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As empresas vivem hoje numa economia globalizada, em competição permanente 

e dura, com desafios constantes muito principalmente ao nível da 

competitividade. 

A inovação já não é assumida como algo restrito à investigação científica e ao 

desenvolvimento laboratorial de soluções mas também, é assumida ao nivel de:  
 

 Novos produtos; 

 Novos processos; 

 Novas formas organizacionais e de marketing; 

 Transformação em projectos de valor acrescentado. 
 

A inovação é pois um elemento de Estratégia, logo tem que estar alinhada com os 

seus restantes propósitos e suportes da Organização.  
 

 

 

O QUE É UMA ENTIDADE INOVADORA? 
 

 Realiza coisas diferentes do que vinha fazendo e apresentando ; 

 Surpreende o mercado com novas ofertas e soluções inovadoras 

ao nivel do seu produto/serviço. 
 

 

PERSPETIVAS DE ANÁLISE DA INOVAÇÃO 
 

 Estratégia; 

 Sistema de Gestão da Inovação; 

 Desenvolvimento e gestão de projectos de inovação; 

 Inovação de ruptura. 

 

 

 

 

A INOVAÇÃO COMO UM PROCESSO DO NEGÓCIO  

 
 

MODELO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 
 

 

INDÚSTRIA 4.0 

SERVIÇOS 4.0 

  



 

 

 

A NP 4457 - GESTÃO DA INVESTIGAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (IDI) 
 

Estabelece e descreve todos os suportes e aspectos a considerar na 

organização e gestão da I+D+I de uma Empresa.  

Que aspectos e objectivos são perseguidos pela norma de referência?  

 Proporcionar directrizes para organizar e gerir eficazmente a 

I+D+I, incluíndo: 

A identificação de objectivos da IDI; 

A selecção e a gestão do portfolio de projectos de IDI ; 

 Minimizar o risco e a incerteza associados aos projectos ; 

 Maximizar os benefícios adicionais por transferência de 

tecnologia/conhecimento; 

 Potenciar a IDI como um factor diferenciador e de 

competitividade. 

 
 
 

OBJETIVO DA IBG 
 

O nosso grande objectivo é contribuir de forma envolvente e eficaz para a 

melhoria da Competitividade Empresarial e Organizacional, propondo 

soluções técnicas e operacionais à medida do Cliente.  

Disponibilizamos o nosso capital de:  
 

 Experiência em gestão; 

 Conhecimento e vivência do tecido empresarial e das Organizações 

em geral, bem como dos profissionais de sucesso;  

 Experiência na docência de conhecimentos, técnicos e de gestão.  

 

 

 

FOCO NO CLIENTE 
 

Focar a nossa actividade nas necessidade e expectativas do Cliente, 

desenvolvendo uma sólida interacção entre os profissionais das nossas 

equipas e os do nosso cliente criando pois um espírito de partenariado 

operativo, 
 

 Inovando; 

 Criando vantagens competitivas;  

 Reforçando as relações; 

 Concentrando esforços nos factores de sucesso;  

 Criando valia económica para o Cliente.  
 

O que esperam os Clientes de valioso? Conhecimento e experiência 

aplicados em programas de consultoria,  formação e auditoria à sua medida, 

com utilidade prática para que o seu negócio se desenvolva e prospere!  

 
 
 

PARCERIA INTERNACIONAL DA IBEROGESTÃO PARA 
PROJECTOS DE I+D+I 
 

A IBEROGESTÃO e a SERVIGUIDE desenvolveram e firmaram um protocolo 

de colaboração e entreajuda para o mercado ibérico.  

A SERVIGUIDE é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Sistemas 

da Qualidade, Ambiente e Segurança, Inovação e Externalização, partindo 

da Galiza para toda a Espanha, detendo escritórios em seis cidades do país 

vizinho. 

 

 

 

 

INOVAÇÃO E O MODELO EFQM DE  

GESTÃO/ EXCELÊNCIA EMPRESARIAL 

 
 

 

 

 

 

COMO DESENVOLVER UM PLANO DE 
IDI 

MAPA DE PROCESSOS 
EXEMPLO IBG 

 
 

 

 

 

IBEROGESTÃO - GESTÃO INTEGRADA E TECNOLÓGICA, LDA  

RUA PINTO AGUIAR, 281, 4400-252 VILA NOVA GAIA  
 

 

 T (351)  223770830   

F (351)  223770839 
 

 

IBG@IBEROGESTAO.PT 

 WWW.IBEROGESTAO.PT  


