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1.1.  Enquadramento 

O Projecto EMPREENDER+ resultou de uma candidatura conjunta ao SIAC 

– Sistema de Apoio a Acções Colectivas pelas associações empresariais 

ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecâ-

nicas e AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro. 

Constituiu um objectivo estratégico do projecto criar um conjunto de 

actividades e dinâmicas ao nível de todo o território nacional, que pela 

sua natureza e grau de notoriedade, permitiu dinamizar uma atitude em-

preendedora junto de actuais e futuros empresários, e torná-los sensíveis 

à necessidade de uma aceitação do risco como algo intrínseco da dinâmica 

actual da economia global.

Estas actividades foram realizadas com incidência no sector da indústria 

transformadora, e em particular no metalúrgico e metalomecânico, onde 

se incluem a maior parte dos associados de ambas as associações.

Nesta lógica, constituiu também um objectivo estratégico do projecto sen-

sibilizar os empresários para práticas de gestão orientadas para a criação de 

valor bem como diferenciação, através da inovação sistemática em marketing, 

organização, processos, produtos e serviços, como factores determinantes 

na manutenção e reforço da sua competitividade.

Constituiu também um objectivo sensibilizar os empresários para a adopção 

de práticas de investigação e desenvolvimento, valorização da sua actuação 

e cooperação em rede e com entidades do Sistema Científico e Tecnológico, 

e de protecção através de patentes e outros meios, da propriedade industrial 

fruto desse esforço. 

Cumulativamente o projecto contribuiu para a disseminação de boas práticas 

de gestão entre os operadores destas fileiras, reforçando a sua capacidade 

competitiva para dar resposta à exigência dos mercados de consumo globais. 

1. Projecto 
EMPREENDER+
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Constituiram ainda objectivos operacionais do presente projecto, os seguintes:

•  Sensibilizar empresários para a importância de uma atitude empreendedora 

e de inovação sistemática nas empresas;

•  Contribuir para o início de processos de internacionalização de novas 

empresas;

•  Contribuir para a criação de novas empresas e spin off de empresas existentes;

•  Divulgar boas práticas de gestão no tecido empresarial sobre empreende-

dorismo, internacionalização e gestão da inovação;

•  Criar redes de partilha de conhecimento, experiências e cooperação entre 

empresas;

•  Apoiar PME no processo de transição para adopção de novas práticas de 

gestão;

•  Fomentar a partilha de informação e aprendizagem contínuas como uma 

atitude e necessidade intrínseca no que respeita a sustentabilidade dos 

negócios.

1.2.  Actividades 

Face aos objectivos apresentados, passa-se a caracterizar as diversas acti-

vidades do projecto:

•  Realizar seminários sobre novos mercados novas oportunidades, com o 

objectivo de mostrar boas práticas de empresas da indústria transforma-

dora, as quais destacaram-se pela inovação nos seus produtos e serviços 

à escala global;

•  Dinamizar workshops sobre oportunidades e processos para criação de 

negócios inovadores;

•  Dinamizar sessões inter-empresariais e encontros de networking ao nível 

nacional e internacional, os quais visam a partilha de conhecimento 

entre empresários e especialistas em criação e internacionalização de 

empresas;

•  Conceber e elaborar guias metodológicos para PME, de forma a sen-

sibilizar e instruir na adopção de processos internos para certificação 

em inovação e investigação e desenvolvimento;

•  Identificar, sistematizar e difundir boas práticas de PME em termos de mo-

delos de negócio inovadores, gestão da inovação e propriedade industrial;

•  Realizar estudos de benchmarking de boas práticas associativas em prol 

do empreendedorismo e da internacionalização de PME;

•  Disseminar os resultados das actividades mencionadas, através de 

websites e seminários;

•  Criar redes de cooperação extra empresas para apoiar na disseminação de 

resultados do projecto no tecido empresarial.
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1.3.  Estrutura do Guia 

O objectivo final deste guia é apoiar associados da ANEME e AIDA, tendo por 

base a reflexão sobre a informação recolhida e sistematizada, a identificarem 

oportunidades de melhoria no que respeita a implementação de práticas da 

IDI. Desta forma pretende-se contribuir para o reforço da competitividade 

dessas empresas no contexto do mercado global em que operam.

O guia divide-se nos seguintes capítulos:

Capítulo 1 – PROJECTO EMPREENDER+

Visa apresentar o enquadramento do projecto, seus objectivos e metodologia.

Capítulo 2 – VISÃO GLOBAL DAS PRÁTICAS DE INOVAÇÃO EM PME

Visa apresentar os resultados de um inquérito de práticas da IDI feito a 

PME associadas da ANEME e AIDA, o qual visou caracterizar o modo em que 

estas PME estão a implementar medidas de gestão alinhadas com o que 

constituem boas práticas de PME neste domínio. 

Desta forma procura-se diagnosticar a pertinência e oportunidade no que se 

prende incentivar as PME a adoptarem práticas de gestão da IDI, como forma de 

fortalecerem os seus processos internos e a sua competitividade no mercado.

No capítulo são igualmente caracterizadas a título de exemplo, práticas de 

gestão de inovação num conjunto de PME que responderam ao inquérito.

Capítulo 3 – INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE GESTÃO DA IDI

Visa apresentar o que constitui um Sistema de Gestão da IDI, benefícios 

da implementação e certificação IDI, um modelo de um processo da IDI, 

tipologias de inovação e referenciais normativos para a IDI.

Capítulo 4 – INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DA NP 4457

Visa apresentar a norma NP 4457 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento 

e Inovação (IDI), a qual especifica os requisitos de aplicação dum sistema 

de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação para permitir que 

uma organização desenvolva e implemente uma política da IDI.

Capítulo 5 – FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGIDI

Visa apresentar com detalhe uma metodologia de implementação passo a 

passo de processos de gestão conducentes à implementação de um Sistema 

de Gestão da IDI e sua posterior certificação. 
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2.1.  Boas Práticas de Inovação em PME 

De acordo com a metodologia definida pela COTEC Portugal e adoptada pelas 

empresas inovadoras no nosso país, dentro do que constituem igualmente 

bons exemplos e referenciais europeus, as boas práticas de inovação em 

organizações empresariais estão alinhadas em termos dos seguintes focos:

I.FOCO CONDIÇÕES: ESTRATÉGIA, CULTURA E RECURSOS

•  LIDERANÇA, POLÍTICA E OBJECTIVOS

A liderança é responsável pela formulação, implementação, monitorização e 

disseminação da estratégia de inovação na organização, definindo o âmbito, os 

objectivos e os limites sobre os quais a organização irá focalizar o seu progra-

ma de inovação, envolvendo os colaboradores na sua formulação e execução.

A liderança assume um papel fulcral no compromisso da organização para 

responder aos desafios da mudança, da criatividade e da inovação, cabendo-

-lhe ainda monitorizar as alterações que ocorrem no mercado e no ambiente 

externo, transformar os problemas identificados em oportunidades e soluções, 

fomentar o trabalho em equipa e gerir as expectativas dos vários intervenientes 

nos processos de inovação. 

•  CULTURA DE INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ESTÍMULO À CRIATIVIDADE

A cultura organizacional representa um dos maiores impulsionadores da 

inovação para qualquer empresa, e na qual a mesma é uma constante e é 

assumida como factor determinante no desenvolvimento do seu negócio.

Aspectos relevantes são o fomento do empreendedorismo interno e a capacidade 

de assumir riscos, garantindo adaptabilidade, capacidade de aprendizagem 

e ajustamento à mudança.

A cultura de inovação deve ser extensível a todos os recursos humanos e 

níveis hierárquicos da organização, promovendo um ambiente favorável e 

estimulante e no qual todos, sem excepção, possam dar o seu contributo.

2. Visão Global 
das Práticas de 
Inovação em PME
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 •  ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Para promover a inovação, as organizações deverão criar ou adaptar 

estruturas capazes de mobilizar recursos rapidamente, para que os pro-

cessos de gestão da inovação sejam por um lado dinâmicos, e por outro, 

conduzidos de forma organizada e coordenada.

A existência de estruturas formais da IDI, permanentes ou temporárias, 

em núcleos e laboratórios específicos ou lógicas de projecto, tem um 

papel relevante no desempenho inovador e na capacidade de lidar com 

a mudança, sendo requerida flexibilidade e adaptabilidade ao ambiente 

externo, num desafio permanente de alocação de recursos, definição de 

responsabilidades e liderança.

A estrutura organizativa deve portanto reforçar os aspectos de cultura 

e liderança na organização, flexibilizando o fluxo de ideias e agilizando 

a forma como os processos são planeados, geridos, monitorizados, os 

resultados disseminados.

  

 •  GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Gestão do capital humano orientada para a inovação, engloba todas as 

práticas e metodologias que as organizações deverão implementar por 

forma a garantir que possuem os recursos humanos mais indicados para 

a operacionalização de programas de inovação. 

Por outro lado, as organizações orientadas para a inovação promovem 

práticas que procuram atrair, reter, formar e motivar os seus recursos 

humanos.

II. FOCO PROCESSOS: PLANEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

 •   GESTÃO DAS INTERFACES E DO CONHECIMENTO

Visa identificar as fontes de informação essencial para a organização, a 

partir da análise da sua envolvente externa e interna (fornecedores, par-

ceiros de negócio, clientes, entre outros) e a gestão dos relacionamentos 

cooperativos com essas organizações, no âmbito do desenvolvimento de 

projectos da IDI. A gestão de interfaces pode, por isso, ser percepciona-

da como um input fundamental para a gestão do conhecimento, o qual 

assume particular importância para identificar, seleccionar e absorver 

com potencial, a partir do ambiente em que a organização opera.
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 •  Os relacionamentos externos no âmbito da inovação, devem compreen-

der a identificação e dinamização de parcerias estratégicas com outras 

organizações ou entidades do seu meio envolvente. Pretendem atingir 

quer uma maior capacidade de influência em redes de conhecimento 

considerado relevante para a estratégia e objectivos de inovação, quer 

ainda a criação de valor para os vários parceiros, como por exemplo no 

desenvolvimento de um novo produto ou na implementação de proces-

sos inovadores. 

 •  GESTÃO DAS IDEIAS

Tem por objectivos promover, identificar, seleccionar e implementar 

ideias que apresentem soluções para problemas enfrentados pela orga-

nização, responder a necessidades do mercado e promover a inovação e 

a competitividade. Refira-se que o processo de gestão de ideias, deve ser 

concebido e aplicado de acordo com a dimensão e natureza da própria 

organização.

 •  GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Visa defender a propriedade intelectual da organização, e consequente-

mente a sua posição competitiva, protegendo o investimento efectuado 

nos projectos da IDI, e minimizando a possibilidade de utilização e/ou 

apropriação indevida dos resultados gerados por terceiros.

Pode ser efectuada por mecanismos diversos: patentes, modelos de 

utilidade e desenhos, segredo, avanço tecnológico contínuo, avanço na 

curva de aprendizagem, e esforço de comercialização e serviço, incluindo 

o registo de marcas.

 •  PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS DA IDI

Os projectos da IDI constituem âncoras com o objectivo de criar ou va-

lorizar conhecimento para alcançar inovações. 

Envolve a identificação de necessidades, recolha, avaliação, definição 

de prioridades, desenvolvimento, monitorização e encerramento de 

projectos da IDI, e deve ser um processo rigoroso e crítico para o negó-

cio, quer devido aos custos inerentes aos projectos, quer ao risco que 

tipicamente acarretam.

O aperfeiçoamento da sua gestão permite que a organização esteja mais 

bem preparada para dar resposta às exigências, garantindo rotinas po-

tenciadoras de inovação e criadoras de valor.
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III. FOCO RESULTADOS: AVALIAÇÃO E MELHORIA

•  PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Os investimentos das empresas em actividades da IDI tenderão a ser pro-

gressivamente mais direccionados para a obtenção de resultados. Neste 

contexto, as organizações deverão desenvolver métricas internas que lhes 

permitam avaliar os resultados decorrentes das suas actividades da IDI. 

A capacidade de medir desempenhos, apesar dos problemas que inevita-

velmente suscita, permitirá à organização gerir melhor aquelas activida-

des, avaliar o grau de satisfação dos objectivos e reforçar a contribuição 

daquelas para o desempenho global da organização.

•  Neste contexto a aprendizagem e melhoria contínua assume-se como 

uma das máximas para qualquer organização que pretende desenvolver 

programas de inovação e reforçar a sua competitividade. A análise e a 

compreensão das razões dos sucessos e dos fracassos, por exemplo no 

desenvolvimento de novos produtos ou na sua comercialização, são fun-

damentais para melhorar o desempenho futuro.

2.2.  Metodologia do Inquérito de Boas Práticas de Inovação em PME 

No sentido de diagnosticar a adopção por parte das PME associadas da 

ANEME e AIDA no que concerne às práticas da IDI, foi efectuado um inqué-

rito junto dos respectivos associados. Os resultados pretendem melhorar o 

conhecimento sobre a difusão destas metodologias no seio das PME, bem 

como indicar eventuais linhas de acção futura para intervenção por parte 

das associações, tendo como objectivo ampliar a adopção de práticas de 

gestão da IDI pela base empresarial que representam.

O inquérito foi optimizado na sua forma e dimensão, considerando as ca-

racterísticas das PME da amostra (Anexo 1). O inquérito dividiu-se assim 

nas seguintes secções.

1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Visa caracterizar de forma genérica as empresas, com a recolha de informa-

ções como, por exemplo, nome, morada, CAE, número de trabalhadores, e 

volume de negócios, bem como conhecer que tipo de certificações ou acre-

ditações a empresa tem, as quais tenham sido atribuídas e reconhecidas 

por entidades externas.
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2. BASE TECNOLÓGICA

Visa identificar se as empresas possuem infra-estruturas formais da IDI, e 

a forma como avaliam os equipamentos associados à principal tecnologia 

desenvolvida, qual o grau de maturidade tecnológica, e de exclusividade 

sobre a tecnologia em comparação com a concorrência.

3. RECURSOS

Visa identificar a qualificação dos recursos humanos associados ao desen-

volvimento tecnológico da empresa, à existência de actividades da IDI que 

contribuem para o desenvolvimento contínuo da tecnologia, à adequação 

dos recursos em comparação com a concorrência e a se a empresa possui 

processos internos para a gestão e a avaliação sistemática da inovação.

4. CULTURA

Visa conhecer os valores e estratégia da empresa em relação à inovação e se 

a empresa desenvolve práticas de cooperação em inovação com entidades 

externas, relevantes, por exemplo, ao nível da gestão do conhecimento e 

gestão de projectos da IDI.

5. RESULTADOS

Visa conhecer a regularidade no desenvolvimento de inovações na orga-

nização, bem como o seu impacto nos resultados comerciais, imagem e 

reputação da empresa. Pretende ainda aferir o grau de preocupação da 

empresa relativamente à protecção dos direitos de propriedade intelectual.

2.3.  Resultados do Inquérito 

Dados técnicos sobre o inquérito

• Período de recolha dos dados: Outubro e Novembro de 2013.

•  Distribuição do inquérito e recolha de dados: O inquérito foi distribuído 

via digital.

• População: Empresas associadas da ANEME e AIDA.

•  Amostra: Foram recolhidas 117 respostas, relativamente às quais 85 

completas. A análise da amostra recaiu sobre as 85 respostas completas 

recebidas.
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   As empresas são na sua 

maioria (82%) da Indús-

tria Transformadora, 5% 

do Comércio por Grosso e 

a Retalho, Reparação de 

Veículos, Automóveis e 

Motociclos, 4% da Cons-

trução e de Actividades de 

Informação e de Comuni-

cação, e as restantes de 

outras actividades.

Número de Trabalhadores

1B.

Empresas por CAE

1A.

Actividades Administrativas e dos Serviços de Apoio  1%

Actividades de Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares  2%

Actividades de Informação e de Comunicação  4%

Alojamento, Restauração e Similares  1%

Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos, Automóveis e Motociclos  5%

Construção  4%

Captação, Tratamento e Distribuição de Água; Saneamento, Gestão de Resíduos e Despoluição  1%

Ind. Transformadora  82%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

   As empresas têm na sua 

larga maioria o estatuto de 

PME (93%). Da globalidade 

das respostas analisadas, 

54% pertence a pequenas 

empresas, 34% a médias 

e 5% a micro empresas. 

Cerca de 7% são grandes 

empresas.

 Menos de 10

 Entre 10 e 49

 Entre 50 e 250

 Mais de 250

54%

34 %

7
%

5
%
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   O volume de negócios 

anual das empresas situa-

-se para a sua maioria 

(76%) entre os €250.000 

e os €10M, para 20% 

situa-se entre os €10M e 

os €50M, para 3% é su-

perior a €50M, e para 1% 

é inferior a €250.000.

   A maioria (85%) das 

empresas possui algum 

tipo de Certificação, sendo 

em Gestão da Qualidade a 

maior percentagem (61%). 

A certificação em Gestão da 

IDI é actualmente detida 

por 5% das empresas. No 

entanto, 18% pretende 

ou está em vias de obter 

uma nova Certificação, e 

cerca de 13% pretende 

obter certificação em 

Gestão da IDI.

Volume de Negócios

1C.

 Menos de €250.000

 €250.000 a €2M

 €2M a €10M

 €10M a €50M

 Mais de €50M

Tem algum tipo de Certificação (em caso afirmativo, indique qual)?

1D.

 Sim

 Não

38
%

20
%

3%

1%

38
%

Gestão Ambiental

Gestão da Qualidade

Gestão da IDI

Higiene e Segurança no Trabalho

PME Líder

PME Excelência

Outras

85%

39%

95%

76%

54%

81%

85%

15%

61%

5%

24%

46%

19%

15%
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 BASE TECNOLÓGICA 

   Quando questionadas se 

possuíam algum tipo de 

infra-estrutura interna 

formalizada e de suporte 

à IDI, 54% das empresas 

respondeu positivamente. 

Relativamente à existên-

cia de equipas de projec-

to IDI, 40% assinalaram 

tê-las internamente. Já a 

percentagem com Labo-

ratório da IDI ou Núcleo 

da IDI é menor, com 21% 

e 14%, respectivamente. 

   Os equipamentos asso-

ciados à principal tecno-

logia foram avaliados por 

51% das empresas como 

equivalentes aos da con-

corrência e 33% como en-

tre os melhores com do-

mínio nos aspectos-chave. 

Nenhuma empresa con-

sidera que os seus equi-

pamentos estejam signi-

ficativamente abaixo da 

capacidade dos concor-

rentes.

A empresa dispõe de alguma infra-estrutura interna de apoio à investigação e 
desenvolvimento ou inovação?

Avaliação dos equipamentos associados à principal tecnologia desenvolvida pela 
empresa, numa perspectiva de comparação com a concorrência.

2A.

2B.

  Situação em linha, mas 

abaixo da capacidade  

dos concorrentes 

  Equivamente  

à concorrência

  Entre os melhores com 

domínio de aspectos chave

  Superior à concorrência,  

sobressaindo na  

generalidade dos  

parâmetros

 Sim

 Não

Laboratório da IDI

Equipas de Projecto IDI

Núcleos da IDI

Outras

21%

79%

40%

60%

14%

86%

9%

91%

33
%

13
%

3%

51 %
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   A maioria das empresas 

(62%) avalia o grau de ex-

clusividade da empresa 

sobre a tecnologia como 

equivalente à da concor-

rência, e 24% como en-

tre os melhores com do-

mínio de aspectos-chave. 

Nenhuma empresa consi-

dera que o grau de exclu-

sividade da sua tecnologia 

esteja significativamente 

abaixo da capacidade dos 

seus concorrentes.

   No seu conjunto 46% das 

empresas considera ter 

um nível elevado ou muito 

elevado de inovação con-

ducente à liderança tec-

nológica. Contudo a per-

centagem de 43% ainda 

considera recorrer à adap-

tação da tecnologia de ter-

ceiros, aportando melho-

rias pontuais através dos 

seus próprios recursos, 

ao passo que 11% recor-

re à tecnologia de tercei-

ros, não aportando melho-

rias significativas nesta.

Avaliação do grau de exclusividade da empresa sobre a tecnologia face à con-
corrência.

Maturidade tecnológica da empresa

2C.

2D.

  A empresa recorre sobretudo à adaptação 

de tecnologia de terceiros nos seus 

processos e serviços, sem aportar 

melhorias significativas a essa tecnologia

  A empresa recorre à adaptação de tecnologia 

de terceiros nos seus processos e serviços, 

aportando melhorias pontuais a essa 

tecnologia, através dos seus próprios recursos

  A empresa apresenta evidências de 

liderança tecnológica internalizada, em 

algumas áreas da sua actividade

  A empresa apresenta uma elevada 

maturidade tecnológica interna em todos 

os planos organizativos, seja nos processos, 

sistemas e recursos humanos, 

considerando-se uma boa prática e no seu 

sector de actividade

  Situação em linha, mas 

abaixo da capacidade  

dos concorrentes

  Equivamente  

à concorrência

  Entre os melhores com 

domínio de aspectos-chave

  Superior à concorrência,  

sobressaindo na  

generalidade dos  

parâmetros

11
%

62 %

3%

24
%

11 %

15
%

43
%

31
%
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 RECURSOS 

   Os recursos humanos as-

sociados à principal tecno-

logia desenvolvida pela 

maioria das empresas fo-

ram avaliados como equi-

valentes aos da concorrên-

cia (52%), como entre os 

melhores com domínio nos 

aspectos-chave (31%), ou 

superiores à concorrência 

(8%). Da globalidade das 

respostas, 1% considera 

que os seus recursos hu-

manos estão muito abai-

xo da capacidade dos seus 

concorrentes.

   Observou-se que 18% 

das empresas respondeu 

que não existiram recur-

sos afectos para estas ac-

tividades, e 25% consta-

taram mesmo que estas 

são actividades margi-

nais/residuais na organi-

zação. Para 32% das em-

presas existem recursos 

afectos, sendo que 15% 

tem resultados pontuais e 

17% obtêm resultados de 

forma sistemática. 

Avaliação dos recursos humanos associados à principal tecnologia desenvolvida 
pela empresa, considerando aspectos como o nível de qualificação, flexibilidade 
e experiência com a tecnologia.

Existência de actividades da IDI que contribuem para o desenvolvimento contí-
nuo da tecnologia.

3A.

3B.

  Afecta de forma sistemática 

recursos à realização da IDI, 

utilizando diversas técnicas 

de gestão e com resultados 

múltiplos

  Tem orçamento anual da IDI, 

utiliza técnicas de gestão e 

tem resultados pontuais

  Existe um grupo de recursos 

afectos, sem resultados de 

relevo

  Actividade marginal ou resi-

dual, com pouco significado 

e sem formalização ao nível 

da estrutura da empresa

  Inexistência de recursos 

afectos

  Muito abaixo da capacidade 

dos concorrentes

  Situação em linha, mas 

abaixo da capacidade dos 

concorrentes

 Equivalente à concorrência

  Entre os melhores com 

domínio de aspectos-chave

  Superior à concorrência,  

sobressaindo na 

generalidade dos 

parâmetros

52 %

8
%

1
%

8%

3
1 %

15%

25
%

17
%

25%

18
%
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   Nas respostas a esta ques-

tão, 56% das empresas res-

pondeu que tem uma estru-

tura formalizada de recursos 

humanos para actividades 

da IDI, e que produzem re-

sultados. Estes são atingi-

dos de forma sistemática e 

de acordo com o plano e ob-

jectivos traçados por 15% 

destas empresas. No entan-

to, é também relevante o 

facto de 23% das empre-

sas não terem uma estru-

tura nem recursos huma-

nos neste domínio.

   A maioria das empresas 

não tem processos inter-

nos para a gestão e ava-

liação sistemática dos 

processos da IDI (45%) 

ou quando os tem defi-

nido, estes não estão im-

plementados (23%). Cer-

ca de 32% das empresas 

tem contudo processos 

definidos e implementa 

uma monitorização e ava-

liação de projectos da IDI, 

sendo que 12% o fazem 

de forma mais sistemá-

tica e de acordo com um 

planeamento estratégico 

previamente delineado.

Adequação dos recursos humanos afectos a actividades da IDI às necessida-
des do mercado, e face à concorrência.

A empresa tem processos internos para a gestão e avaliação sistemática de inovação.

3C.

3D.

  A empresa não tem processos internos 

neste âmbito

  A empresa tem definidos, mas não 

implementados processos internos 

neste âmbito

  A empresa tem processos definidos 

e uma implementação regular e 

monitorizada de práticas de inovação e 

respectivos resultados

  A empresa tem um sistema de gestão 

de inovação documentado, e imple-

mentada de forma sistemática práticas 

de gestão de inovação e avaliação dos 

seus resultados, de acordo com um 

planeamento estratégico previamente 

delineado

  Recursos humanos pouco adequados, 

sem qualquer estrutura formal neste 

âmbito

  Existe uma estrutura formalizada, mas 

sem recursos afectos, e que na prática 

não produz resultados consistentes

  Existe uma estrutura formalizada, 

com recursos afectos, e que produzem 

resultados de forma regular

  Existe uma estrutura formalizada, 

com recursos afectos, e que produzem 

resultados de forma sistemática, de 

acordo com plano e objectivos traçados 

pela empresa

23
%

21
%41 %

15
%

45
%

12
%

23 %

20
%
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 CULTURA 

   Nas respostas a esta ques-

tão, 47% das empresas afir-

mou que realiza algumas 

acções pontuais com vis-

ta à promoção dos valores 

de inovação, 25% não tem 

uma promoção formal dos 

valores de inovação; 20% 

tem os valores de inova-

ção bem explícitos e par-

tilhados pelos seus traba-

lhadores; 8% tem acções 

sistemáticas de promoção 

dos valores, bem como de 

partilha de informação e 

resultados.

   A maioria das empresas 

(58%) não tem uma estra-

tégia de inovação definida 

ou estando formalizada, 

esta não se encontra im-

plementada. As restan-

tes empresas (42%) têm 

uma estratégia de inova-

ção formalizada, partilha-

da e explícita entre os tra-

balhadores, e 12% baseia 

a sua estratégia competi-

tiva na sua estratégia de 

inovação.

Os valores da empresa promovem adaptabilidade, experimentação, aprendizagem 
e assumir riscos.

A empresa tem uma estratégia de inovação claramente definida, suportada e 
partilhada com os seus recursos humanos.

4A.

4B.

  A empresa não tem uma estratégia de 

inovação definida

  A empresa tem uma estratégia de 

inovação formalizada mas não imple-

mentada

  A empresa tem uma estratégia de 

inovação formalizada, partilhada e 

explícita entre os seus trabalhadores

  A empresa tem uma estratégia de 

inovação que implementa de forma 

sistemática, em torno da qual assenta a 

estratégia competitiva da empresa

  A empresa não tem uma promoção 

formal dos valores de inovação

  A empresa realiza algumas acções, 

pontuais, com vista à promoção dos 

valores de inovação

  A empresa tem os valores de inovação 

bem explícitos e partilhados pelos seus 

trabalhadores

  A empresa tem os valores de inovação 

bem explícitos e partilhados, com 

acções sistemáticas de promoção, bem 

como de partilha de informação e de 

resultados

25 %

4
7

%

20
%

8
%

39 %

1
9

%

30%

12
%
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   Quanto à cooperação em 

inovação com entidades ex-

ternas, a maioria das em-

presas respondeu negati-

vamente, ou que o fazia 

pontualmente sobretudo 

para apoio ao nível de fi-

nanciamento (29%). As 

restantes empresas coo-

peram de forma regular 

ou têm um envolvimento 

sistemático com entidades 

externas (26% e 15%, res-

pectivamente).

A empresa desenvolve cooperação sistemática em inovação com entidades externas.

4C.

  A empresa não tem envolvimento com 

entidades externas

  A empresa tem um envolvimento 

pontual com entidades externas, 

sobretudo para apoio ao nível de 

financiamento

  A empresa tem uma política interacção 

regular com entidades externas, seja 

para efeitos de apoio ao financiamento 

bem como partilha de informação com 

entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico, ou outras

  A empresa tem um envolvimento 

sistemático com entidades externas, 

que estão alinhadas com a sua cadeia  

de fornecimento, no âmbito de um 

processo recíproco e bem delineado,  

e com responsabilidades mútuas

30 %

29
%

26%

15
%
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 RESULTADOS 

   Sobre a regularidade no 

desenvolvimento de no-

vas inovações, 80% das 

empresas respondeu que 

o faz com algum tipo de 

regularidade: 37% para 

desenvolvimentos pon-

tuais, 29% para desen-

volvimentos regulares 

e 14% para desenvolvi-

mentos muito frequen-

tes e de acordo com ob-

jectivos definidos.

   Quanto ao impacto da 

inovação nos resultados 

comerciais, para 52% das 

empresas este tem pouca 

expressão ou é nulo; 35% 

considera que a inovação 

tem um impacto com al-

guma expressão nos re-

sultados comerciais; pa-

ra 13% a inovação tem 

um impacto nos resulta-

dos comerciais com efei-

to em aumentos de ven-

das superiores em 50%.

Regularidade no desenvolvimento de novas inovações

Os resultados da inovação têm um impacto positivo nas vendas da empresa e 
sua expansão para novos mercados.

5A.

5B.

  Os resultados da inovação na empresa 

não têm impacto nos resultados 

comerciais

  Os resultados da inovação na empresa 

têm um impacto com pouca expressão 

nos resultados comerciais, ou apenas 

uma expressão pontual

  Os resultados da inovação na empresa 

têm um impacto com alguma expressão 

nos resultados comerciais da empresa, 

mas em média inferior a 50% das 

vendas

  Os resultados da inovação na empresa 

têm um impacto com expressão nos 

resultados comerciais da empresa, nor-

malmente superior a 50% das vendas

 Existe pouca regularidade

  Existe alguma regularidade, com desen-

volvimentos pontuais em cada ano

  Existem diversos desenvolvimentos em 

cada ano, de forma regular

  Existem diversos desenvolvimentos 

em cada ano com muita regularidade 

e de acordo com um plano e objectivos 

previamente definidos
20

%

37
%

29%
14

%

37
%

15
%

35%

13
%
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   Nas respostas a esta ques-

tão, 65% das empresas res-

ponderam que a inovação 

contribui favoravelmente 

para a sua imagem e repu-

tação, e para 20% a inova-

ção é uma vantagem com-

petitiva e diferenciadora 

da empresa no seu sector. 

Para 19% das empresas a 

inovação tem um impacto 

reduzido, enquanto para 

16% a inovação não tem 

qualquer tipo de impacto 

a este respeito.

   Relativamente a esta 

questão, 29% das empre-

sas respondeu que não se 

preocupa com a protecção 

de direitos de proprieda-

de intelectual; 19% tem 

processos de salvaguarda 

partilhados com os seus 

recursos; apenas 6% tem 

processos de salvaguarda 

alinhados com objectivos 

de inovação definidos. 

O contributo da inovação para a imagem e reputação da empresa e dos seus pro-
dutos/serviços tem sido positivo.

A empresa preocupa-se em utilizar a propriedade intelectual para proteger as 
suas inovações.

5C.

5D.

  A empresa não se preocupa com a protec-

ção de direitos de propriedade intelectual

  A empresa preocupa-se com a protecção 

de direitos de propriedade intelectual, 

mas não tem uma estratégia definida 

para lidar com estas situações

  A empresa preocupa-se com a protecção 

de direitos de propriedade intelectual, 

e tem processos de salvaguarda dos 

mesmos explícitos e partilhados com os 

seus recursos

  A empresa preocupa-se com a protecção 

de direitos de propriedade intelectual, e 

tem processos de salvaguarda dos mes-

mos explícitos e partilhados com os seus 

recursos, os quais estão alinhados com 

objectivos de inovação definidos

  A inovação não tem qualquer impacto 

na imagem externa da empresa

  A inovação é pontualmente reconhecida 

no exterior com impacto reduzido na 

sua imagem e reputação

  A inovação tem impacto na empresa 

e merece reconhecimento dos seus 

parceiros mais próximos, bem como 

clientes

  A inovação é reconhecida de forma 

generalizada pelos seus parceiros e 

mercado, sendo uma vantagem com-

petitiva e diferenciadora da empresa no 

seu sector de actividade

29 %

6
%

19
%

4
6

%

45
%

20
%

16
%

19
%
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Decorrendo da informação analisada, 

apresentam-se as principais conclusões 

a reter:

   A inovação é reconhecida por 65% 

das empresas como fundamental 

para a imagem e reputação que têm 

no mercado;

   Os resultados de inovação têm um 

impacto positivo nas vendas de 48% 

das empresas analisadas;

   Menos de 30% das empresas preocu-

pa-se com a protecção de direitos de 

propriedade intelectual;

   Menos de 50% das empresas realiza 

inovações com algum tipo de regu-

laridade;

   Cerca de 41% das empresas desen-

volvem com regularidade inovação em 

cooperação com entidades externas, 

sobretudo entidades do sistema científico 

e tecnológico, e outros fornecedores;

   Cerca de 42% das empresas tem uma 

estratégia de inovação partilhada com 

os seus recursos humanos;

   Para 56% das empresas, os recursos 

humanos afectos às actividades da IDI 

são adequados face às necessidades e 

estratégia delineadas;

   Em 32% das empresas existem proces-

sos internos de gestão, planeamento, 

controlo e avaliação dos resultados da 

inovação;

   No seu conjunto 46% das empresas 

considera ter um nível elevado ou 

muito elevado de inovação conducente 

à liderança tecnológica;

   Há uma intenção por parte de cerca 

de 13% em obter uma certificação do 

respectivo SGIDI.

2.4.  Exemplos de Empresas Inovadoras 

Procurou-se ainda, entre as empresas que responderam ao inquérito, co-

nhecer exemplos práticos do processo de inovação que têm implementado 

e lhes tem permitido manter e reforçar a sua competitividade no mercado. 

Entre estas empresas encontraram-se testemunhos verificáveis de inova-

ções relevantes nos domínios de produtos (bens e serviços), processos, 

organizacional e de marketing.

 CONCLUSÕES 
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A Setronix é uma empresa de capital 100% nacional, vocacionada para a criação e 

implementação de soluções de telecomunicações.

Opera desde 1966 como prestador global de soluções de telecomunicações,  

nomeadamente no estudo, projecto, fornecimento, instalação e manutenção de 

redes GSM – UMTS – LTE – TDT,  sistemas de radiodifusão e redes de fibra óptica.

A Setronix tem por missão, a satisfação das necessidades dos seus clientes, de acordo 

com uma política de qualidade, inovação, eficácia e segurança, bem como o reforço 

do tecido económico e social do concelho de Marinhais, localidade onde tem as suas 

instalações. 

A Setronix posiciona-se, desde 2000, como uma empresa integradora de equipamentos 

e serviços, em condições de oferecer soluções em serviços de telecomunicações, com 

provas dadas nas mais exigentes solicitações.

A Setronix actua em três continentes e 10 países. Presente no mercado ibérico desde 

o início da sua actividade, alargou a actuação, desde 2000, aos países da lusofonia 

(PALOP).

Dentro da vasta tipologia de serviços prestados salientam-se os seguintes:

  Site surveys, linhas de vista (LOS) e elaboração de projectos técnicos;

  Negociações de Sites e processos de licenciamento;

  Elaboração de dossiers de projecto, de licenciamento e de cadastro;

  Projectos eléctricos e respectivos processos de certificação;

  Análise estrutural e cálculo de reforço de estruturas existentes – torres e mastros;

  Execução de infra-estruturas de construção civil e eléctricas;

   Instalação de torres auto suportadas, espiadas e infra-estruturas de baixo impacto 

ambiental (soluções camufladas);

  Auditorias a sites de telecomunicações;

  Acompanhamento e supervisão de obra;

   Elaboração de manuais técnicos de operação/manutenção de redes de teleco-

municações;

  Levantamento de infra-estruturas existentes;

  Recomendação para intervenção de manutenção.

 2.4.1. Setronix 
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O percurso de inovação da empresa deu-se sobretudo ao nível do desenvolvimento 

de produtos e serviços, e na capacidade de apresentarem soluções de carácter muito 

técnico e especificamente à medida das necessidades dos seus clientes. Estas inova-

ções incluem a introdução de melhorias significativas na forma como é prestado o 

serviço, como por exemplo rapidez, eficiência, novas funcionalidades do serviço e a 

introdução de novos serviços.

A empresa actua numa área de conhecimento muito específica, e num mercado com 

poucos clientes – tratando-se portanto de uma área muito específica. A empresa 

teve de construir e manter um forte investimento em recursos humanos e na sua 

capacitação, pois só dessa forma consegue incorporar o know-how que é necessário 

nas propostas comerciais, bem como dar garantias de exequibilidade e fiabilidade. 

No início da sua actividade em 1966, a Setronix era sobretudo uma serralharia es-

pecializada em projectos para clientes da área de telecomunicações. Ao se focarem 

no mercado do broadcast e da rádio, depressa conseguiram posicionar-se como 

prestadores de serviços de manutenção de parques de antenas, onde clientes como 

a Força Aérea e Marinha, seguindo-se posteriormente a NATO, representam um mer-

cado muito interessante. Há 10 anos, a  empresa conseguiu obter um certificado de 

fornecedor da NATO, um mercado muito restrito em que só se entra por confiança 

absoluta e credibilidade.

Com a abertura do mercado dos operadores móveis no final da década de 90, a empresa 

conseguiu posicionar-se junto dos líderes de mercado, tornando-se ela também um 

fornecedor de referência e de importância no mercado nacional.

A sua internacionalização iniciou-se em 2010, levando as suas competências e credi-

bilidade construída com clientes, para outros mercados, nos quais existe procura por 

este tipo de serviços. Actualmente disputa em mercados internacionais a liderança, 

integrando um pequeno grupo de prestadores de serviços mundiais de classe mundial, 

na área de manutenção de estruturas de broadcast de grande dimensão.

 2.4.1. Setronix (Cont.) 
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 2.4.2. Tecnisata 

Constituída em 1974, a TECNISATA começou por produzir produtos e componentes 

industriais. 

Actualmente conta com um vasto parque de máquinas, gabinete de projecto e 

gabinete de controlo de qualidade. 

O negócio actua em três áreas:

   Concepção, desenvolvimento, fabrico e ensaio de ferramentas de corte de estam-

pagem – cunhos e cortantes;

   Fabrico, montagem e ensaio de dispositivos especiais;

   Fabrico e consultoria técnica em peças.

Os seus clientes são do sector automóvel, electricidade e electrónica, incluindo-se 

também o sector militar, em Portugal e no estrangeiro.

A empresa insere-se num segmento altamente competitivo, tendo conseguido po-

sicionar-se como uma referência através de um percurso de inovação, sobretudo ao 

nível dos processos produtivos. A empresa manteve sempre um forte investimento 

na aquisição de equipamentos produtivos que lhe permitem introduzir melhorias 

e novos e melhorados processos, que resultam num maior grau de eficiência na 

produção. 

Para o efeito mantém um esforço permanente de investimento e actualização, 

em tecnologias e know-how humano, tendo conseguido ao longo do seu percurso 

manter uma oferta compatível com as necessidades do mercado, com preços e 

qualidade competitiva.

Relativamente às práticas de inovação, salienta-se a partilha de informação que 

mantém externamente com empresas parceiras, o que lhes permite criar dinâmicas 

de cooperação, traduzidas numa capacidade agregada de maior competitividade 

em projectos em que participam em consórcio.
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 2.4.3. Eugster & Frismag 

A Eugster & Frismag é uma empresa multinacional com cerca de 30 anos de existên-

cia. Tem sede na Suíça. A empresa tem cinco locais diferentes de produção, três na 

Suíça, um em Portugal e um na China, onde desenvolve produtos de acordo com as 

especificações OEM dos seus clientes.

A empresa tem actividade na produção de máquinas de café para o segmento par-

ticular e profissional de gama alta, e também produção de engomadoria para o 

segmento particular.

A empresa coopera e estabelece relações com os clientes e parceiros, sendo um 

interlocutor activo no desenvolvimento de soluções. A unidade em Portugal está inte-

grada na cadeia de fornecimento do grupo, sendo essencialmente uma empresa com 

vocação produtiva. A abertura da filial no nosso mercado deu-se em 1989. A criação 

e manutenção desta unidade produtiva deve-se sobretudo a factores de competiti-

vidade relacionados com custo mais reduzido em Portugal dos factores produtivos. 

No início produziram máquinas de café e torradeiras, sendo actualmente a sua principal 

vocação a produção de máquinas de café, sobretudo automáticas. A empresa adquire 

os componentes externamente e produz internamente as peças plásticas, centrando- 

-se na assemblagem final dos componentes para a produção do produto final.

A inovação em termos de grupo está centralizada na Suíça, e centra-se sobretudo 

ao nível do desenvolvimento de produtos e em marketing. Relativamente à filial em 

Portugal, a inovação centra-se sobretudo ao nível organizacional. As equipas em 

Portugal conseguiram introduzir melhorias significativas nos domínios do desenho 

de soluções informáticas de monitorização e controlo do processo de fabrico. Estas 

inovações contribuíram para a implementação de novos métodos para organização das 

actividades de rotina e desenvolvimento de novos procedimentos para o incremento 

do trabalho, com reflexos positivos numa mais eficiente coordenação do trabalho, 

distribuição de responsabilidades e tomada de decisão. 

A eficácia destas inovações foi comprovada, testando as mesmas metodologias a ser 

implementadas ao nível do grupo em outras unidades produtivas.
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 2.4.4. RGE Moldes e Porfic 

A empresa RGE Moldes tem mais de 30 anos de actividade dedicados à produção de 

moldes, especialmente para plásticos e fundição injectada (alumínio e zamac). A 

empresa tem uma estrutura relativamente pequena mas eficaz, com competências 

no desenho, produção, qualidade e desenvolvimento comercial.

A empresa efectua prospecção autónoma de clientes, através de uma dinâmica co-

mercial própria em mercados externos, mas também trabalha como prestadora de 

serviços para clientes nacionais, que subcontratam a produção a empresas de menor 

dimensão, pelo facto de não terem capacidade de produção própria para as encomendas.

A empresa PORFIC tem igualmente perto de 30 anos, e foi criada como uma empresa 

de injecção de alumínio e zamac. A PORFIC trabalha fundamentalmente para clientes 

finais no mercado nacional e internacional. De igual forma, a empresa tem uma es-

trutura simples focada na prestação de serviços de injecção, acabamentos e pintura.

A relevância de se apresentar ambas as empresas em simultâneo neste estudo, prende-

se com o facto das duas terem inovado conjuntamente em termos de marketing, ou 

seja, na forma como se posicionam no mercado. Sendo certo que ambas têm recursos 

escassos, pela natureza da sua dimensão, ambas perceberam que teriam vantagens 

para, em determinados clientes e mercados, se posicionarem de forma conjunta em 

termos da cadeia de valor, cada uma focada nas suas competências chave:

   RGE Moldes com competências nos moldes para a fundição injectada.

   PORFIC com competências na injecção, acabamento e pintura de peças.

Ambas iniciaram há cerca de dez anos a participação conjunta em feiras e abordam o 

cliente final com propostas conjuntas, oferecendo os serviços de forma integrada, e 

negociando entre ambas a repartição das respectivas margens. Esta forma de actuação 

tem sido benéfica para o crescimento das empresas, tendo gerado oportunidades de 

negócio relevantes relativamente às quais não teriam tido vantagem competitiva se 

tivessem agido de forma isolada.
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2.5.  Identificação de Boas Práticas 

Tendo por base a informação apresentada anteriormente, passa-se a apre-

sentar as boas práticas que constituem referenciais de objectivos a atingir 

por parte das PME neste domínio.

•  Recursos

As empresas que realizam actividades da IDI de forma sistemática, empregam 

recursos humanos e técnicos qualificados. Neste quadro, as boas práticas 

quanto ao capital humano apontam para a existência de estruturas formais, 

com responsabilidade e autoridade definida, que trabalham de acordo e 

em função de um plano, estratégia e objectivos previamente delineados.

As políticas de capital humano orientadas para a inovação procuram dotar a 

organização de um conjunto de colaboradores não apenas com competências 

técnicas, mas também com espírito de iniciativa, de experimentação e de 

trabalho em equipa, e estimular comportamentos individuais e colectivos 

orientados para a mudança. 

Tais políticas envolvem uma combinação da capacidade de recrutamento de 

colaboradores, estímulo do envolvimento dos colaboradores na inovação, 

educação e formação dos colaboradores e retenção dos colaboradores com 

melhor desempenho no plano da inovação.

Um outro aspecto a ter em consideração em termos de recursos para a 

inovação, é a cooperação em actividades da IDI, estimulando-se o desenvol-

vimento de múltiplas formas de cooperação entre os agentes económicos. 

Coopera-se para ser mais rápido, para ter uma actuação internacional mais 

ampla, para beneficiar das dinâmicas de especialização dos parceiros, para 

reduzir custos, para ganhar escala, para aceder a (ou mesmo internalizar) 

conhecimentos complementares. 

A cooperação em actividades da IDI torna-se crítica para possibilitar às 

empresas, independentemente da sua dimensão, elevar a produtividade, 

reduzir os custos daquelas actividades e valorizar melhor e mais rapidamente 

os resultados no mercado.

As melhores práticas identificadas revelam ainda que, as empresas têm um 

sistema de gestão de inovação documentado e implementadas, de forma 

sistemática, práticas de gestão de inovação e avaliação dos seus resulta-

dos, de acordo com um planeamento estratégico previamente delineado.
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•  Cultura

Os valores da organização devem promover a adaptabilidade, a experimen-

tação, a aprendizagem e a mudança contínua. As melhores práticas revelam 

que as empresas têm os valores de inovação bem explícitos e partilhados, 

com acções sistemáticas de promoção, bem como de disseminação de re-

sultados, apresentando uma estratégia de inovação, definida e partilhada 

com os recursos humanos, e implementada de forma sistemática.

As empresas têm ainda um envolvimento sistemático com entidades exter-

nas, que estão alinhadas com a sua cadeia de fornecimento, no âmbito de 

um processo planeado e com responsabilidades mútuas no planeamento, 

gestão e resultados de projectos da IDI.

A cultura da organização estimula o empreendedorismo e a capacidade 

de assumir riscos, sem penalizar os fracassos. A gestão de topo transmite 

uma visão inovadora, que orienta a definição de objectivos e a estratégia 

da organização.

•  Resultados

As actividades da IDI de uma organização deverão reflectir-se na criação 

de valor, numa maior competitividade e, consequentemente, na melhoria 

do desempenho financeiro. As melhores práticas apontam para a regula-

ridade no desenvolvimento de inovações, as quais obedecem a um plano 

previamente definido. 

Os resultados da inovação têm impactos positivos no crescimento das vendas, 

ao que não é alheio o facto de as empresas serem reconhecidas como dife-

renciadas, e tendo vantagens competitivas relativamente aos concorrentes. 

Este facto deriva de que as inovações implementadas são reconhecidas pelo 

maior valor acrescentado, e portanto conferem a possibilidade de gerar mais 

vendas e melhores margens, comparativamente a produtos ou serviços mais 

indiferenciados sem tanto valor acrescentado.

As melhores práticas identificadas revelam ainda que as empresas têm 

cuidados com a protecção de direitos de propriedade intelectual e pro-

cessos de salvaguarda dos seus resultados, os quais estão alinhados com 

objectivos de inovação definidos, obtendo valor dos direitos de proprie-

dade intelectual detidos pela organização, nomeadamente em função das 

barreiras à entrada de concorrentes.
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3.1.  Introdução 

Tendo por base a informação apresentada, constata-se que é pertinente 

apoiar as PME no que se prende com a transição e adopção de processos 

de gestão da IDI, os quais potenciem a sua capacidade de inovação e, 

sobretudo, contribuam para reforçar a sua competitividade. Neste sen-

tido e porque tal constitui o objectivo primordial deste guia, passa-se a 

apresentar aspectos sobre o que constitui um Sistema de Gestão da IDI 

no contexto de uma PME.

A norma NP 4457 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inova-

ção (IDI), publicada em Janeiro de 2007, especifica os requisitos de um 

sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação para 

permitir que uma organização desenvolva e implemente uma política 

da IDI tendo por fim aumentar a eficácia do seu desempenho inovador.

Todos os requisitos desta norma são aplicáveis a organizações com activi-

dades de investigação, desenvolvimento e inovação, independentemente 

da sua dimensão e complexidade e da natureza das suas actividades. 

Esta norma é aplicável a qualquer tipo de inovação: de produtos (bens 

e serviços), de processos, organizacional, de marketing ou uma combi-

nação destes.

A extensão da aplicação dos requisitos depende de diversos factores tais 

como a política da IDI, a dimensão e complexidade da organização e o 

sector em que se insere.

Inovação significa fazermos aquilo que outros ainda não fizeram, resolven-

do problemas com valor económico para o mercado e gerando vantagens 

competitivas. Assim, inovação é a exploração com sucesso de novas ideias.  

3. Introdução 
aos Sistemas 
de Gestão da IDI
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Sucesso para as organizações significa aumento de facturação, acesso a 

novos mercados, novos clientes, aumento das margens de lucro, redução 

de custos, optimização de processos, ganhos de produtividade, entre ou-

tros aspectos que contribuem para tornar as empresas mais competitivas. 

É a actividade inovadora das organizações que permite uma maior sus-

tentabilidade no crescimento, pelo facto de os consumidores reconhece-

rem, na nova solução proposta, benefícios únicos e diferenciadores. Este 

reconhecimento origina uma maior procura, gerando-se crescimento. 

Inovação é muito mais do que ter ideias. Para existir inovação, temos 

que assegurar uma orientação para o mercado e para o meio que rodeia 

a organização, gerando algo de útil a partir de uma determinada inven-

ção, acrescentando valor, aumentando a competitividade, o mercado e 

os ganhos, transformando ideias em projectos e projectos em negócio. 

Daqui surge a obrigatoriedade de abordar a inovação da mesma forma 

que se aborda qualquer outro processo organizacional, isto é de uma 

forma estruturada e sistemática.  

3.2.  Benefícios da Implementação e Certificação IDI 

A Estratégia de Lisboa definiu, em Março de 2000, um novo rumo para 

o paradigma de desenvolvimento Europeu, elegendo o conhecimento 

e a inovação como vectores principais da competitividade. De facto, 

actualmente, e no estádio de desenvolvimento das regiões europeias, a 

inovação constitui o principal mote da competitividade.

A NP 4457 baseia-se num modelo de inovação, suportado por interfaces e 

interacções entre o conhecimento científico e tecnológico, o conhecimento 

sobre a organização e o seu funcionamento, o mercado ou a sociedade 

em geral. Ao estabelecer requisitos para a implementação de sistemas 

de gestão da IDI (SGIDI), identificam-se benefícios que se dividem em 

quatro perspectivas:

•  Perspectiva Organizacional (Conhecimento):

-  Criação de competências internas, com a captação e retenção do conhe-

cimento a ser efectuada de forma sistemática;

- Planeamento da formação de forma relevante;

-  Maior envolvimento dos colaboradores e, consequentemente, aumento 

da motivação e impacto na produtividade;

- Construção de uma cultura de inovação.
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•  Perspectiva dos Processos Internos:

- Maior eficácia e eficiência na gestão do portfólio de projectos da IDI;

- Alinhamento dos projectos da IDI com a estratégia da organização;

- Melhor previsão de incrementos e quebras na realização de produtos.

  

•  Perspectiva do Cliente e Mercado:

- Maior notoriedade;

-  Melhor conhecimento do mercado (clientes e concorrência) e reforço do 

posicionamento;

- Maximização das oportunidades de negócio.

•  Perspectiva Financeira:

- Melhoria dos resultados a médio e longo prazo;

- Inovações mais direccionadas em termos de risco e de capital investido;

- Maior capitalização dos resultados da inovação;

- Aumento da sustentabilidade da organização.

De acordo com a identificação das vantagens sintetizada no “Guia de Boas 

Práticas de Gestão de Inovação” (COTEC Portugal, Junho de 2010), pelas 24 

empresas pioneiras que nele participaram, a principal vantagem do sistema 

é a criação de condições que lhes permitem um maior apoio à decisão, com 

a introdução de indicadores e métodos de acompanhamento, reforçando a 

capacidade de gestão global, o que decorre da informação disponibilizada pela 

implementação de processos adequados numa abordagem sistematizada.

Entre outras vantagens identificadas pelas organizações, enunciam-se as 

mais referidas pela maioria das organizações:

•  Sistematização da informação (de projectos, práticas, etc.);

•  Reforço da gestão;

•  Foco na criação de valor – aplicação de metodologias que potenciam a 

criação de valor;

•  Fomento da cultura de inovação, da comunicação (incluindo a ligação à 

envolvente) e da discussão interna;

•  Estímulo à criatividade e à geração e gestão de ideias.

A inovação não se deve resumir a um novo produto ou serviço, devendo-

-se incluir, por exemplo, novas formas de abordagem ao mercado, novos 

procedimentos para o desenvolvimento do trabalho, novos modelos de 

distribuição, introdução de novos canais de vendas ou algo que crie valor 

para a organização.
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Os Sistemas de Gestão da IDI, implementados segundo a NP 4457, cons-

tituem-se como dinamizadores da inovação dentro das organizações, defi-

nindo metodologias e ferramentas que identificam e promovem actividades 

inovadoras, alinhando-se com os objectivos e estratégias de inovação das 

empresas, estabelecendo processos geradores de conhecimento e poten-

ciadores da inovação, fomentando a partilha de ideias e oportunidades 

e estimulando um espírito crítico dentro da organização, orientado para 

resultados inovadores.

3.3.  Modelo do Processo da IDI 

A capacidade de inovar constitui uma das competências básicas numa economia 

global que coloca a aprendizagem como base dinâmica da competitividade. 

O “Modelo de Interacções em Cadeia”, modelo de referência da NP 4457, 

parte destes pressupostos e entende as empresas como actores decisivos nos 

processos de inovação tecnológica, organizacional e comercial.

O modelo propõe padrões básicos de abertura na forma de três interfaces: 

interface tecnológica, de mercado e organizacional, que definem uma fronteira 

de competências onde circula e se transfere o conhecimento economicamente 

produtivo entre a actividade inovadora e o seu ambiente. 

Estas interfaces são essenciais para uma gestão eficaz da inovação, uma 

vez que alicerçam a capacidade empresarial necessária ao desenvolvimento 

dos projectos de inovação e gerem a sua ligação ao corpo de conhecimentos 

existentes ou à criação de novos conhecimentos nos domínios requeridos. 

Isto é, permitem a transformação de conhecimento em aplicações úteis nos 

mercados e valorizadas nas sociedades.

Estas interfaces, consoante a dimensão, o grau de intensidade tecnológica, 

a concentração do mercado, o grau de maturidade ou outras características 

das empresas e dos seus sectores, podem assumir a forma de departamen-

tos de inovação ou estar concentradas na figura de gestores de inovação (ou 

da própria direcção da empresa) ou, ainda, partilhadas (sob condições) com 

outras empresas especializadas. As três interfaces não têm necessariamente 

de existir em simultâneo, nem constituir entidades disjuntas.

Segundo este modelo, a organização deve estabelecer um processo para gerir as 

interfaces, de forma a assegurar a circulação e transferência de conhecimento 

entre a actividade inovadora da organização e o seu ambiente.
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3.3.1.  Abordagem PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) 

O sistema de gestão da IDI segue uma 

abordagem PDCA – Planear-Executar- 

-Verificar-Actuar, orientando-se para 

a melhoria contínua e incorporando 

a gestão da inovação nas práticas 

diárias das organizações, como 

ilustrado na Figura 2. 

Modelo de Interacções em Cadeia 
(Caraça, Ferreira, Mendonça, Relatório COTEC, Outubro de 2006)

Figura 1

Metodologia PDCA aplicada à NP 4457

Figura 2
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No contexto da Gestão da IDI, a abordagem PDCA pode ser descrita da 

seguinte forma:

 •  Plan (Planear): Planear a investigação, desenvolvimento e inovação, esta-

belecendo  um processo para gerir as interfaces tecnológica, de mercado 

e organizacional do processo de inovação, procedimentos para a captação, 

análise, avaliação e pré-selecção de ideias e, para cada projecto seleccio-

nado, a organização deve estabelecer um plano de projecto.

•  Do (Executar): Implementar as actividades planeadas para a gestão da IDI, 

de acordo com critérios e procedimentos, que assegurem a sua correcta 

realização, documentação e registo.

•  Check (Verificar): Documentar e avaliar, de modo regular, os resultados 

da IDI, sejam inovações de produto, processo, de marketing ou organi-

zacionais, ou uma combinação destas. A avaliação dos resultados deve 

contemplar, conforme apropriado, a componente financeira, as vantagens 

competitivas para a organização e os benefícios alcançados.

•  Act (Actuar): Empreendendo acções que visam melhorar a eficácia do 

sistema de gestão da IDI face aos resultados obtidos.

Subjacente a este ciclo de melhoria está o envolvimento e compromisso da 

gestão de topo para com a gestão da IDI. Compete a esta, entre outras res-

ponsabilidades, criar condições para a promoção de uma cultura de inovação, 

para a criatividade interna e para a gestão do conhecimento.

3.3.2.  Integração da Gestão da IDI 

Um sistema de gestão da IDI, que cumpra com os requisitos da norma  

NP 4457, pode ser facilmente integrado com outros sistemas de gestão. A 

estrutura da norma NP 4457 é semelhante à estrutura das outras normas 

de sistemas de gestão (qualidade, ambiente, segurança alimentar, entre 

outros). Comparando com a ISO 9001, a NP 4457 apresenta em comum os 

tópicos seguintes, nela orientados para a investigação, desenvolvimento e 

inovação (IDI):

•  Política da Investigação, Desenvolvimento e Inovação

•  Responsabilidade e autoridade

•  Representante da gestão

•  Revisão pela gestão

•  Competência, formação e sensibilização

•  Controlo de documentos e registos

•  Auditorias internas

•  Melhoria



 PROJECTO EMPREENDER+  |  39

É de referir que esta integração é facilitada pelo facto de os referenciais 

normativos acima referidos estarem baseados na metodologia PDCA. 

Desta forma é possível proceder-se à integração e consolidação dos vários sis-

temas de gestão com o sistema de gestão da IDI (SGIDI), implementado se-

gundo a NP 4457, o que facilita a implementação deste em organizações que 

já possuem outros sistemas de gestão implementado, potenciando ganhos 

de eficiência na organização, em termos de recursos humanos, tempo e recur-

sos financeiros envolvidos. Esta integração implica a consolidação de respon-

sabilidades a diversos níveis, sendo recomendável avaliar a existência de um 

responsável pelo sistema integrado de gestão, que reporte à gestão de topo.

3.4.  Tipos de Inovação 

A NP 4456 – Terminologia e Definições das Actividades da IDI, identifica 

quatro tipos diferentes de inovação:

Ciclo PDCA

Figura 3

Tipos de Inovação

Figura 4
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Inovação de Produtos (Bens e Serviços)

“A introdução no mercado de novos ou significativamente melhorados, 

produtos ou serviços. Inclui alterações significativas nas suas especificações 

técnicas, componentes materiais, software incorporado, interface com o 

utilizador ou outras características funcionais”. 

(Manual de Oslo, OCDE, 2005: pág. 48, 156)

Em destaque:

•  A inovação do produto/serviço pode utilizar novo conhecimento ou tecno-

logia ou apenas a combinação de conhecimento ou tecnologia existente.

  

•  O design é considerado inovação do produto, no entanto alterações de 

design que não promovam alterações significativas nas funcionalidades 

do produto devem ser consideradas inovações de marketing.

  

•  O desenvolvimento de novas utilizações para o produto, com apenas pe-

quenas alterações nas suas especificações técnicas, é considerado inovação.

  

•  A inovação do produto e serviços pode incluir: melhoramento significativo 

na forma como é prestado (por exemplo: rapidez, eficiência), novas fun-

cionalidades ao serviço e a introdução de novos serviços.

Inovação de Processos

“É a implementação de novos ou significativamente melhorados processos 

de fabrico, logística e distribuição”. 

(Manual de Oslo, OCDE, 2005: pág. 49, 163)

Em destaque:

•  Métodos novos ou significativamente melhorados no fabrico ou produção 

de bens ou serviços.

•  Métodos novos ou significativamente melhorados de logística, de entrega 

ou de distribuição.

Actividades novas ou significativamente melhoradas de apoio a processos 

(por exemplo: sistemas de manutenção, sistemas de informação, sistemas 

de contabilização, etc.).
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Inovação Organizacional

“Implementação de novos métodos organizacionais na prática do negócio, 

organização do trabalho e/ou relações externas”. 

(Manual de Oslo, OCDE, 2005: pág. 51, 177)

Em destaque:

•  Novos Métodos Organizacionais; Implementação de novos métodos 

para organização das actividades de rotina e desenvolvimento de novos 

procedimentos para desenvolvimento do trabalho. 

Exemplo: Novos processos de gestão do conhecimento, de formação, 

avaliação e desenvolvimento de recursos humanos, gestão da cadeia de 

valor, reengenharia do negócio, gestão do sistema da qualidade

•  Organização no Trabalho; Implementação de novos métodos para distri-

buição de responsabilidades, tomada de decisão, novos conceitos para 

estruturar as actividades, tais como integração de diferentes unidades.

Exemplo: Implementação de sistemas de “build-to-order”, novos sistemas 

de tomada de decisão, etc.

•  Relações Externas: Implementação de novas formas de relacionamento 

com outras empresas. Não inclui fusões e aquisições. Estabelecimento 

de novas formas de colaboração, novos métodos de integração com 

fornecedores, novas formas de subcontratação ou consultoria.

Inovação de Marketing

“Implementação de novos métodos de marketing, envolvendo melhorias 

significativas no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e 

promoção”. 

(Manual de Oslo, OCDE, 2005: pág. 49, 149)

Em destaque:

•  Inovação de Marketing no Produto: Alterações significativas no design 

do produto, alteração significativa nas suas funcionalidades, alterações 

significativas na forma e aparência, sabor, fragrância, alterações nas 

embalagens.
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•  Inovação de Marketing no Preço: Introdução pela primeira vez de novas 

estratégias de preço, como por exemplo: preços diferenciados, gestão 

da capacidade, leilões, preços diferenciados por segmento de mercado, 

descontos, etc.

•  Inovação de Marketing na Distribuição: Introdução de novos canais de 

vendas, entendido como métodos utilizados para venda dos produtos 

ou serviços e não métodos de logística (ex.: utilização de sistemas de 

franchising, abertura de lojas próprias, novos conceitos de licenciamento, 

novos conceitos para apresentação de produtos, etc.).

•  Inovação de Marketing na Promoção: Utilização de novos conceitos e 

técnicas. Primeira utilização de publicidade na TV, marca, alterações de 

símbolos e da imagem corporativa, introdução de um sistema de infor-

mação personalizado, cartões de fidelidade, etc.

3.5.  Referenciais Normativos para a IDI 

Como suporte a uma abordagem sistemática à inovação foram desenvol-

vidas, pelo IPQ – Instituto Português da Qualidade, o seguinte conjunto 

de normas:

 NP 4456 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 

 Terminologia e definições das actividades da IDI 

Harmoniza e desenvolve a terminologia e definições que se utilizam nas 

actividades da IDI, para que todas as partes interessadas possam entender 

do que se trata.
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A NP 4457 estabelece os requisitos do sistema de gestão da IDI e permite 

a certificação do sistema de gestão da IDI implementado. As normas per-

mitem ter a percepção das medidas e metodologias que devem ser adop-

tadas pelas organizações para dinamizar a inovação e obter uma aborda-

gem sistemática, com o objectivo de reforçar a sua posição competitiva e 

aumentar o desempenho. 

 NP 4458 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 

 Requisitos de um projecto da IDI 

Define os requisitos necessários para definir um projecto que tenha pos-

sibilidades de alcançar os seus objectivos, não só contemplando aspectos 

da IDI, mas também tudo o que se relacione com a gestão do projecto e 

exploração dos resultados.

 NP 4461 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 

 Competência e avaliação dos auditores de sistemas de gestão da IDI 

 e dos auditores de projectos da IDI 

Define os requisitos de competência necessários aos auditores de terceira 

parte de sistemas de gestão da IDI e de projectos da IDI, bem como os 

requisitos para manutenção e melhoria de competências e sua avaliação.

 NP 4457 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 

 Requisitos do sistema de gestão da IDI 

Define os requisitos de um sistema de gestão da investigação, desenvolvimento 

e inovação aplicável a qualquer organização, permitindo que a organização 

defina a sua política de gestão e objectivos da IDI, estabeleça um sistema 

de gestão da IDI para alcançar os seus objectivos e melhorar o seu desempe-

nho, de modo a criar conhecimento e transformá-lo em riqueza económica 

e social. Permite a certificação do sistema de gestão da IDI implementado.
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4.1.  Generalidades 

A NP 4457:2007 define que a organização deve estabelecer, documentar, 

implementar e manter um sistema de gestão da IDI (SGIDI) e melhorar 

a sua eficácia, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Norma.

4. Interpretação 
e Aplicação dos 
Requisitos da NP 4457

A organização deve:

a)  Determinar o modo como irá cumprir os requisitos;

b)  Definir o âmbito das actividades de investigação, desenvolvimento 

e inovação;

c)  Documentar de forma regular e actualizada, as actividades  

associadas ao sistema de gestão da IDI, independentemente da 

forma organizativa existente.

De referir que quando a norma refere procedimentos documentados, 

não exige necessariamente um procedimento documentado, dado que 

é considerado que o procedimento é o modo estabelecido para executar 

uma actividade ou um processo, podendo estar ou não documentado. 

Em nenhuma cláusula da norma é especificado que a organização defina 

procedimentos documentados. Compete à organização decidir sobre os 

procedimentos que necessita de documentar.

Responsabilidades da Organização (NP 4457:2007, cláusula 4.1)

Figura 5
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A norma estabelece que caso sejam subcontratadas actividades, que 

estejam incluídas no SGIDI, deve-se assegurar o controlo sobre tais acti-

vidades. Um exemplo que poderá ocorrer em diversas organizações será a 

subcontratação de actividades de investigação e também de desenvolvi-

mento, com o estabelecimento de parcerias com universidades e centros 

tecnológicos. Neste caso, deverão ser especificadas as responsabilidades 

de cada uma das partes envolvidas (sob a forma de contractos, acordos 

ou outros mecanismos), os outputs a serem produzidos, os prazos, entre 

outros aspectos, assegurando-se e evidenciando-se o seu controlo.

4.2.  Responsabilidades da Gestão 

4.2.1. Política da Investigação, Desenvolvimento e Inovação

Um dos primeiros passos na implementação de um SGIDI é a definição de 

uma política da IDI que defina as intenções e princípios da organização 

em relação às suas actividades da IDI, em consonância com os seus objec-

tivos e metas. A política da IDI deve constituir-se como uma declaração 

documentada, facilmente compreendida pelos membros da organização, 

e proporcionar um enquadramento para o estabelecimento e revisão dos 

objectivos e metas da IDI. 

Em organizações que já possuam implementados outros sistemas de gestão 

a política poderá ser documentada de forma integrada com outras políticas. 

Independentemente de a documentar de forma isolada ou partilhada, a 

organização deve reflectir sobre o modo mais eficaz de a comunicar.

4.2.2. Responsabilidade e Autoridade

O SGIDI requer o envolvimento e a identificação das responsabilidades da 

gestão de topo, do representante da gestão e eventualmente de outros 

intervenientes no sistema de gestão.

4.2.2.1. Gestão de Topo

As responsabilidades da gestão de topo estão estabelecidas na subcláusula 

4.2.2.1. da NP 4457. O seu envolvimento é passível de ser avaliado através 

da documentação do sistema e da evidenciação de registos (exemplo: polí-

tica, nomeação do representante, registos de revisão periódica) e através 

da recolha de informação em auditoria. 
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Aquando da realização da auditoria é importante obter o testemunho 

da gestão de topo sobre o modo como cria condições para a promoção 

da cultura de inovação, criatividade interna e gestão do conhecimento, o 

modo como aprova e disponibiliza os recursos necessários e como actua 

face aos resultados do sistema de gestão da IDI. 

O testemunho obtido deve ser complementado com a avaliação de evidên-

cias documentadas, de forma a se obter a confiança necessária relativa ao 

envolvimento da gestão de topo no SGIDI.

4.2.2.2. Representante da Gestão

A gestão de topo deve nomear um representante que fique responsável pela 

gestão do SGIDI e que tenha as capacidades e competências adequadas 

para assegurar o correcto funcionamento do SGIDI. As responsabilidades 

do representante da gestão estão estabelecidas na subcláusula 4.2.2.2. 

da NP 4457.

4.2.3. Revisão pela Gestão

Tal como em outros sistemas de gestão, a gestão de topo deve rever o 

SGIDI a intervalos planeados. O objectivo da revisão do SGIDI pela gestão 

de topo é o de assegurar a sua contínua adequação e eficácia.

Deve-se identificar quem detém e qual a informação necessária, recolher 

essa informação e organizá-la para apresentar à gestão de topo. Tipica-

mente essa informação é organizada sob a forma de um “Relatório de 

Revisão do SGIDI” que compila toda a informação identificada como re-

levante, incluindo obrigatoriamente a avaliação dos resultados da IDI, os 

resultados de auditorias internas, acções de seguimento sobre anteriores 

revisões pela gestão, alterações de circunstâncias (legais, tecnológicas, 

organizacionais, de mercado, entre outras) que possam afectar a política 

e o SGIDI e recomendações para melhoria.

Os resultados da revisão pela gestão devem ser registados e incluir quais-

quer decisões e acções relativamente à melhoria da eficácia do SGIDI, 

necessidades de recursos (humanos, financeiros, equipamentos, entre 

outros) e alterações na política e nos objectivos do SGIDI.
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Os inputs para a revisão pela gestão devem ainda incluir dados relativos aos 

processos de “gestão das interfaces”, “gestão das ideias” e “planeamento de 

projectos da IDI”, de forma a que, com base nas disposições planeadas, nas 

acções realizadas e na informação recolhida na avaliação, a gestão de topo 

reflicta sobre os resultados obtidos, os obstáculos encontrados, as lessons 

learned, identificando as acções de melhoria e planeando um novo ciclo.

4.3.  Planeamento da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

4.3.1. Gestão das Interfaces e da Produção do Conhecimento

A NP 4457 define que a organização deve estabelecer um processo para gerir 

as interfaces (ver 1.3.) tecnológica, de mercado e organizacional do processo 

de inovação, que assegure a circulação e a transferência de conhecimento 

entre a actividade inovadora da organização e o seu ambiente.

A gestão destas interfaces constitui-se como a base necessária ao desen-

volvimento dos projectos de inovação e asseguram a ligação da organização 

ao conhecimento que poderá ser transformado em aplicações úteis nos 

mercados e valorizadas nas sociedades.

O ciclo de inovação deve iniciar-se com a análise externa do meio envol-

vente e análise interna da própria empresa no contexto de um diagnóstico 

competitivo, em que são identificadas as oportunidades para lançar novos 

produtos, optimizar processos, etc. 

Processo de Revisão do SGIDI

Figura 6

Informação para a revisão pela gestão de topo:
•  Avaliação dos resultados da IDI
•  Resultados de auditorias internas
•  Acções de seguimento sobre as anteriores revisões pela gestão
•  Alterações de circunstâncias que possam afectar a política e o SGIDI
•  Recomendações para melhoria

 Revisão pela gestão de topo 
Decisões e acções:
•  Melhoria da eficácia do SGIDI
•  Necessidades de recursos
•  Alterações na política, nos objectivos e noutros elementos do SGIDI
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A organização deve começar por analisar a envolvente externa e identificar quais 

os actores que com ela interagem ou podem interagir na troca da informação 

considerada necessária para a produção do conhecimento. Esta análise deve 

abranger a micro envolvente da organização na medida do que for relevante: 

fornecedores, consultores, parceiros, distribuidores, clientes e concorrentes. 

Deve abranger ainda a sua macro envolvente: sistema de educação e formação, 

sistema científico e tecnológico, infra-estrutura informacional, reguladores, 

financiadores, sistemas sectoriais.

Análise da Envolvente Externa

Figura 7

MICROENVOLVENTE
•  Fornecedores, consultores, parceiros, distribuidores, clientes  

e concorrentes

Identificar os Actores na Envolvente Externa – Detecção de Oportu-
nidades e Ameaças

MACROENVOLVENTE
•  Sistema de educação e formação, sistema científico e tecnológico, 

infra-estrutura informacional, regulares, financiadores, sistemas 
sectoriais

Captar Informação e Conhecimento

Figura 8

Para captar informação e conhecimento:
•  Que informação ou conhecimento queremos captar ou transmitir/difundir?
•  Com quem devemos estabelecer ligações?
•  Quem, quando e como devem ser feitas as ligações?
•  Qual o repositório da informação e conhecimento obtido?
•  Como disseminá-lo?
•  Como valorizá-lo?

Deverão ser estabelecidos procedimentos para a recolha, documentação, 

análise e tratamento, difusão e valorização da informação, determinando 

quais os elementos da organização que asseguram os fluxos de comunicação 

e troca de informação com os actores identificados.
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Para a implementação deste requisito normativo, e respondendo ao 

que é questionado na Figura 7, sugere-se a criação de uma tabela 

que, contemplando as interfaces definidas pela NP 4457, estabele-

ça o tipo de conhecimento gerado, actores que interagem com a or-

ganização, responsabilidades internas e periodicidade de actualiza-

ção, actividades a desenvolver para a captação do conhecimento e o 

seu modo de registo.

Exemplo de Tabela para Gestão do Conhecimento

Figura 9

Tipo de 
Conhecimento

Actores Resp. Actividades Periodicidade Registo

Financiamento www.portugal 
2020.pt

Dir. 
Financeiro

Subscrever 
newsletter  
+ Consultar 
site

Mensal Digital

Científico e 
Tecnológico

Faculdade de … Dir. Produção Realização de 
trabalhos de 
investigação 
aplicada

Anualmente Digital

… … … … … …

… … … … … …

No sector metalúrgico e electromecânico as feiras profissionais, nacionais e 

internacionais, são um bom exemplo de vigilância tecnológica e de mercado. 

O estabelecimento de parcerias com universidades, centros tecnológicos, 

centros de formação profissional, fornecedores, clientes, entre outros, 

permite a troca de conhecimento orientado para a actividade inovadora da 

organização. 

O conhecimento gerado deve ser incluído num “repositório de conhecimen-

to”, que poderá assumir a forma de uma plataforma colaborativa digital 

ou qualquer outra forma que a organização entenda adequada. Além de o 

conhecimento captado pela organização ser “armazenado” é necessário a 

assegurar a sua difusão e valorização, monitorizando de que forma a produção 

de conhecimento contribui para a geração de ideias e para os projectos da IDI.

O recurso a plataformas informáticas, espaços na intranet, innovation days, 

fóruns de discussão, entre outros, são consideradas boas práticas para a 

geração e difusão do conhecimento.



 PROJECTO EMPREENDER+  |  51

4.3.2. Gestão das Ideias e Avaliação de Oportunidades

Para cumprimento deste requisito normativo (subcláusula 4.3.2. da  

NP 4457) a organização deve considerar como entradas a informação reco-

lhida no processo de gestão de interfaces e os resultados da identificação 

de problemas e avaliação de oportunidades, estabelecendo procedimentos 

para a captação, análise, avaliação e pré-selecção de ideias, com vista a 

avaliar quais as que se podem constituir como oportunidades de inovação.

Gestão das Ideias

Figura 10

Significa que devem ser estabelecidos mecanismos de captação de ideias, na 

forma de plataformas informáticas para a gestão das ideias ou qualquer outra 

forma física, assegurando-se a análise, avaliação e selecção das ideias com carácter 

inovador, classificando-as de acordo com parâmetros de avaliação preliminares. 

Para as ideias seleccionadas nesta fase, é desenvolvido o conceito, analisando-se o 

mercado potencial, os critérios de viabilidade técnico-económica e, quando aplicável, 

requisitos legais, sociais, tecnológicos, financeiros e factores de risco. Deverá ser 

criada uma bolsa de ideias e oportunidades e definidas as que passarão a projecto. 

A experiência na implementação de sistemas de gestão da IDI permite-nos 

afirmar que, em diversas organizações, numa primeira fase o volume de 

ideias apresentadas pelos elementos da organização é significativo, mas com 

o passar do tempo tende a diminuir. Este facto decorre de diversos factores 

que se relacionam com a cultura organizacional, ausência de resposta à ideia 

apresentada, falta de reconhecimento e/ou recompensa, pessoas pouco 

motivadas, entre outros.
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Compete à organização ultrapassar estes obstáculos lançando desafios, 

por exemplo sob a forma de concursos de ideias, recompensando as boas 

ideias (lugar de estacionamento, um curso, etc.), assegurando a resposta a 

todas as ideias apresentadas, por exemplo através da informação relativa à 

avaliação e classificação obtida, e proporcionando aos seus colaboradores 

um ambiente onde estes possam desenvolver e partilhar ideias, actuando 

ao nível dos espaços de trabalho e fomentando a interacção entre os cola-

boradores de diferentes sectores e níveis de responsabilidade. 

4.3.3. Planeamento de Projectos da IDI

A NP 4457 estabelece que para cada projecto seleccionado, a organização 

deve estabelecer um plano de projecto. Assim, o planeamento de projectos da 

IDI deve ser um processo rigoroso, dado que constitui uma actividade critica 

e com um risco significativo para a organização, devido aos custos inerentes 

ao seu desenvolvimento e ao grau de incerteza que envolve. A norma define 

que o projecto da IDI deve contemplar disposições para as seguintes fases:

•  Invenção, desenho básico ou concepção do serviço;

•  Desenho detalhado ou piloto;

•  Redesenho, demonstração ou teste e produção;

•  Comercialização ou implementação.

Tipicamente, as fases acima enunciadas, correspondem à especificação das 

características técnicas e dos resultados a atingir, ao desenho detalhado, 

que permite visualizar o que será o eventual produto inovador, e mais tarde 

o desenvolvimento de um protótipo que será alvo de testes e ensaios. Por 

último, ainda na fase de projecto, deverão ser definidas disposições para a 

fase de comercialização ou implementação. A ausência de disposições para 

esta última fase, leva frequentemente ao insucesso de projectos que tudo 

tinham para ter sucesso, e que falham na fase de comunicação e comercia-

lização da inovação. 

Para a implementação deste requisito normativo, sugere-se a criação de 

uma ficha de projecto que cumpra com o que é enunciado na Figura 11.

Apesar de este requisito normativo não ser totalmente coincidente com a 

cláusula 7.3 Concepção e Desenvolvimento, da ISO 9001:2008, existem 

diversos pontos comuns, devendo-se, em termos da integração de sistemas 

de gestão, prever-se a sua “fusão”, considerando-se eventualmente níveis 

distintos para projectos de “desenvolvimento” e “inovação”.
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4.4.  Implementação e Operação 

4.4.1. Actividades de Gestão da IDI

Esta cláusula normativa define que as actividades de gestão da IDI sejam 

efectuadas segundo critérios e procedimentos, que garantam a sua correcta 

realização, documentação e registo. 

Planeamento de Projectos IDI (NP 4457:2007, cláusula 4.3.3)

Figura 11

O Plano de Projecto deve referir:
a)  Descrição do projecto, incluindo a identificação do problema a resolver, a melhoria, vantagem 

competitiva ou benefícios expectáveis;

b)  Identificação da equipa, recursos necessários e prazos estimados para a realização do projecto, 
mencionando os resultados esperados (milestones);

c)  Actividades de verificação e validação, incluindo, quando apropriado, critérios de revisão, selecção 
e aprovação de resultados;

d)  Métodos de controlo das alterações;

e)  Identificação dos resultados esperados;

f)  Documentação das disposições relativas à protecção da propriedade intelectual.

Actividades de Gestão da IDI (NP 4457:2007, cláusula 4.4.1)

Figura 12

A organização deve identificar as actividades de gestão necessárias 
para o processo da IDI, nomeadamente:

a) Gestão e coordenação do portfólio de projectos;
b) Gestão da propriedade intelectual;
c) Gestão do conhecimento;
d) Identificação e análise de problemas e oportunidades;
e) Criatividade;
f) Gestão das ideias;
g) Análise, avaliação, selecção e gestão de projectos;
h) Outras identificadas pela organização.
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No âmbito de uma abordagem sistémica de gestão, é expectável que es-

tas actividades de gestão se interliguem com outros elementos do siste-

ma e que estejam encadeadas nos processos da IDI e outros processos da 

organização.

É exemplo do acima referido, a provável interligação da criatividade com 

o processo de gestão das ideias e avaliação de oportunidades (cláusula 

4.3.2 da NP 4457), ou então a gestão da propriedade intelectual e a ges-

tão e coordenação do portfólio de projectos com o processo de planea-

mento de projectos da IDI (cláusula 4.3.3 da NP 4457).

No que respeita à gestão da propriedade intelectual, é necessário garantir 

a correcta protecção dos resultados dos processos de inovação, definindo-

-se para cada situação o tipo de protecção mais adequada, assegurando-se 

a realização de acordos de confidencialidade, contractos de colaboração, 

regulamentos internos, entre outros, e ainda, se considerado necessário, 

o registo de marcas, patentes, desenhos e modelos de utilidade. 

Em Portugal, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial  

(www.marcasepatentes.pt) é o organismo que tem como missão a atri-

buição e protecção de direitos de propriedade industrial, a nível interno e 

externo, em colaboração com as organizações internacionais de que Por-

tugal é membro, aconselhando-se a consulta do seu site.

4.4.2. Competência, Formação e Sensibilização

Este requisito normativo é semelhante à clausula 6.2.2 Competência, For-

mação e Consciencialização da ISO 9001:2008. É estabelecido que, para 

o pessoal que realiza as actividades da IDI, sejam asseguradas as compe-

tências necessárias ao exercício das actividades em causa, tendo como re-

ferência a escolaridade, a formação e experiência profissional apropria-

das, devendo-se manter os registos associados.

Assim, em termos de implementação deste requisito, é expectável que 

para as funções com impacto no SGIDI sejam definidos os níveis de esco-

laridade, formação e experiência profissional considerados apropriados. 

Atenção, que a definição destes níveis não deve ser efectuada em função 

das competências dos actuais colaboradores, mas sim do que a organiza-

ção entende como adequado. O diferencial que, nalgumas situações se ve-

rifique, deve ser colmatado através de programas de formação.
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O planeamento da formação ou de outras acções, deve considerar a neces-

sidade de que a criatividade seja impulsionada dentro da organização, para 

chegar a uma ideia que permita solucionar um determinado problema ou 

para potenciar oportunidades. 

4.4.3. Comunicação 

A NP 4457 estabelece que a organização deve assegurar processos de co-

municação interna e externa. É referido que a organização deve ter em con-

ta as necessidades de comunicação identificadas como necessárias para o 

acesso e produção do conhecimento e as restrições eventualmente identi-

ficadas pela protecção e exploração dos resultados. Diz ainda, que a comu-

nicação interna deve contemplar a divulgação da política da IDI.

Para cumprimento deste requisito são considerados os diversos canais de 

comunicação da organização. São exemplos o correio electrónico, placards 

informativos, portais colaborativos, reuniões, website, as diversas redes so-

ciais, newsletters, material comunicacional diverso, entre outros mecanismos.

4.4.4. Documentação 

Documentação do SGIDI (NP 4457:2007, cláusula 4.4.4)

Figura 13

A documentação do sistema de gestão da IDI deve incluir:
a) A política e os objectivos da IDI;
b) A descrição do âmbito das actividades da IDI;
c)  A descrição dos principais elementos do sistema de gestão da IDI e suas interacções, e referências 

a documentos relacionados;
d)  Documentos, incluindo registos, requeridos por esta Norma, definidos como necessários pela 

organização para assegurar o planeamento, a operação e o controlo eficazes dos processos 
e actividades da IDI.

Da análise da figura anterior ressalta a ausência da referência a um “ma-

nual da inovação”, o que dita a não obrigatoriedade da sua existência. No 

entanto, em sistemas integrados, por exemplo qualidade e inovação, terá 

que obrigatoriamente existir um manual da qualidade, aconselhando-se 

que, atendendo a que se trata de um sistema integrado, este se constitua 

no “Manual da Qualidade e Inovação”.
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4.4.5. Controlo dos Documentos e Registos 

Os requisitos expressos nesta norma são iguais aos expressos pela  

ISO 9001:2008, significando que uma organização que tenha implemen-

tado um Sistema de Gestão da Qualidade, tem assegurado o cumprimen-

to destes requisitos. 

 

4.5.  Avaliação de Resultados e Melhoria 

4.5.1. Avaliação de Resultados

A norma estabelece que devem ser avaliados, de forma regular e documen-

tada, os resultados da IDI, contemplando conforme apropriado a compo-

nente financeira, as vantagens competitivas e os benefícios alcançados, 

assegurando-se que a avaliação dos resultados do processo de inovação 

incluem os resultados da:

•  Gestão das interfaces e da produção de conhecimento;

•  Gestão de ideias e avaliação de oportunidades;

•  Projectos concluídos e em curso.

Na implementação deste requisito, sugere-se que sejam estabelecidas me-

tas para cada um destes aspectos e que os resultados da inovação possam 

ser documentados sob a forma do “Relatório de Revisão do SGDI” (referi-

do em 2.2.3), que compilará os resultados da IDI nas diferentes compo-

nentes acima enunciadas, nomeadamente em termos do ROI (Return on 

Investment), ou seja do retorno do investimento das actividades da IDI, 

por exemplo, num período plurianual. 

Exemplo de Tabela para Gestão do Conhecimento

Figura 14

Processo Indicador(es) Resp. Meta Periodicidade
Resultados

Acção
1ºT 2ºT 3ºT 4ºT
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Exemplo de Metodologia para Avaliação da Percepção das Partes Interessadas

Figura 15

Deve ainda ser estabelecido o modo de proceder relativamente à avaliação 

dos resultados após comercialização ou implementação, nomeadamente:

•  Não conformidades e reclamações;

•  Avaliação da percepção das partes interessadas;

•   Avaliação do impacto;

•  Outras identificadas pela organização.

A metodologia a utilizar para a “avaliação da percepção das partes inte-

ressadas” deverá partir da identificação das partes interessadas (accionis-

tas, clientes, financiadores, etc.), estabelecendo-se para cada uma destas 

os parâmetros de avaliação. 

 ACCIONISTAS 

1) Taxa de cumprimento dos objectivos da IDI  5 

•  Entre 90 e 100%     5

•  Entre 70 e 89%     4

•  Entre 50 e 69%     3

•  Entre 40 e 49%     2

•  Abaixo de 40%     1

2) EBITDA      5 

•  Superou o objectivo definido   5

•  Se é inferior até 5%    4

•  Se é inferior entre 5 e 10%   3

•  Se é inferior mais do que 15%   1

3) Volume de Vendas     5 

•  Superou o objectivo definido   5

•  Se é inferior até 5%    4

•  Se é inferior entre 5 e 10%   3

•  Se é inferior mais do que 10%   1

 CLIENTES/FINANCIADORES DA IDI (PRODUÇÃO) 

4) Taxa de aprovação de candidaturas de desenvolvimento  5 

•  Entre 90 e 100%     5

•  Entre 70 e 89%     4

•  Entre 50 e 69%     3

•  Entre 40 e 49%     2

•  Abaixo de 40%     1

5) Taxa de aprovação de candidaturas de produção  5 

•  Entre 90 e 100%     5

•  Entre 70 e 89%     4

•  Entre 50 e 69%     3

•  Entre 40 e 49%     2

•  Abaixo de 40%     1

6) Repetição da Venda    5 

•  50% ou mais    5

•  Entre 40 e 49%    4

•  Entre 30 e 39%    3

•  Entre 20 e 29%    1

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E PARTES INTERESSADAS

ISCPI 100,00%

Emitido por: ________________________________

Data: ________________________________________
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Estes parâmetros poderão ser diversos, indicando-se, a título de exemplo, 

a taxa de cumprimento dos objectivos da IDI, indicadores financeiros (EBI-

TDA, ROI), volume de vendas, repetição da venda, acesso a novos merca-

dos e clientes, entre outros.

4.5.2. Auditorias Internas

Os requisitos expressos nesta norma são iguais aos expressos pela  

ISO 9001:2008, significando que uma organização que tenha implemen-

tado um Sistema de Gestão da Qualidade, tem assegurado o cumprimen-

to destes requisitos. 

De realçar que as qualificações das pessoas que auditam um SGIDI ou, 

por exemplo, um Sistema de Gestão da Qualidade, terão que ser diferen-

tes, exigindo-se no caso em análise um conhecimento aprofundado da  

NP 4457, com formação específica em gestão da IDI.

4.5.3. Melhoria

A NP 4457 estabelece que a organização deve melhorar continuamente a 

eficácia do SGIDI, sendo isso uma consequência do encadeamento dos as-

pectos desenvolvidos ao longo deste capítulo, nomeadamente a política 

da IDI, a revisão pela gestão, a avaliação de resultados da IDI, os resulta-

dos de auditorias e da comunicação interna e externa.
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5.1.  Kick Off Meeting e Compromisso da Gestão de Topo 

A comunicação do projecto e a manifestação do compromisso da gestão de 

topo deve ser efectuada através de uma sessão de arranque do projecto, 

que inclui a presença e participação da gestão de topo, onde serão apre-

sentados os principais objectivos da implementação do SGIDI e o calen-

dário do projecto, identificando-se os principais intervenientes e os recur-

sos a serem alocados à sua execução. 

5.2.  Diagnóstico e Planeamento da Implementação 

No início da implementação de um SGIDI de acordo com os requisitos da 

NP 4457 é necessário efectuar-se um diagnóstico à função inovação que 

está implementada na organização, independentemente do seu nível de 

desenvolvimento, para avaliar o nível de cumprimento dos requisitos da 

norma. Este diagnóstico tem por objectivo avaliar os aspectos a desenvol-

ver e é fundamental para o planeamento do projecto que calendariza as 

acções a desenvolver e identifica os responsáveis pelas mesmas.

Nesta fase, recomenda-se a aplicação do innovation scoring (www.innovations-

coring.pt), ferramenta de apoio desenvolvida pela COTEC Portugal - Associação 

Empresarial para a Inovação (www.cotec.pt), que permite um diagnóstico às 

competências e capacidades de inovação das organizações. 

A aplicação desta ferramenta contribui para a reflexão estratégica das 

organizações sobre os seus processos de inovação, permitindo conhecer 

de forma mais aprofundada as diferentes dimensões que sustentam tais 

processos e identificar áreas de potencial melhoria. Com base neste sis-

tema, as organizações poderão diagnosticar, medir e questionar de uma 

forma mais adequada o seu desempenho e o seu potencial de inovação.

5. Fases da 
Implementação 
de um SGIDI
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Este diagnóstico deverá ainda assegurar a identificação do âmbito da IDI, das 

estruturas da IDI de carácter permanente ou temporário, existentes designa-

damente núcleos da IDI, equipas de projecto, ou outras, as actividades da IDI 

já existentes na empresa e a identificação de projectos inovadores.  

5.3.  Definir o Âmbito e a Estrutura do SGIDI 

O âmbito das actividades da IDI decorre das orientações estratégicas e objec-

tivos da própria organização, não se podendo excluir qualquer um dos quatro 

tipos de inovação (ver 1.4). Apesar de não poder ser excluído nenhum tipo de 

inovação, a extensão da aplicação dos tipos de inovação depende das orienta-

ções estratégicas, sector em que se insere, tipos de bens e serviços fornecidos. 

Numa fase inicial de implementação do sistema é aceitável, para efeitos de cer-

tificação, que ainda não existam evidências de resultados inovadores em todos 

os tipos de inovação. Ao longo do tempo é esperado que a organização apre-

sente resultados nos quatro tipos de inovação.

O âmbito da IDI deve referir claramente os bens e serviços que a organização 

inclui no seu sistema de gestão da IDI, são exemplos: “Desenvolvimento e Ino-

vação na Produção de Máquinas para Trabalhar Chapas”, “Investigação, Desen-

volvimento e Inovação na Produção de Medicamentos”, “Desenvolvimento e 

Inovação na Produção de Moldes”.

Não sendo requerido pela NP 4457 que a organização identifique todos os pro-

cessos necessários, defina um modelo de processos ou mesmo que documente 

esses processos, considera-se uma boa prática estruturar um mapa de proces-

sos e para cada um deles identificar as entradas e saídas e o modo de proceder.

Exemplo de Mapa de Processos

Figura 16

Gestão do SGIDI Gestão das Competências
Gestão da Melhoria

Gestão das Interfaces 
e do Conhecimento

PROCESSOS 
DE GESTÃO

PROCESSOS 
DE SUPORTE

Gestão das Ideias 
e Avaliação de 
Oportunidades

Gestão de 
Projectos IDI

PROCESSOS CHAVE

M
O

D
E

LO
 D

E
 P

R
O

C
E

S
S

O
S
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5.4.  Definir a Política da IDI e Objectivos 

Tal como já referido (ver 2.2.1), a definição da política da IDI é um dos 

primeiros passos na implementação de um SGIDI. É a política que irá 

fornecer o enquadramento para o estabelecimento e revisão dos objec-

tivos e metas da IDI.

A organização deve definir os seus objectivos em termos da IDI, compi-

lando-os sob a forma de um plano (anual ou plurianual) que identifique 

acções, responsáveis, prazos e recursos.

Exemplo de Tabela para Planeamento de Objectivos

Figura 17

Objectivos Acções Recursos Responsáveis
Data

Início Fim

5.5.  Desenvolver e Implementar o SGIDI 

O modo de desenvolvimento do SGIDI é definido pela própria organiza-

ção (ver 2.1), tendo-se ao longo do capítulo 2 interpretado os requisitos 

normativos e sugerido formas de aplicação e implementação.

Na medida do possível, o SGIDI deverá suportar-se em plataformas 

informáticas que assegurem o cumprimento dos requisitos normativos, 

em especial aqueles que se prendem com os processos chave referidos na 

figura 16. Existem já disponíveis no mercado plataformas informáticas 

específicas para a gestão das ideias e gestão das interfaces, bem como 

para a gestão de projectos, cuja implementação assegura o cumprimento 

dos requisitos normativos.

A implementação do SGIDI obriga a que seja explicitado às pessoas en-

volvidas, através de pequenas sessões de (in) formação, o novo modo de 

proceder, os objectivos a alcançar e as ferramentas colocadas ao dispor. 

Só assim é que se poderá ser bem-sucedida esta fase. 
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Exemplos para Fomentar a Criatividade

Figura 18

 ESPAÇOS DE TRABALHO 

•  Obrigar à interacção: Colocar a máquina de café/água num local que obrigue à interacção.

•  Abrir os espaços de trabalho: As pessoas não sabem o que se passa dentro das salas de reunião;  
Ex.: Colocar papel na porta com o tema da reunião, participantes e horário.

 CAPTURAR O CONHECIMENTO 

•  Brown Bag Lunches: Moda dos EUA;  
Ex.: Convidar as pessoas a trazerem o seu almoço e terem um colega que fala sobre um tema. 
Alternar temas formais com informais (por exemplo, férias que fiz e o que vi).

•  Checklist do Conhecimento: Aquando de uma saída, ter tudo o que é importante passar;  
Ex.: Dossiers, situações em curso, etc.

 MOTIVAR AS PESSOAS 

•  Lançando desafios, recompensando (lugar de estacionamento, um curso, etc.).

Existem outros aspectos fundamentais para uma adequada implementa-

ção, que já foram abordados anteriormente, e que se prendem com uma 

cultura organizacional que incentive a inovação e premeie os esforços 

inovadores.

5.6.  Auditar o SGIDI e Implementar as Acções Adequadas 

A realização da 1ª auditoria interna ao SGIDI encerra o ciclo da imple-

mentação. Recomenda-se que esta auditoria seja conduzida por alguém 

que não tenha participado, pelo menos de uma forma muito intensa, na 

concepção do SGIDI e que conheça bem o referencial normativo, para que 

a auditoria traga valor acrescentado para a organização, assegurando-se 

o cumprimento integral dos requisitos normativos e a avaliação do grau 

de implementação do SGIDI. 

No relatório de auditoria são registadas as constatações (não conformi-

dades e sugestões de melhoria), devendo a organização analisar as causas 

das não conformidades e implementar as acções adequadas.
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5.7.  Revisão do SGIDI 

A revisão do SGIDI é efectuada no seguimento da realização da auditoria 

interna, dado que um dos “dados de entrada” para a revisão do sistema 

pela gestão é os resultados das auditorias internas. Esta revisão é or-

ganizada, tal como referido em 2.2.3, sob a forma de um “Relatório de 

Revisão do SGIDI” que compila toda a informação identificada como re-

levante, incluindo obrigatoriamente a avaliação dos resultados da IDI, os 

resultados de auditorias internas, acções de seguimento sobre anteriores 

revisões pela gestão, alterações de circunstâncias (legais, tecnológicas, 

organizacionais, de mercado, entre outras) que possam afectar a política 

e o SGIDI e recomendações para melhoria.

 

 

5.8.  A Certificação do SGIDI 

A decisão de avançar para a Certificação do SGIDI compete à organização. 

Não sendo obrigatório que após a implementação do SGIDI se requeira 

a certificação, esta poderá ser uma mais-valia (ver 1.2), pelo reconheci-

mento externo da capacidade inovadora da organização e também pelo 

reforço do compromisso com a implementação do SGIDI, dado que este é 

auditado anualmente pelo organismo certificador seleccionado, impondo 

ritmo à organização e reforçando o compromisso para o cumprimento 

dos objectivos e para a eficácia do sistema na obtenção de resultados.
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 ANEXO 1 

INQUÉRITO À INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NA EMPRESA

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Designação:

Morada:

Localidade: Código Postal:

Telefone: Telefax:

E-Mail: URL:

CAE:

Ano de Início Actividade:

Vol. Negócios: N.º Trabalhadores:

Responsável pelas Informações:

Função na Empresa:

Telefone: E-Mail:

Tem algum tipo de Certificação (em caso afirmativo indique qual)?

Gestão Ambiental Sim Não 

Gestão da Qualidade Sim Não 

Gestão da IDI Sim Não 

Higiene e Segurança no Trabalho Sim Não 

Outras Sim Não 

PME Líder Sim Não 

PME Excelência Sim Não 

Outros Especifique:
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Nota: Em caso negativo, e se for o caso, indique qual(ais) pretende vir a obter:

BASE TECNOLÓGICA

1.  A empresa dispõe de alguma infra-estrutura interna de apoio à investigação, desenvolvimento 
ou inovação?

Laboratório da IDI Sim Não 

Núcleos da IDI Sim Não 

Equipas de Projecto IDI Sim Não 

Outras Sim Não 

Especifique:

Nota: Em caso negativo, e se for o caso, indique qual(ais) pretende vir a obter:

2.  Avaliação dos equipamentos associados à principal tecnologia desenvolvida pela empresa, numa 
perspectiva de comparação com a concorrência da empresa.

Muito abaixo da capacidade dos concorrentes

Situação equivalente mas abaixo da capacidade dos concorrentes

Equivalente à concorrência

Entre os melhores com domínio de aspectos-chave

Superior em que sobressai na generalidade dos parâmetros
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 ANEXO 1 

3. Avaliação do grau de exclusividade da empresa sobre a tecnologia face à concorrência.

Muito abaixo da capacidade dos concorrentes

Situação equivalente mas abaixo da capacidade dos concorrentes

Equivalente à concorrência

Entre os melhores com domínio de aspectos-chave

Superior em que sobressai na generalidade dos parâmetros

4. Maturidade tecnológica da empresa

A empresa recorre sobretudo à adaptação de tecnologia de terceiros nos seus processos e 
serviços, sem aportar melhorias significativas a essa tecnologia

A empresa recorre à adaptação de tecnologia de terceiros nos seus processos e serviços, 
aportando melhorias pontuais a essa tecnologia, através dos seus próprios recursos

A empresa apresenta evidências de liderança tecnológica internalizada, em algumas áreas 
da sua actividade

A empresa apresenta uma elevada maturidade tecnológica interna em todos os planos 
organizativos, seja nos processos, sistemas e recursos humanos, considerando-se uma 
boa prática e no seu sector de actividade

RECURSOS

5.   Avaliação dos recursos humanos associados à principal tecnologia desenvolvida pela empresa, 
considerando aspectos como o nível de qualificação, flexibilidade e experiência com a tecnologia.

Muito abaixo da capacidade dos concorrentes

Situação equivalente mas abaixo da capacidade dos concorrentes

Equivalente à concorrência

Entre os melhores com domínio de aspectos-chave

Superior em que sobressai na generalidade dos parâmetros
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6.  Existência de actividades de investigação, desenvolvimento e inovação que contribuem para 
o desenvolvimento contínuo da tecnologia.

Inexistência de recursos afectos

Actividade marginal ou residual, com pouco significado e sem formalização ao nível  
da estrutura da empresa

Existe um grupo de recursos afectos, sem resultados de relevo

Tem orçamento anual da IDI, utiliza técnicas de gestão e tem resultados pontuais

Afecta de forma sistemática recursos à realização da IDI, utilizando diversas técnicas  
de gestão e com resultados múltiplos

7.  Adequação dos recursos humanos afectos a actividades de investigação, desenvolvimento 
e inovação às necessidades do mercado e face à concorrência.

Recursos humanos pouco adequados, sem qualquer estrutura formal neste âmbito

Existe uma estrutura formalizada, mas sem recursos afectos, e que na prática não produz 
resultados consistentes

Existe uma estrutura formalizada, com recursos afectos, e que produzem resultados  
de forma regular

Existe uma estrutura formalizada, com recursos afectos, e que produzem resultados  
de forma sistemática, de acordo com plano e objectivos traçados pela empresa

8.  A empresa tem processos internos para a gestão e avaliação sistemática de inovação.

A empresa não tem processos internos neste âmbito

A empresa tem definidos, mas não implementados processos internos neste âmbito

A empresa tem processos definidos e uma implementação regular e monitorizada  
de práticas de inovação e respectivos resultados

A empresa tem um sistema de gestão de inovação documentado, e implementa  
de forma sistemática práticas de gestão de inovação e avaliação dos seus resultados, 
de acordo com um planeamento estratégico previamente delineado
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 ANEXO 1 

CULTURA

9. Os valores da empresa promovem adaptabilidade, experimentação, aprendizagem e assumir riscos.

A empresa não tem uma promoção formal dos valores de inovação

A empresa realiza algumas acções, pontuais, com vista à promoção dos valores de inovação

A empresa tem os valores de inovação bem explícitos e partilhados pelos seus trabalhadores

A empresa tem os valores de inovação bem explícitos e partilhados, com acções sistemáticas 
de promoção, bem como de partilha de informação e de resultados

11.  A empresa tem uma estratégia de inovação claramente definida, suportada e partilhada com 
os seus recursos humanos.

A empresa não tem uma estratégia de inovação definida

A empresa tem uma estratégia de inovação formalizada mas não implementada

A empresa tem uma estratégia de inovação formalizada, partilhada e explícita entre os 
seus trabalhadores

A empresa tem uma estratégia de inovação que implementa de forma sistemática, em torno 
da qual assenta a estratégia competitiva da empresa

12. A empresa desenvolve cooperação sistemática em inovação com entidades externas.

A empresa não tem envolvimento com entidades externas

A empresa tem um envolvimento pontual com entidades externas, sobretudo para apoio 
ao nível de financiamento

A empresa tem uma política interacção regular com entidades externas, seja para efeitos 
de apoio ao financiamento bem como partilha de informação com entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico, ou outras

A empresa tem um envolvimento sistemático com entidades externas, que estão alinhadas 
com a sua cadeia de fornecimento, no âmbito de um processo recíproco e bem delineado, e 
com responsabilidades mútuas
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RESULTADOS

13. Regularidade no desenvolvimento de novas inovações.

Existe pouca regularidade

Existe alguma regularidade, com desenvolvimentos pontuais em cada ano

Existem diversos desenvolvimentos em cada ano, de forma regular

Existe, diversos desenvolvimentos em cada ano com muita regularidade e de acordo com 
um plano e objectivos previamente definidos

14.  Os resultados da inovação têm um impacto positivo nas vendas da empresa e sua expansão 
para novos mercados.

Os resultados da inovação na empresa não têm impacto nos resultados comerciais

Os resultados da inovação na empresa têm um impacto com pouca expressão nos resultados 
comerciais ou apenas uma expressão pontual

Os resultados da inovação na empresa têm um impacto com alguma expressão nos resul-
tados comerciais da empresa, mas em média inferior a 50% das vendas

Os resultados da inovação na empresa têm um impacto com expressão nos resultados 
comerciais da empresa, normalmente superior a 50% das vendas

15.  O contributo da inovação para a imagem e reputação da empresa e dos seus produtos/ 
/serviços tem sido positivo.

A inovação não tem qualquer impacto na imagem externa da empresa

A inovação é pontualmente reconhecida no exterior com impacto reduzido na sua imagem 
e reputação

A inovação tem impacto na empresa e merece reconhecimento dos seus parceiros mais 
próximos, bem como clientes

A inovação é reconhecida de forma generalizada pelos seus parceiros e mercado, sendo uma 
vantagem competitiva e diferenciadora da empresa no seu sector de actividade



 72  |  VANTAGENS COMPETITIVAS E METODOLOGIA DE CERTIFICAÇÃO IDI PARA PME

 ANEXO 1 

16.  A empresa preocupa-se no sentido de utilizar a propriedade intelectual no sentido de proteger 
as suas inovações.

A empresa não se preocupa com a protecção de direitos de propriedade intelectual

A empresa preocupa-se com a protecção de direitos de propriedade intelectual, mas não 
tem uma estratégia definida para lidar com estas situações

A empresa preocupa-se com a protecção de direitos de propriedade intelectual, e tem 
processos de salvaguarda dos mesmos explícitos e partilhados com os seus recursos

A empresa preocupa-se com a protecção de direitos de propriedade intelectual e tem 
processos de salvaguarda dos mesmos explícitos e partilhados com os seus recursos, os 
quais estão alinhados com objectivos de inovação definidos
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