância, especialmente durante a pandemia e o 
confinamento, exige que os gestores desenvolvam novas competências e 
abordagens à gestão de equipas e membros de equipas remotas. O TeamMate 
360 fornece, tanto aos gestores como às equipas que gerem, um conjunto de 
informações que lhes permite planear e melhorar o seu desempenho pessoal e 
da equipa.

Lições a Tirar / Conclusão
A ferramenta TeamMate 360 fornece insights valiosos sobre as competências 
e capacidades dos gestores. Funciona melhor utilizada em conjunto com um 
facilitador especializado. O facilitador é capaz de ajudar o gestor a refletir 
sobre o seu relatório de avaliação e a preparar um plano de ação prático para 
aperfeiçoar o seu desempenho. Como acontece com a maioria das ferramentas 
e processos digitais, é fundamental que as pessoas se envolvam e demonstrem 
a sua opinião. 

Referências
Projeto Erasmus+ denominado TeamMate360 (2018).

3. Boas Práticas: A Inovação Precisa de Ser Cara?

Identificação do problema
A inovação é geralmente uma atividade de risco (porque não significa um sucesso 
absoluto) e um processo dispendioso. 

Breve Resumo
Muitas pessoas pensam que a inovação tem de ser uma invenção ou algo muito 
novo, e isso também é terrivelmente dispendioso. Os decisores de uma empresa 

ANEXOS
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tomam geralmente decisões sobre a inovação que influenciam toda ou uma 
parte da empresa mas esquecem-se de envolver outros colaboradores. A história 
mostra um caso de como um colaborador pode resolver um problema muito 
mais barato e mais fácil do que a gerência.

Descrição
Uma grande empresa fabricante de sabão tinha sempre o mesmo problema: 
as caixas enviadas estavam vazias devido a várias causas, o que significava 
enormes perdas para a empresa. Quiseram resolver este problema e a equipa 
de gestão organizou diversas reuniões internas para pensar e discutir a melhor 
solução. Finalmente, decidiram iniciar um processo de inovação e instalar um 
equipamento na linha de montagem (antes das caixas entrarem nos camiões) 
que media o peso das caixas e, no caso de não atingir o limite, dava um sinal 
e o colaborador que trabalha na linha de montagem devia retirar a caixa. Esta 
solução foi muito cara, dezenas de milhares de euros e tinha uma pequena 
“falha”. Quando sentia que o peso de uma caixa não era o correto, o sinal era 
muito irritante para quem lá trabalhava, porque era muito alto. Para evitar esta 
situação incómoda e desagradável, um colaborador descobriu uma solução 
alternativa: colocou uma ventoinha ao lado da linha de montagem (em frente 
do aparelho de medição).Quando a ligava e com a deslocação do ar, a ventoinha 
empurrava as caixas vazias e mais leves da linha de montagem, impedindo que 
essas caixas fossem carregadas para os camiões.

Impacto 
A decisão imediata de reestruturar a linha de montagem resultou na instalação 
de um novo equipamento. A mudança originou e introduziu uma fase de 
trabalho diferente no processo de produção, centrada na fase final dos produtos, 
descartando os produtos vazios e incorretamente embalados.

Lições a Tirar / Conclusão
Para resolver um problema, nem sempre temos de pensar em “grandes” ideias, 
que salvam o mundo - muitas vezes, a melhor solução é muito mais simples e 
mais barata do que pensamos. Por isso, é importante envolver colaboradores que 
estão diretamente relacionados com o problema para encontrar uma solução, 
porque normalmente têm um conhecimento profundo do problema e têm uma 
solução para o mesmo.

Referências
A experiência foi partilhada por um gestor durante uma atividade formativa num 
fornecedor da indústria automóvel.
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4. Boas Práticas: o Modelo 70-20-10

Identificação do Problema
O modelo 70-20-10 é muitas vezes utilizado por alguns dos maiores gigantes 
empresariais, mas será possível aplicar esta proporção na sua própria 
organização?
  

Breve Resumo
Muitas organizações adoptaram o modelo 70:20:10 para impulsionar a inovação. 
Este modelo sugere que se deve investir o seu foco e capital da seguinte forma: 
70% em iniciativas próprias, 20% em projetos conjuntos, 10% em projetos 
transformacionais.  

Descrição
A origem do modelo provém da teoria da aprendizagem. Este modelo é tão 
popular que a Google baseia o seu investimento em inovação nesta estrutura. 
Além disso, outras empresas que têm utilizado com sucesso este método são a 
Apple e a L&D.
De acordo com o modelo de inovação 70:20:10, a organização deve investir 
cerca de 70% do seu tempo e capital na melhoria dos produtos existentes. Estes 
tendem a exigir um investimento financeiro mais baixo e a adaptar a sua atual 
base de clientes e processos de trabalho.
Tem de investir cerca de 20% em projetos conjuntos, semelhantes ao seu negócio 
atual, mas ainda um novo mercado. Não importa o sucesso da sua organização, 
serviço, ou produto; eventualmente, terá de se adaptar e mudar para satisfazer 
novas necessidades do mercado. O investimento em projetos conjuntos permite-
lhe controlar e assumir a liderança neste processo.
Os projetos transformativos e inovadores podem ser arriscados, e é por isso que 
os recursos com eles despendidos são apenas  limitados a 10%. 

Impacto 
Um grande benefício da regra 70-20-10 é que as empresas têm a possibilidade 
de se tornarem mais disciplinadas com as suas operações. Alguns preconceitos 
impedem os líderes de investir em todos os três horizontes. Graças a este modelo 
de atribuição, as ideias podem agora vir à superfície e transformar-se em ativos. 
Gerir a inovação como um portfólio significa que pode gerir o equilíbrio dos 
investimentos nas iniciativas da empresa e apoiar o crescimento futuro. Mais 
ainda, a inovação torna-se mais previsível porque é mais fácil fazer previsões 
mais fiáveis.

ANEXOS
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Lições a Tirar / Conclusão
Embora muitas vezes chamada “a regra da inovação”, 70-20-10 não é efetivamente 
uma regra, mas um ponto de partida. É importante considerar e, possivelmente 
alterar, as percentagens de acordo com o perfil e as necessidades da empresa. 
Isto porque o sucesso na inovação é diferente para cada empresa e estruturas 
internas, assim como os fatores externos podem influenciar o equilíbrio.

Referências
https://www.itonics-innovation.com/blog/702010-rule-of-innovation
https://www.itonics-innovation.com/blog/how-to-innovate-and-scale

5. Boas Práticas: O Manual de Gestão de Projetos 

Identificação do problema
As equipas de Projetos normalmente são constituídas por muitas pessoas e 
sub-grupos. Os envolvidos em qualquer projeto necessitam de um ponto de 
referência comum no qual se podem basear e considerar em casos de situações 
duvidosas, com dúvidas e na coordenação de atividades/tarefas.

Breve Resumo
O Manual de Gestão de Projetos é a base de uma implementação de projetos suave 
e eficiente. Não representa apenas uma ‘enciclopédia’ de informação sobre o 
projeto que pode ser consultada em qualquer momento, mas atua também como 
um ‘elo de ligação’ entre os participantes, permitindo aos Gestores de Projeto 
agirem como guias que orientam a equipa na direção certa, especialmente em 
tempos de crise. 

Descrição
O consórcio de um projeto nacional constituído por organizações dos setores do 
EFP, Hotelaria e Gestão de Resíduos no Chipre está a  implementar um Projeto 
de Inovação de 2 anos para Sistemas de Gestão de Resíduos em Hotelaria. 
A peça central do projeto foi um Manual de Gestão de Resíduos para o qual 
cada parceiro teve de apresentar o capítulo que teve de elaborar. No final do 
primeiro ano de implementação do projeto, o Coordenador pediu a todos os 
participantes que submetessem os seus capítulos. No entanto, o pessoal de 
uma das organizações parceiras enviou um e-mail ao consórcio, declarando 
que tinham outras obrigações, expressando o seu desacordo com os prazos 
estabelecidos e solicitando que a sua submissão fosse adiada por, pelo menos, 1 
mês. O Coordenador do Projeto organizou uma reunião do consórcio online, onde 
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se referiram ao Manual de Gestão de Projetos, a fim de explicar que quaisquer 
atrasos nas submissões de capítulos nessa fase teriam um efeito dominó sobre 
outras atividades e orçamento. O Coordenador e todos os parceiros apresentaram 
uma solução: outros parceiros assumiriam parte do trabalho e completariam o 
capítulo mas, naturalmente, seria feita a realocação de fundos para o trabalho 
adicional que lhes foi atribuído.

Impacto
O Manual de Gestão de Projetos é uma ferramenta vital para a eficiência na 
implementação de qualquer projeto. Neste caso, o Coordenador do Projeto 
utilizou o Manual para recordar e explicar aos parceiros a razão que está por 
detrás dos prazos, evitando ao mesmo tempo um futuro conflito entre eles. O 
Manual de Gestão de Projetos incluiu também informações sobre o orçamento 
do projeto, permitindo assim ao Coordenador reatribuir, de forma transparente, 
tempo e recursos monetários aos parceiros para que o trabalho pudesse ser 
concluído. 

Lições a Tirar / Conclusão
A elaboração de um Manual de Gestão de Projetos abrangente deve ser a 
prioridade dos Gestores de Projetos, mesmo antes de o projeto receber luz verde, 
a fim de assegurar a transparência e clareza das tarefas, orçamento, funções, 
responsabilidades, prazos, estratégia de gestão de conflitos e muito mais.

Referências
Este caso foi partilhado pelo Coordenador do Projeto mencionado nesta história.

6. Boas Práticas: Formação de Gestão de Projetos (GP)  

Identificação do Problema
A GP requer um planeamento meticuloso e gestão de recursos, bem como 
competências que muitas vezes requerem formação adequada.

Breve Resumo
À primeira vista, a GP parece ser uma tarefa assustadora devido a muitos aspetos 
diferentes que requerem micro e macro-gestão.
Felizmente, há diversas organizações em todos os países da UE que se especializam 
na prestação de formação em GP. Esta história pretende dar a conhecer como a 
formação pode ajudar quem não tem muita experiência em Gestão de Projetos.

ANEXOS
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Descrição
Uma organização de ensino profissional em Chipre decidiu participar, pela primeira 
vez, num Projeto Erasmus. Parte dos preparativos consistia na formação de dois 
membros da equipa (Gestores de Projetos) que estaria envolvida no projeto. A 
organização de Ensino e Formação Profissional aproveitou um programa quadro 
nacional para desenvolvimento de RH e a formação foi subsidiada em 80% pela 
Autoridade de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Chipre (HRDA). Os 
dois GP participaram numa formação online de 16 horas organizada por um 
profissional experiente e destinada a GP com e sem experiência. Do conteúdo 
da formação fazia parte uma introdução ao conceito de Gestão de Projetos e 
todos os seus aspectos; conceptualização, planificação, Garantia de Qualidade, 
divulgação, utilização de ferramentas, relatórios e revisão.
 
Durante a formação, todos os formandos de diferentes áreas do mercado cipriota 
tiveram a oportunidade de trocar opiniões, conselhos e experiências através 
de exercícios práticos de grupo. No final da formação, os formandos trocaram  
contactos e alguns deles ainda se mantêm em contacto uns com os outros, até 
trabalharam num projeto em conjunto.

Impacto
A preparação e formação dos profissionais que estavam envolvidos no projeto 
Erasmus teve vários benefícios: a) os formandos tomaram conhecimento do 
conceito de GP e ficaram a conhecer as ferramentas e boas práticas de Gestão 
de Projetos, b) tiveram a oportunidade de se encontrar e aprender com os seus 
pares, c) expandiram a sua rede de contactos e tomaram conhecimento do 
potencial para futuras parcerias no campo do Ensino e Formação Profissional 
(ou outros). 

Lições a Tirar / Conclusão
O Ensino e Formação Profissional Contínua é a forma mais eficiente de aumentar as 
competências dos colaboradores, resultando, no final, em esforços empresariais 
bem sucedidos. A aprendizagem em sessões de formação não ocorre apenas 
aqui, mas também tem lugar no espaço interpessoal entre os formandos através 
da troca de pontos de vista, experiências e conhecimentos.

Referências
A situação foi partilhada pelos formandos mencionados nesta história.
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7. Boas Práticas: Pensamento Criativo com o Cliente no Coração

Identificação do Problema
Em todo o mundo, o confinamento causado pela pandemia colocou diversas 
pequenas empresas em crise. Um dos setores que sofreram um grande impacto 
foi, sem dúvida, a industria hoteleira e os seus fornecedores.
Muitas empresas - desde pequenas empresas familiares a grandes cadeias - 
fecharam por não conseguirem sobreviver aos muitos meses com poucos ou 
nenhuns rendimentos. Algumas, contudo, conseguiram encontrar soluções 
criativas e reinventarem-se, temporariamente ou a longo prazo.

Breve Resumo
Este caso é apenas um exemplo da quantidade de pequenos restaurantes 
que reagiram com flexibilidade e rapidez e acreditando sempre que poderiam 
criar um ambiente em que pudessem continuar a fazer negócios e satisfazer 
as necessidades dos seus clientes, mantendo ao mesmo tempo todas as regras 
e o distanciamento social que foram impostas pelos governos durante o 
confinamento.

Descrição
Quando a restauração foi encerrada, o setor ficou em choque a nível mundial. 
Muitos dos restaurantes de luxo do mercado lançaram refeições semi-preparadas 
por chefs conceituados para serem entregues nas casas de quem tinha dinheiro 
para tal. A maior parte dos pequenos restaurantes precisavam de uma solução 
mais acessível. Deram largas à imaginação e lançaram o “drive in dining” 
(“jantar drive in”). Os clientes podiam ficar nos seus carros enquanto comiam as 
refeições servidas em bandejas portáteis fixadas nos vidros dos carros. Embora 
as restrições tivessem sido aliviadas mais tarde, muitos clientes ainda gostavam 
de servidos ‘no carro’.
Um desses exemplos continua a acontecer na pequena cidade de Kanpur, na Índia. 
Embora o restaurante tivesse tentado as entregas ao domicílio, não estavam a 
gerar rendimentos suficientes para manter todo o pessoal que trabalhava lá. 
De uma forma criativa, pensaram em utilizar carrinhos de golfe para entregar 
comida aos clientes, colocar bancos de piquenique para aqueles que quisessem 
sair dos seus carros e, garantindo o distanciamento social, com os pedidos a 
serem feitos através de códigos QR.
Os proprietários partilharam a sua experiência com empresas mais pequenas 
que os acompanharam nesta ideia e o modelo de negócio espalhou-se.
A equipa continua a apresentar ideias criativas para tornar a experiência do 
restaurante mais agradável e a organizar noites temáticas e noites de jantar 
e dança ou oferecer um espaço privado no jardim para grupos, para jantar e 
jogar bingo indiano. Os clientes têm aderido à ideia e muitos parceiros têm-se 
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mostrado interessados neste tipo de “experiência”. Aqui está o exemplo de uma 
resposta inovadora que veio para ficar!

Impacto 
O isolamento imposto pelos confinamentos deu origem a inúmeras consequências 
psicológicas com diversos graus de gravidade. Claustrofobia, solidão ou 
demasiadas pessoas num espaço reduzido, foram algumas das consequências 
das questões sociais enfrentadas pelas pessoas e pelas comunidades. Ter a 
possibilidade de sair de casa e comer boa comida era uma das grandes alternativas 
que traziam alguma ajuda a estas pessoas para ultrapassar os tempos difíceis.

Lições a Tirar / Conclusão
Qualquer que seja a dimensão de um negócio, quando  o foco está em agradar 
e ir ao encontro do que os clientes desejam, o pensamento criativo gera sempre 
ideias de sucesso.

Referências
Esta experiência foi divulgada online por um site que se dedica à divulgação de 
ideias inovadoras nas PME e empresas empenhadas num bem maior. Exemplos 
semelhantes no mundo inteiro foram igualmente noticiados nos meios de 
comunicação social. 

8. Boas Práticas: Acreditar - Um Pré-Requisito para o Pensamento Criativo

Identificação do Problema
Uma pessoa ou uma equipa só pode pensar de forma criativa se acreditar na sua 
ideia: são eles que acreditam que há sempre uma maneira melhor e mais eficaz 
de fazer algo e fazem tudo para a encontrar. Os profissionais envolvidos na gestão 
da empresa devem acreditar que os colaboradores também têm a capacidade 
para pensar criativamente. Por isso, deverão criar um ambiente que a encoraje e 
a desenvolva. 

Breve Resumo
Este caso demonstra a flexibilidade e rapidez com que uma pequena 
organização pode inovar de forma criativa, útil e económica. Também destaca 
duas componentes importantes na criação de uma cultura organizacional de 
pensamento criativo e inovação. Em primeiro lugar, é incentivar que todos podem 
ser realmente criativos e inovadores. Em segundo, é pensar que só porque algo 
não foi feito antes, não significa que não possa ser possível: pensamento criativo 

EPIC_PT_V5.indd   209EPIC_PT_V5.indd   209 2022.10.04.   11:31:582022.10.04.   11:31:58



210

significa estar disposto a abraçar o desconhecido. 

Descrição
Durante a primeira vaga do vírus Covid19, Itália, foi um dos países mais 
fortemente atingidos. Como muitos outros, um hospital em Brescia, no norte de 
Itália, foi muito além da sua capacidade normal e isto causou grandes problemas 
de recursos, particularmente na unidade de UCI.

A dada altura, tornou-se óbvio que as válvulas para as máscaras de oxigénio 
‘Venturi’ não iriam ser suficientes para todos os pacientes respiratórios. O 
aumento global da procura teve um impacto na produção, não a conseguindo 
acompanhar e, consequentemente, a não poderem ser fornecidas. No entanto, 
sem elas, os equipamentos de oxigénio não poderiam fazer o seu trabalho de 
manter as pessoas vivas.

Ao ouvir falar desta crise, um editor do jornal local pôs o hospital em contacto 
com uma pequena gráfica local em 3D, na esperança de que pudessem ajudar. O 
CEO e um engenheiro mecânico foram ao hospital examinar as válvulas. Embora 
a empresa nunca tivesse produzido anteriormente válvulas de qualquer tipo, 
acreditavam que a sua equipa tinha a capacidade criativa e competências para 
encontrar uma solução inovadora. No espaço de 3 horas, a empresa tinha feito 
a engenharia inversa da válvula e, em poucas horas, produziu rapidamente 
um protótipo. Esta empresa correspondia ao original e eles puseram as suas 6 
impressoras industriais a trabalhar e produziram 100 válvulas nas primeiras 24 
horas.

Apesar de terem estado sem dormir durante 48 horas, os colaboradores estavam 
satisfeitos por terem conseguido produzir as válvulas que iam salvar vidas. 
Afinaram e enviaram o desenho para impressoras 3D em todas as partes do 
mundo, para que os respiradores pudessem continuar a funcionar em todo o 
lado.

O pensamento criativo não se encontra apenas na indústria e pode ser encorajado 
desde a infância! Na Grécia, durante a primeira vaga, os alunos da escola pública 
utilizaram impressoras 3D para produzir as viseiras faciais que os profissionais 
de saúde usavam.

Impacto 
A capacidade de rapidamente produzir várias válvulas e a baixo custo teve 
um impacto muito positivo na empresa, tanto na imagem como o bem-estar. 
Mas, mais importante ainda foi o facto de que todos tiveram consciência que 
contribuíram para equipar um hospital e salvar vidas, numa das épocas mais 
desafiantes da história recente da  Europa.
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Lições a Tirar / Conclusão
Quando surge uma situação que desafia a comunidade em que vivemos ou a 
área em que trabalhamos, é importante acreditar - mesmo a mais pequena 
empresa -  no poder de criar soluções que possam não só ter um impacto positivo 
nas pessoas à volta mas também beneficiar a empresa. As empresas precisam 
de estar abertas à colaboração com todos e de quaisquer ideias que os seus 
colaboradores ou parceiros externos tragam. 

Referências
Esta experiência foi divulgada online por um site que se dedica à divulgação de 
ideias inovadoras nas PME e empresas empenhadas num bem maior. Exemplos 
semelhantes no mundo inteiro foram igualmente noticiados nos meios de 
comunicação social.

9. Boas Práticas: Design e Novos Materiais

Identificação do Problema
Uma estudante do último ano da licenciatura em Design de uma Faculdade 
de Arquitetura estava à procura de um material moderno, reciclável moldável 
que pudesse ser utilizado não só para o seu trabalho final mas também para 
incentivar as empresas de produção a fabricar este tipo de material.

Breve Resumo
Muitos gestores de empresas pensam que, ao trabalharem com investigadores 
com experiência básica e estudantes universitários, não podem levar a sua 
empresa muito mais longe. No mercado, fala-se acerca do design thinking, 
uma combinação  de tendências modernas, eco-design (design ecológico – 
produtos ou serviços sustentáveis que incluem critérios ecológicos em todas as 
suas fases: concepção, desenvolvimento, transporte e reciclagem), eficiência e 
utilização prática. Encontrar materiais que se adaptem a uma produção amiga 
do ambiente e de utilização comum ligados a propostas vindas da área do design 
pode ser uma oportunidade interessante para muitos fabricantes, uma solução 
que não exigirá os custos acrescidos de adquirir novas tecnologias. Os moldes 
utilizados na produção de protótipos destes produtos podem ser partilhados 
pelos fabricantes.

Descrição
Uma estudante da Faculdade de Arquitectura contactou a Faculdade de Tecnologia 
Química, mais concretamente o Departamento de Polímeros Naturais e Sintéticos, 
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e sugeriu um material novo e reciclável, mencionando igualmente a empresa 
que o produziu. Nessa altura, estava em curso uma investigação em 4 empresas 
onde foi testado um material plástico biodegradável e totalmente compostável. 
A estudante juntou-se à equipa de investigação mas também a uma equipa de 
uma empresa que começou a produzir o material em pequenas quantidades. O 
material foi protegido por propriedade intelectual, com a patente em mais de 40 
países. O material foi testado com várias tecnologias e em alguns produtos que 
teriam de ser descartáveis (talheres de plástico, copos e tabuleiros). A estudante, 
com uma equipa de investigadores e engenheiros, começou a pensar que tipo 
de produtos de plástico mudam frequentemente - devido a tendências da moda 
ou ao seu rápido desgaste. Em conjunto com a equipa, criou 2 tipos de produtos 
- óculos de sol e coberturas para equipamentos de iluminação (coberturas para 
as lâmpadas).

A designer também concebeu produtos desenhados por ela e em cooperação com 
os técnicos de empresas produtoras (de acordo com a tecnologia de produção). 
A estudante ganhou diversos prémios, especialmente fora da Eslováquia, com 
estes óculos de sol feitos de plástico biodegradável e totalmente compostável. 
Na Alemanha, recebeu uma bolsa de estudo. Mais tarde, começou a conceber 
produtos para a tecnologia de iluminação a partir destas coberturas. Todos os 
produtos têm as mesmas características: seguem tendências modernas ou são 
de rápido desgaste com o uso. O objetivo da estudante, em cooperação com 
uma equipa de investigadores e técnicos, era utilizar o material no produto que 
desenvolveu e, após a sua utilização, poder ser destruído ecologicamente. Deste 
modo, os produtos desenhados estariam a respeitar perfeitamente as condições 
da economia circular. 

No final da sua vida útil, estes produtos poderiam ser reciclados a partir do 
material biodegradável e totalmente compostável – o que ganhamos com a 
natureza pode ser, a seguir, devolvido à natureza!

Lições a Tirar / Conclusão
O primeiro passo para o pensamento inovador e design thinking começou com 
o trabalho para o curso de uma Faculdade de Arquitectura - Design Industrial - 
conceber produtos utilitários com uma vida relativamente limitada (devido às 
tendências da moda ou ao desgaste rápido) com materiais não prejudiciais ao 
ambiente. A ligação com a equipa de investigadores – não precisam de ser os do 
topo da carreira -, com a empresa que começou a produzir este plástico ecológico 
e com as empresas que o testaram nas suas tecnologias, trouxe uma experiência 
muito útil para todos os envolvidos. Encorajou uma equipa de investigadores 
a trabalhar para melhorar as propriedades do novo material, forneceu aos 
estudantes de design feedback sobre a eficácia e utilidade dos projetos propostos. 
Nas empresas, as equipas adquiriram novos conhecimentos e competências no 
fabrico de produtos mais exigentes a partir de novos materiais, ensinou-os
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 a trabalhar em equipa para a inovação, fornecer feedback prático a cientistas e 
estudantes em termos de eficiência, funcionalidade, conveniência e alto valor 
de utilidade para os clientes que utilizam os produtos. Proporcionou a todos os 
interessados um avanço na resolução dos problemas identificados pela Comissão 
Europeia no domínio do plástico descartável.

Referências
Informações sobre materiais biodegradáveis e totalmente compostáveis na 
opção de desenvolvimento, testes, sobre os primeiros desenhos para produtos 
específicos do material foram obtidas a partir de várias fontes. A SPK apoiou a 
investigação aplicada nesta área, pois está familiarizada com as equipas que 
trabalharam na área. Os estudantes da Faculdade de Arquitectura - Design 
Industrial apresentaram a sua história nas jornadas “Innovation Days”, 
organizadas pela SPK integradas no seminário “Tendências na Indústria do 
Plástico”.

10. Boas Práticas: Cooperação entre Empresas e Estudantes

Identificação do Problema
Uma empresa de média dimensão - loja de ferramentas -  tem um problema 
ao lançar um novo produto no mercado, que ocuparia totalmente a loja e, 
eventualmente, os recursos de uma empresa irmã de plásticos, que pertence à 
holding.

Breve Resumo
Muitos gestores de empresas pensam que são apenas os seus colaboradores 
que têm de inventar novos produtos ou novas utilizações para produtos 
já existentes. No entanto, há mais opções: a cooperação com especialistas 
externos, estudantes, licenciados ou doutorandos. Esta cooperação, que combina 
invenção (a criatividade dos académicos), experiência prática e também criativa 
dos colaboradores, pode criar produtos muito interessante e, obviamente, 
inovadores. Não têm de ocupar todos os recursos para expandir a tecnologia 
na empresa: apenas necessitam de utilizar o equipamento, ferramentas e 
tecnologias existentes.

Descrição
A loja de ferramentas, que é uma empresa exclusivamente com capital eslovaco, 
quer lançar no mercado um produto que mantenha permanentemente a 
produção. A empresa estabeleceu uma cooperação com estudantes do 2º ano 
Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Técnica e com estudantes 
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do curso de Doutoramento da mesma faculdade. A empresa chegou à conclusão 
que a tendência atual no mercado são as bicicletas e pretendiam produzir 
uma bicicleta que fosse especialmente adequada para a cidade, para que não 
tivesse de ser transportada em carros com suportes, mas diretamente no porta-
bagagens. Outra característica era que a bicicleta não fosse apenas para um 
determinado grupo-alvo (por exemplo, crianças) mas que tivesse a capacidade 
de ser adaptada e “extensível” a todos os membros da família, sem terem de 
comprar uma nova bicicleta, quando a criança crescesse, por exemplo. Por isso, 
pensaram numa opção mais versátil: esta bicicleta poderia ser utilizada por todos 
na mesma família. Esta “bicicleta que cresce” foi inventada pelo proprietário da 
empresa e a ideia surgiu a partir da observação de patins para crianças que 
podiam ser extensíveis, de acordo com o tamanho do pé. Decidiu transferir esta 
concepção para a bicicleta. Além disso, também queria que fosse desmontada 
muito rapidamente, como um carrinho de bebé. Como resultado do trabalho da 
equipa de 4 estudantes e mais 6 colaboradores da empresa, a nova bicicleta viu a 
luz do dia após um ano. Ainda tinha algumas falhas no design mas tecnicamente 
a empresa foi capaz de a produzir e, em cooperação com a empresa de plásticos 
da holding, também produziu peças de plástico. A única coisa que tiveram de 
importar para a bicicleta foram as mudanças que, apesar da sua utilização 
urbana, eram necessárias para as zonas mais inclinadas da cidade. E também 
não podiam produzir os pedais. Passado algum tempo, também decidiram a 
possibilidade de substituir a base da bicicleta, como se faz com a capa de um 
telemóvel. Neste campo, e seguindo a sugestão de estudantes, adquiriram o 
copyright de um pintor de arte contemporânea que cedeu as suas pinturas para 
a capa de plástico da bicicleta. E o grupo de alunos também preferiu fazer a venda 
online, ao contrário do outro sistema de vendas da loja, baseado em showrooms 
em lojas de bicicletas. Agora, os showrooms só são utilizados para os clientes 
experimentarem o produto e escolherem o modelo que mais lhe agrada.

Impacto 
A nova solução proposta não tem qualquer impacto na expansão ou aquisição de 
tecnologia. Tem um impacto na contratação de um novo fornecedor (fornecimento 
de pedais e componentes de bicicletas). Como há poucos fornecedores na 
Europa, toda a cadeia de fornecimento estará ligada à Ásia, o que pode ser 
problemático no contexto da COVID-19. O novo produto resolverá a situação 
com mais vendas de fabricantes de ferramentas e compensará as flutuações 
de produção, que são frequentes e habituais nos fabricantes de ferramentas. 
A capacidade da empresa de plásticos da holding também será aproveitada. A 
nova marca de bicicletas irá posicionar a empresa eslovaca entre aquelas que 
produzem um produto interessante. A “bicicleta que cresce” será introduzida 
no mercado asiático no Outono. Este produto irá manter o emprego de diversos 
colaboradores numa empresa de média dimensão, mas também numa empresa 
de plásticos, parte da holding.
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Lições a Tirar / Conclusão
Como confirmado na análise sobre o mercado eslovaco, os principais motores da 
inovação são os proprietários e/ou gestores de topo das empresas. São eles que 
criam as condições para um pensamento inovador. No início, a procura foi mais 
ou menos irrealista para um produto que um fabricante de ferramentas nunca 
produziu antes e a transferência de características úteis de outros produtos (patins 
adaptáveis, capas de telemóveis substituíveis, bicicletas que se dobram, capas 
com desenhos e imagens) estimulou uma equipa de estudantes com pensamento 
criativo e design thinking, e de engenheiros que dominaram os procedimentos 
práticos e foram capazes de utilizar ao máximo todas as tecnologias modernas 
na empresa. E fez parte do processo de design thinking, combinar o conhecimento 
moderno e ativo dos jovens estudantes com a experiência prática de engenheiros 
de empresas e ambos prestaram atenção a valores como utilidade e simplicidade. 
Foram estes os ingredientes que garantiram a satisfação dos clientes com o 
produto.

Referências
Todas as informações foram obtidas numa entrevista com o co-proprietário e 
diretor executivo da empresa com capital eslovaco, à qual pertence as lojas de 
ferramentas com tecnologias avançadas. Foi ele quem apresentou o desafio 
para a equipa de inovadores, e uma vez que estava a estudar na Universidade, 
decidiu fazer esta experiência, única na região, de trabalhar no projeto inovador 
com os estudantes. E também foi assim que criou o nome para o produto – 
queria que fosse regional, não tradicional, mas sobretudo fazer o nome soar 
internacionalmente e destacar a sua capacidade de  “crescer”.

11. Boas Práticas: “Traduzir” a Mensagem

Identificação do Problema
A falta de uma política de comunicação interna abrangente e transparente 
pode dificultar a inovação. A comunicação aberta e a constante melhoria dos 
protocolos são essenciais. 

Breve Resumo
A comunicação é o ponto fulcral da inovação, uma vez que requer um trabalho 
de equipa complexo, um projeto demorado e uma afinação rápida e flexível do 
produto. Mas há uma etapa da comunicação que é indispensável e que deverá 
surgir ainda mais cedo, quando as ideias chegam aos decisores. Este estudo de 
caso conta a experiência de um jovem gestor de projetos de inovação que, para 
avançar com a sua ideia, teve de enfrentar uma estrutura de comunicação mal 
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organizada na sua empresa: este é um exemplo da vitória de David sobre Golias, 
ou seja, apenas uma pessoa pode fazer a diferença. 

Descrição
A tecnologia aplicada às telecomunicações é uma das indústrias mais inovadoras, 
em rápida mudança e mais competitivas. Uma pequena empresa de engenharia 
trabalha para um dos maiores fornecedores de serviços de telecomunicações para 
a optimização da cobertura da rede. A Indústria 4.0 abre muitas possibilidades 
de inovação. No entanto, esta empresa parece ignorar uma percentagem 
significativa do talento e do potencial de inovação que os seus colaboradores 
têm. De acordo com a estrutura da organização, as ideias de inovação apenas 
são esperadas vindas do laboratório de investigação: uma cooperação apenas 
entre engenheiros e técnicos. O nosso entrevistado, o Sr. Z, começou a trabalhar 
aqui como engenheiro mas, impelido pela sua pretensão profissional, continuou 
a investir na aprendizagem de novas competências e na melhoria dos processos 
relacionados com o seu trabalho. Adquiriu uma forte percepção de inovação i4.0 
e percebeu que poderia melhorar a sua função e criar novos produtos e mais 
rendimentos para a empresa. Tentou que o seu chefe o ouvisse mas, devido 
à falta de uma política de comunicação interna adequada, levou mais de um 
ano a consegui-lo. Finalmente, consegui expor as ideias … por acaso, aquando 
de um coffee-break informal! Assim, obteve autorização para elaborar um 
projeto de inovação baseado na sua ideia, que se tornou útil e lucrativo. Foi uma 
questão de sorte e graças ao facto de o Sr. Z ter sido resiliente, determinado e 
proativo. Infelizmente, a direção não aprendeu nada com a experiência, o fluxo 
de comunicação, tal como a política interna de gestão de ideias, continuam a ser 
os mesmos. Quantas ideias e oportunidades já foram desperdiçadas? 

Impacto
Esta é uma história com um final feliz, o Sr. Z permaneceu leal à empresa e trouxe 
para lá a sua ideia de inovação. Graças a ela, a firma cresceu, desenvolveu-se e 
diversificou os seus serviços. O Sr. Z está a trabalhar numa função completamente 
nova que foi criada a partir do seu projeto. E está satisfeito, apesar da direção 
não ter aproveitado a oportunidade para identificar e resolver uma importante 
lacuna de comunicação - o exemplo do Sr. Z poderia inspirar outros colegas a 
tomar a iniciativa e a inovar. 

Lições a Tirar / Conclusão
A comunicação é o “óleo” que faz a engrenagem da inovação funcionar. Claro 
que não é impossível realizar um bom projeto de inovação sem uma estrutura de 
comunicação interna eficaz e sistemática, mas certamente torna o processo mais 
difícil, vulnerável e lento. Sempre que algo importante, invulgar e extraordinário 
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acontece, a direção deve ter interesse e tempo para o analisar. Neste caso, a 
ideia de inovação veio de uma nova fonte - fora do laboratório de investigação 
-, e num novo canal - o coffee break informal -. Teria sido benéfico rever os 
procedimentos de comunicação relacionados com a inovação.

Referências
Pacote de Inovação EPIC para as PME aumentarem a Capacidade de Inovação 
e Produtividade (2020-1-HU01-KA202-078669), O1 Relatório de Entrevista de 
Portugal (2021)

12. Boas Práticas: Segurança Psicológica

Identificar um problema
A falta de segurança psicológica num local de trabalho bloqueia qualquer 
dinâmica inovadora e destrói o ecossistema de inovação.

Breve Resumo
Não há ecossistema de inovação sem uma cultura organizacional que promova 
a segurança psicológica. Com base em entrevistas realizadas com gestores de 
inovação de várias indústrias e diferentes países da Europa, apresentamos dois 
exemplos de políticas de comunicação. Um é uma boa prática, enquanto o outro 
é o oposto. Ambos dão um bom e claro insight sobre como a gestão de uma 
empresa pode incentivar ou matar a inovação, através da segurança psicológica/ 
incerteza.  

Descrição
Uma empresa fintech está a desenvolver um software de prevenção da fraude 
para bancos. A inovação está organicamente incorporada na sua cultura 
organizacional: todos os colaboradores, de todos os departamentos podem e 
devem sugerir ideias de inovação, que são frequentemente concretizadas com 
a ajuda de equipas multidisciplinares. De acordo com o copywriter da empresa, 
de 41 anos, é bastante tranquilizador que os erros sejam aceites pelos gestores 
como parte natural da aprendizagem e desenvolvimento. Espera-se que os 
colaboradores comuniquem as dúvidas e erros o mais cedo possível pois a 
origem do problema tem de ser detetada e tiradas as conclusões. As pessoas 
são encorajadas a procurar proativamente possibilidades de aprendizagem nos 
erros e também no desempenho diário e a assumirem responsabilidade por 
ambos. Tudo isto faz com que as pessoas se sintam aceites, curiosas, livres para 
fazer perguntas e capazes de realizar as suas aspirações profissionais.
Outra empresa tecnológica i4.0 também tem colaboradores talentosos mas a 
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cultura da organização é diferente. Também incentivam a apresentação de ideias 
mas apenas ao final de um ano, da avaliação e individualmente com o chefe. Se 
não tiverem ideias, não é certo que os seus contratos sejam renovados no ano 
seguinte. Um engenheiro de software, com 40 anos de idade, descreveu o terrível 
stress que este sistema causa. E, além disso, no caso da ideia de um projeto de 
inovação ser aceite, em vez de apoio e reconhecimento, os gestores reforçam as 
possíveis consequências negativas do seu fracasso ou incumprimento de prazos. 
Não se trata de motivação - bem pelo contrário!

Impacto
A segurança psicológica tem impacto direto na eficiência da comunicação, no 
fluxo de informação, no ambiente de trabalho, rotatividade, colaboração, e 
indiretamente, na produtividade, lealdade, rotatividade e capacidade de inovação.

Lições a Tirar / Conclusão
Um ambiente de trabalho saudável, a auto-realização e uma cooperação eficaz 
são fatores de boa segurança psicológica. No caso de se estar a falar de um 
ambiente de inovação extrema, tudo isto é ainda mais importante, uma vez 
que requer uma co-criação complexa, interdisciplinar e multinível. Se os 
stakeholders não se sentirem suficientemente confortáveis e seguros para ter 
uma comunicação aberta, revelar incertezas, fazer perguntas, apresentar críticas 
sinceras, questionar decisões, cometer erros ou até mesmo abandonar ideias 
e suspender projetos, sempre que acharem necessário, não podemos falar de 
segurança psicológica. 

Referências
Pacote de Inovação EPIC para as PME aumentarem a Capacidade de Inovação 
e Produtividade (2020-1-HU01-KA202-078669), O1 Relatório de Entrevista de 
Portugal (2021)

13. Boas Práticas: Inovação através da Digitalização

Identificação do Problema
Como reduzir a utilização de recursos em papel e tempo de realização na
avaliação de formandos de um cursos de qualificação profissional. 

Breve Resumo
A empresa “Exponential Training & Assessment” utilizou a digitalização para 
agilizar a eficiência dos seus processos de aprendizagem, avaliação e facilitação. 

ANEXOS
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Como resultado, surgiu a plataforma de aprendizagem e avaliação online 
chamada LEAP.
Para além de poupar papel e custos de impressão, reduziu o tempo que os 
formandos, avaliadores e facilitadores necessitavam para a conclusão dos 
programas de aprendizagem, poupando em média 4 - 7 semanas por formando 
e por curso. As taxas de retenção dos formandos e os tempos de melhoria e 
conclusão de cursos têm sido muito mais positivos. 

Descrição
A “Exponential Training & Assessment” tem a seu cargo uma variedade de 
programas de aprendizagem certificados pelo Chartered Management Institute. 
O processo de avaliação consiste num conjunto de trabalhos que os alunos têm 
de submeter, incluindo apoio ao seu desempenho.
A “Exponential Training & Assessment”, juntamente com cinco parceiros da Irlanda, 
Áustria, Grécia, Chipre e Portugal, concebeu e desenvolveu uma plataforma 
de e-portfolio chamada LEAP. O LEAP permite aos estudantes, avaliadores e 
facilitadores trabalhar em diferentes áreas da plataforma, permitindo a partilha 
de documentos, tarefas, relatórios de feedback e actividades de moderação de 
cursos. As ferramentas integradas de comunicação e as ferramentas de relatórios 
a vários níveis também permitem aos formadores, avaliadores e facilitadores 
acompanhar o progresso e elaborar relatórios de trabalho e de avaliação dos 
formandos.

Em vez de preparar um portfólio de cada um dos alunos em papel e trabalhos 
gerando milhares de folhas, na plataforma NÂO há papel. A poupança facilitada 
pela “Exponential Training & Assessment” (não incluindo os cartuchos de 
impressão) para 150 alunos por ano é de £1.125, ajudando a aumentar a 
rentabilidade e a reduzir as emissões de carbono.  

Impacto 
Para além dos impactos acima descritos, a plataforma LEAP permitiu aos 
parceiros Erasmus, tais como o parceiro do Chipre, Dekaplus, continuar a efetuar 
os seus programas de aprendizagem e formação durante toda a pandemia do 
Coronavirus e confinamento, sem interrupção do serviço e apoio aos formandos.

Lições a Tirar / Conclusão
A LEAP utilizou o software já existente para criar uma solução digital prática 
que poupa tempo e recursos e melhora a experiência de aprendizagem do 
formando. A chave para o sucesso da LEAP foi a identificação clara do problema 
(ou seja, melhorar as taxas de retenção dos formandos e encurtar os tempos de 
conclusão,  e, ao mesmo tempo, reduzir os recursos necessários para a conclusão 
do programa de aprendizagem). Para isso, foi elaborado o mapeamento de 
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processos para definir o fluxo de trabalho, antes de se ter iniciado o desenho e 
desenvolvimento da plataforma digital. 

Referências
Projeto Erasmus+ denominado Learning, Engage, Apply and Perform (LEAP) 
2019.

14. Boas Práticas: Ideias + Caixa = Caixa de Ideias

Identificação do Problema
Há sempre espaço para melhorar – em todo o lado! A única questão é que
as pessoas acham muito mais fácil fazer críticas do que apresentar soluções.  

Breve Resumo
Como se pode recolher ideias de uma forma fácil e tornar melhor a vida de todos.   

Descrição
Para ajudar as pessoas da sua organização a se envolverem na otimização dos 
processos, é necessário simplificar o fluxo de ideias dos colaboradores para os 
stakeholders, de modo a implementar o que for necessário melhorar.
Uma das soluções poderia ser incentivar todas as equipas da sua organização a 
apresentarem todos os pontos críticos com os quais se confrontam todos os dias 
ou com soluções … ou até com ideias para problemas já identificados! 
De modo a estimular a partilha ou recolha de ideias, recomenda-se um sistema 
de incentivo.
Para cada conjunto de ideias ou soluções para os problemas existentes é 
selecionado mensalmente um vencedor para a ideia mais impactante. Também 
pode ser atribuído um vencedor para quem submeteu mais ideias ao longo de 
um ano.
O mecanismo de recolha de ideias é bastante simples: uma caixa de correio 
física (apenas para criar o hábito) com um autocolante com um código QR. 
Cada colaborador que pretenda submeter a sua ideia tem apenas de fazer um 
scan ao código. Irá ser direcionado para um formulário online (Google forms, 
surveymonkey.com, etc.) onde poderá submeter a ideia. As informações pessoais, 
como email, são opcionais. 

Impacto
Apenas o facto de permitir que os colaboradores apresentem as suas próprias 
propostas para questões reais faz com que se sintam mais envolvidos e fazendo 

ANEXOS
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parte do todo que representa a organização. Traz igualmente reconhecimento 
e aprovação por parte dos colegas. Também deverá estimular a organização a 
utilizar tecnologias acessíveis, “amigas do utilizador” para simplificar o trabalho 
do dia a dia e com processos que deixem uma baixa pegada de carbono.  

Lições a Tirar / Conclusão
Mesmo que seja uma boa ideia, com grandes vantagens e benefícios, poderão 
existir algumas limitações, tais como diferenças culturais, diferenças de idade, 
etnia, etc. Alguns podem ter receio de sugerir alguma coisa por causa da imagem 
que terá na equipa porque poderá ser visto de uma forma menos positiva. 
Tudo isto poderá ser resolvido, através do próprio processo em si: à medida 
que mais ideias forem sendo implementadas, mais pessoas serão reconhecidas 
publicamente, elevando a moral da equipa e melhorando o dia a dia.

Referências
Fontes internas da empresa Energom SRL. 
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