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Workshop Qualiwork
“Construir valor com a gestão de Sistemas Integrados”



Inovação

Implementação de uma nova ou significativamente melhorada solução para a
empresa, ao nível

 Dos produtos,
 Dos processos,
 Dos métodos organizacionais ou
 Do marketing

Com o objectivo de reforçar a sua posição competitiva, melhorar o seu desempenho ou
os seus níveis de conhecimento

Manual de Oslo, OCDE, 2005

Isto inclui produtos, processos, e métodos implementados pela primeira 
vez pela empresa ou adoptados a partir de outras empresas

Conceito de Inovação



Põe-nos na frente do pelotão  ... para ganhar

Acelera a nossa visão sobre o futuro

Abre-nos a novos mercados e oportunidades

Diferencia-nos da concorrência

Inovação … que vantagens?

Porquê inovar...?

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”
(Einstein)



Normas Portuguesas para a Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (IDI)



• Interaja com parceiros, 
clientes, associações…

• Avalie a necessidade de 
consultoria externa

• Junte-se à COTEC!

KEY  FACTORS

Patrocine ao 
mais alto nível

Forme uma Equipa 
com poder de decisão

Lidere por 
Exemplos

• Defina metas e objectivos
• Porém permita alguma 

flexibilidade
• Conceda Autonomia

• Faça
• Delegue
• Inspire
• Recompense

• Gestão de topo envolvida
• Identifique “evangelistas”
• Priorize o projecto
• Estabeleça uma visão
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3 Alavanque 
Conexões

Coloque as Pessoas 
em 1º lugar

• Formação
• Comunicação
• Actividades de Mobilização
• Foco especial em key users
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Mantenha o sistema 
simples de utilizar

• Clarifique o Âmbito
• Identifique os processos 

aplicáveis às actividades de IDI
• Sistema auto-explicativo, 

intuitivo e fácil de contribuir

Como implementar um SGIDI com sucesso …?



METAS e OBJECTIVOS 
do projecto com 

contornos mal definidos

SISTEMA DIVERGENTE dos 
demais sistemas de Gestão 

da empresa

Implementação de um 
sistema RÍGIDO

PLANEAMENTO pouco 
realista

Indefinição dos pontos 
CRÍTICOS do projecto

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO do 
Gestor correlacionada a outras 

iniciativas da empresa

Equipas de trabalho sem 
PODER DE DECISÃO

Falta de APOIO na implantação do 
Sistema na empresa

Factores de insucesso



Casos de sucesso em Portugal, em inovação de novos 
produtos, serviços e modelos de negócio…

Inovação produtos,  
serviços, 

processos, 
modelos de 

negócio

Sistema pioneiro de 
pagamentos

Solução mista 
sapato exterior/pantufa

J. Sampaio & Filhos

PLUMA
Garrafa de gás mais 

leve

Roupa e malas em 
cortiça

Papel Higiénico Preto

Modelo de negócio  
pré-pago

Case study na Insead … 
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