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Nota Prévia 

 

A emissão e distribuição desta brochura não mais pretende ser do que um guia para 

contextualizar e clarificar os princípios e conceitos inerentes a uma Gestão da 

Inovação, fornecendo informação para uma atitude de mudança, em que o foco 

seja a Inovação. 

Este trabalho permite igualmente identificar e interpretar os requisitos da norma 

portuguesa NP 4457 - Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (IDI) constituindo pois um parco contributo dos profissionais da 

IBeroGestão no sentido de tentar clarificar conceitos, âmbitos e exigências que nela 

se expressam. 

Pretende-se ainda, no desenvolvimento deste guia, introduzir alguns exemplos, 

esquemas ou sinopses que permitam um melhor entendimento dos conceitos 

inerentes à Inovação, expressando algumas pistas para a sua correta gestão. 

Naturalmente que a IBG já pensa, numa fase seguinte ao trabalho agora 

apresentado, potenciar os contributos da análise que a partir de agora se farão com 

naturalidade e que, desde já, a equipa liderada pelo seu responsável Alfredo 

Azevedo, agradece. 

Para terminar, gostaríamos de enunciar a disponibilidade da IBG e dos seus 

consultores para toda e qualquer ação de análise da presente norma. 

Certos erros, omissões e oportunidades de melhoria serão detetadas e consideradas 

na fase posterior ao lançamento e distribuição; assim, solicitamos o favor dos 

contributos dos leitores para que sejamos capazes de rapidamente executar a 

necessária atualização. 

Aproveitamos também para agradecer publicamente às entidades e empresas 

presentes nesta publicação, pela qualidade da informação disponibilizada nas 

respetivas páginas web e noutras publicações nos media e ainda, relevar os seus 

envolvimentos e êxitos nos respetivos projetos de IDI. Muito Obrigado! 

 

 

 

Managing Partner da IBeroGestão 

  
 

 

 

Alfredo Azevedo  
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1. Introdução 

 

Os desafios dos gestores e executivos empresariais crescem de forma aparente pela 

complexidade e dinâmica do mundo moderno ou pelas dificuldades de encontrar, no 

tempo adequado, respostas para a competição, cada vez mais pressionada. 

Competição esta causada por vários fatores; entre eles, a China que se destaca com 

o seu modelo de utilização de mão-de-obra barata e a alta velocidade com que as 

informações de análise de mercado são disponibilizadas, em que todos podem ter 

acesso a dados e relatórios produzidos por agências, bancos e universidades, enfim, 

um arsenal de informação à disposição de todos aqueles que têm acesso à 

tecnologia. 

Sendo o Conhecimento a base de riqueza nas sociedades avançadas e a 

investigação e o desenvolvimento um dos pilares da criação desse 

conhecimento, a inovação aparece como ferramenta essencial para transformar esse 

conhecimento em desenvolvimento económico sustentável, logo contribuindo para a 

melhoria das condições de vida da sociedade. Assim, o desafio é identificar as 

oportunidades de inovação e as suas estratégias de atuação num mercado 

cada vez mais dinâmico e ávido por respostas imediatas. Segundo Peter Drucker, 
aspetos como: ocorrências inesperadas, incongruidades, necessidades, mudanças de 

mercado, demográficas, de perceção e de conhecimento, podem considerar-se 

possíveis oportunidades de inovação que devem ser analisadas. Épocas de crise 

económica, como a presente, poderão constituir excelentes oportunidades para 

proceder a mudanças, mais ou menos profundas, rumo ao aproveitamento de novas 

oportunidades de inovação. 

A figura seguinte ilustra de forma clara a importância e a sequências destes 

conceitos. 

 

 

Figura 1 - Do Conhecimento ao Desenvolvimento Económico e Social 

 

Segundo um estudo realizado em 2009 pelas equipas consultoras da PDMA e PRTM, 

63% das empresas inquiridas a nível mundial, assumiam a inovação como sendo 

um aspeto crítico, percentagem essa que vem aumentando ao longo dos últimos 

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

desenvolvimento laboratorial de soluções mas também é indubitavelmente assumida 

para melhorar e potenciar: 

 

 Novos produtos; 

 Novos processos; 

 Novas formas organizacionais; 

 Transformação em projetos de valor acrescentado. 

 

Nos países e economias progressivas e mais desenvolvidas, inovar não é uma 

sugestão ou eleição de marca, é uma necessidade imposta pelo mercado e pelas 

expectativas das sociedades, logo, indispensável e crítica para a competitividade e 

sobrevivência. Sendo a Inovação um fator crítico de sucesso, e que significa hoje a 
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"A inovação é a única forma pela 
qual podemos realmente 

diferenciarmo-nos num mundo 
globalizado!”   

Josué Christiano Gomes da 
Silva, Coleminas Brasil 

"Ideias não faltam por aí. O que tem 
valor é saber aplica-las a situações 
com resultados concretos. Todas as 

inovações eficazes são 
surpreendentemente simples. Na 
verdade, o maior elogio que uma 

inovação pode receber é haver quem 
diga: Isto é óbvio. Como é que 

não pensei nisto antes?”   

Peter Drucker 
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diferenciação em relação à concorrência, deve ser entendida como um processo 

estratégico, estando alinhada com os seus restantes elementos de gestão.  

 

A Importância da Gestão da Inovação 

A inovação é uma disciplina transversal às Organizações, desde a sua cultura, 

passando pelo envolvimento e mentalidade individual dos seus colaboradores, 

participação de toda a cadeia de valor (clientes, fornecedores) até à análise de 

parceiros, competidores e fontes de conhecimento e de tecnologia. Assim, para que 

a inovação se traduza na produção, assimilação e exploração bem-sucedida da 

novidade, é importante que as organizações efetuem a gestão da inovação de uma 

forma estruturada, integrando-a nas suas estratégias globais.  

É igualmente importante que as empresas1 compreendam que a inovação comporta 

riscos diversos, tais como: 

 

 o produto2 não satisfazer as necessidades do cliente/utente/cidadão; 

 a inovação implicar elevados investimentos que podem não ser 

rentabilizados ao longo do ciclo de vida do produto; 

 a concorrência aproveitar a inovação, desenvolvendo rapidamente uma 

imitação de uma forma mais eficiente ou que ultrapasse a inovação 

inicial pela incorporação de alguns distintivos; 

 a escassez de meios financeiros para tornar efetiva a ideia inovadora;  

 a incapacidade para implantar a inovação; 

 a empresa tornar-se dependente do novo produto; 

 a concentração excessiva de recursos e atenções ao novo produto em 

detrimento da qualidade e comercialização dos produtos já existentes. 

 

Esta consciencialização para os riscos da inovação não deve ser um fator inibidor da 

mesma, devendo o risco ser entendido como a possibilidade de insucesso incluída no 

próprio processo de inovação. Não inovar constitui um risco provavelmente ainda 

maior, podendo conduzir a: 

 

 obsolescência dos produtos; 

 diminuição da rentabilidade; 

 perda de imagem da empresa e dos seus produtos; 

 perda de competitividade; 

 perda de posição e de quota de mercado; 

 perda de oportunidade de negócio; 

 não acompanhamento da evolução tecnológica; 

 redução do ciclo de vida expectável para o produto. 

 

Embora as estratégias de inovação e a própria natureza da mesma devam ser 

adequadas ao posicionamento específico de cada empresa, todas as organizações 

devem ter claros os seus objetivos de inovação e estabelecer mecanismos de 

gestão da inovação que suportem o seu desenvolvimento e que reduzam o risco 

associado. Valerá sempre a pena investir recursos em projetos integrados de 

inovação porque o futuro dependerá sempre deste mecanismo de procura de novas 

formas e soluções!  
                                                      
1 Empresa também pode significar entidade, organismo, instituto, autarquia, universidade, hospital, etc. 
2 Produto pode também significar serviço 

"Não é a espécie mais forte que 
sobrevive, nem a mais inteligente, 
mas sim a que melhor se adapta à 

mudança." Charles Darwin 

 

" O valor de uma ideia reside na 
utilização que lhe é dada!” Thomas 

Edison 


