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1. Enquadramento 

Apresentação do Projeto  

No quadro dos eixos estratégicos do Portugal 2020, a APICER decidiu avançar como promotora líder de 

projetos estratégicos que permitam reforçar a competitividade do setor, nomeadamente ao nível da 

capacitação do setor no domínio da inovação. 

A APICER, com o apoio da PwC, desenvolveu um projeto, intitulado “Capacitação da Indústria Cerâmica 

Portuguesa - Ferramentas de Gestão de Inovação e de Desenvolvimento de Novos Produtos”. O projeto 

está alinhado com as grandes orientações estratégicas nacionais e europeias, o Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização (POCI) mobiliza os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para o período 2014-20 no âmbito do domínio “Competitividade e Internacionalização” do 

Portugal 2020.  

O projeto enquadra-se no Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Capacitação, na medida em que tem como 

objetivo principal o reforço da capacitação empresarial de PME do setor cerâmico no domínio da 

inovação, domínio relevante para a competitividade e internacionalização das PME, e para a sua 

orientação para o mercado global. 

Neste sentido, o projeto “Capacitação da Indústria Cerâmica Portuguesa - Ferramentas de Gestão de 

Inovação e de Desenvolvimento de Novos Produtos” pretende desenvolver uma estratégia coletiva de 

reforço da capacitação empresarial na área da inovação, tendo como objetivos: 

• Contribuir para a integração de linhas estratégicas relacionadas com inovação nas estratégias de 

negócio das PME do setor cerâmico, por via da sensibilização e compreensão do quão essencial estas 

medidas são para o sucesso e sustentabilidade das PME no mercado global; 

• Fomentar a adoção e implementação de políticas e procedimentos de inovação nas PME mediante 

facilitação de um conjunto de ferramentas adaptadas ao setor; 

• Reduzir os custos associados às atividades de desenvolvimento da inovação nas PME de forma 

individual, através da disponibilização de ferramentas desenvolvidas ao nível da APICER; 

• Fomentar o espírito de cooperação, mediante envolvimento das diversas PME no decorrer do projeto, 

incluindo a partilha de melhores práticas, casos de sucesso e desenvolvimento de ferramentas para 

uso por todas os associados da Apicer; 

• Sensibilizar e comunicar às PME as ferramentas desenvolvidas, para que melhor possam avançar 

com a sua implementação; 

• Distinguir as empresas com as melhores práticas e iniciativas, para desta forma partilhar informação 

e sensibilizar para a relevância do tema. 

Na prática, o projeto materializa-se na disponibilização de ferramentas na área da 
inovação, capazes de induzir efeitos no dinamismo e inovação no setor, de uma forma 
geral. 
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Fases do Projeto 

Fases Objetivos Resultados 

Fase  1 

Diagnóstico inicial  

e identificação de 

tendências  

Identificar e analisar as melhores práticas, 

casos de sucesso e tendências ao nível da 

gestão de IDI (investigação, 

desenvolvimento e inovação) e DNP 

(desenvolvimento de novos produtos)  

 Relatório de diagnóstico, incluindo 

descrição da abordagem, resultados da 

análise de benchmarking e auscultação a 

stakeholders, incluindo documento 

síntese sobre “Tendências e melhores 

práticas de gestão de IDI e DNP” 

Fase 2 

Workshops com 

associados  

Dinamizar workshops com associados da 

APICER para compreender barreiras e 

dificuldades e identificar necessidades ao 

nível da gestão da IDI e do DNP 

 Material de suporte aos workshops, 

incluindo informação sobre: sistemas de 

gestão de IDI (NP4457:2007 e outros 

referenciais), processo de DNP e 

tendências e melhores práticas de gestão 

de IDI e DNP 

 Relatório com resultados dos workshops 

Fase 3  

Elaboração de 

manuais e 

ferramentas 

Promover o desenvolvimento de 

processos internos de IDI e DNP, 

mediante disponibilização de manuais 

e ferramentas de suporte 

 Manual para a gestão de IDI 

 Manual para o DNP 

Fase 4 

Promoção da 

adoção de 

ferramentas de IDI 

e DNP 

Contribuir para o sucesso da implementação 

de processos de IDI e DNP, sensibilizando e 

promovendo a aplicação dos manuais e 

ferramentas desenvolvidos 

 Materiais para promoção das ferramentas 

desenvolvidas  

 PME capacitadas no domínio da inovação 

Fase 5 

Concurso de ideias 

  

Promover a geração e a identificação de 

ideias inovadoras que possam contribuir 

para a competitividade do setor 

  

 Relatório com determinação dos termos 

do Concurso e respetivo plano de 

comunicação 

 Relatório com tratamento e análise das 

candidaturas recebidas para posterior 

avaliação do Júri; 

 Apresentação dos resultados do concurso 

(incluindo metodologia, tipologia de 

candidaturas recebidas, finalistas e 

vencedores) 

 

Descrição e objetivos do manual 

O Manual para o DNP materializa o resultado da fase 3 do projeto apresentado anteriormente. Tem como 
principais objetivos:  
 

 sensibilizar os associados da APICER para a importância da inovação na competitividade 
empresarial, através do lançamento de projetos de desenvolvimento de novos produtos (DNP). 

 promover a implementação de processos internos associados ao desenvolvimento de novos 
produtos, alicerçado em boas práticas nacionais e internacionais.  
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Este manual apresenta ainda algumas conclusões do inquérito lançado a um conjunto de empresas, 
selecionadas previamente, acerca das suas práticas de IDI e DNP. 
O presente documento está estruturado em capítulos distintos, dos quais se faz de seguida uma breve 
descrição:  

 
1. Enquadramento (o presente capítulo) com uma apresentação do projeto e descrição das 

diferentes fases, objetivos e resultados esperados. Os objetivos do Manual para o DNP são 
também apresentados. 

 
2. Importância do desenvolvimento de novos produtos, onde é identificado o conceito de 

inovação de produtos e tipologias associadas, bem como os benefícios da implementação de um 
processo sistematizado de desenvolvimento de novos produtos. 

 
3. Boas práticas de desenvolvimento de novos produtos, que inclui um conjunto de 

recomendações a adotar no processo de DNP. Neste capítulo são ainda apresentados: os 
resultados do inquérito lançado a um conjunto de empresas do setor da cerâmica acerca das suas 
práticas de IDI, bem como um conjunto de case-studies que apresentam boas práticas de 
empresas nacionais que podem ser uma fonte de orientação para as empresas do setor. 
 

4. Casos de estudo, que inclui a descrição de práticas de duas empresas portuguesas que atuam 
no setor da cerâmica. 
 

5. Ferramentas de Apoio, consiste numa secção com a identificação de um conjunto de 
formulários e ferramentas que podem ser utilizados pelas empresas para a gestão das suas 
atividades de DNP.  

 

Ao longo do documento é utilizada uma simbologia para assinalar a seguinte informação: 

 
Apresentação de resultados do inquérito acerca das suas práticas de IDI 
lançado a um conjunto de empresas do setor da cerâmica.  

 
 
 
 

 
Identificação da existência de ferramenta apresentada na secção 4. 
Ferramentas de Apoio 
 

 
 
Inclui ligações para websites com informação relevante 
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2. Importância do desenvolvimento de novos produtos  

A Inovação pode manifestar-se em vários níveis, transformando/materializando ideias em melhorias a 

vários níveis (organizacional, processo, produto/serviço e marketing), que se traduzem em criação de 

valor. No presente manual, o foco é a inovação do produto.  

De acordo com os referenciais normativos em vigor, nomeadamente a Norma Portuguesa (NP) 

4456:2007, a Inovação do Produto define-se como: 

Inovação de Produto 

 
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. 

 

 

A inovação do produto nos serviços, pode incluir: melhoramentos 

significativos na forma como é prestado (por exemplo: rapidez, 

eficiência), novas funcionalidades ao serviço e a introdução de novos 

serviços.  

No mundo empresarial atualmente globalizado, a capacidade de 

inovação é um dos requisitos de excelência para assegurar a 

competitividade no mercado, no qual se assiste a mudanças 

tecnológicas provocadas pelo surgimento de novas tecnologias de 

informação e de novos materiais, ao aumento da concorrência 

internacional e dos níveis de exigência às empresas fornecedoras. 

As atividades de desenvolvimento de novos produtos são de 

importância estratégica, sendo fundamental o desenvolvimento de 

processos, metodologias e ferramentas que potenciem a inovação do 

produto e a renovação da oferta de produtos e serviços de forma eficaz 

e sistemática.  

 

Tipos de inovação no produto 

 

  

 

Cerca de 98% dos 
inquiridos, referem que 
as suas empresas 
desenvolveram novos 
produtos nos últimos 3 
anos. 
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Barreiras à inovação 

 

• O top 3 das barreiras à inovação identificadas pelos inquiridos são: “custo elevado”, “riscos percebidos como 
excessivos” e “falta de infraestruturas”. Por outro lado, a barreira menos identificada foi a “cultura da 
empresa”. 

• Alguns dos inquiridos referiram outras barreiras à inovação, que as suas empresas têm, tais como a falta de 
diversidade de produtos, e a falta de formação dos colaboradores para este tema.   

 

 

 

 

Benefícios de gestão de atividades de DNP 

O investimento no desenvolvimento de novos produtos é crucial para um posicionamento de liderança de 
mercado. Pela sua importância, e de forma a reduzir o risco de fracasso, deve ser definido um 
planeamento cuidado com base num processo estruturado de gestão das atividades de DNP, com recursos 
alocados e com ferramentas de apoio adequadas.  
 

A implementação de um processo sistematizado de gestão de atividades de DNP permite às empresas 
usufruir de um conjunto de benefícios, entre eles: 

 Potencia a inovação como ativo estratégico da empresa e como fator de criação de valor para a 
empresa e para os clientes 

 Permite validar, de forma contínua, o potencial de sucesso do produto junto do mercado alvo, 
ajustando-se as características do novo produto em conformidade, sempre que necessário  

 Obtenção de ganhos de eficiência e redução de custos de desenvolvimento 

 Otimiza o tempo de desenvolvimento e de tomada de decisão, assente em informação 
sistematizada dos projetos e práticas 

 Estimula a criatividade e a geração de ideias, canalizando-as para processos de inovação do 
produto 

 Facilita a definição das margens dos preços a praticar junto do mercado alvo, e consequente 
ajuste atempado da evolução das atividades do projeto e alocação de recursos 

 Permite detetar antecipadamente a probabilidade de insucesso e, consequentemente, suspender o 
projeto, minimizando custos inerentes.  

 

13

18

8

3
4

7

11

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Riscos
percebidos

como excessivos

Custo elevado Carência de
financiamento

interno

Cultura da
empresa

Fatores
relativos à falta

de
conhecimento

Procura Incerta
de Produtos e

Serviços

Falta de
Infraestruturas

Barreiras à inovação na sua empresa



8 
 

3. Boas práticas de desenvolvimento de novos produtos 

É fundamental considerar que a essência do sucesso de um projeto de desenvolvimento de novos produtos 
ou serviços reside na qualidade da informação que a empresa, independentemente da sua dimensão, 
dispõe sobre o seu mercado alvo, a qual permite otimizar a conciliação de 3 aspetos: 
 

 
 
 
Fonte: Adaptado de Manual de Implementação de Projetos de DNP, CEC-CCIC/IPP(2014). 

 
 

3 fatores determinantes para o sucesso do processo de DNP 
 

 
Fonte: Adaptado de modelo de Clark e Whellwright, Manuel José Lopes Nunes (2004) 

 

 
 

Atributos que o novo produto deve ter 

 

 Responde funcionalmente aos 
requisitos propostos 

 Capaz de resolver o problema que 
esteve na sua origem 

 Competitivo e ajustado no preço 
 Otimizado 
 Viável 
 Rentável 
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Recomendações sobre atividades de DNP 
 
O processo de desenvolvimento de um novo produto pode variar de empresa para empresa.  No entanto, 
há um conjunto de 4 etapas que são chave em qualquer processo desta natureza. 
 

 
 
 

Gestão de Oportunidades 

 
No processo de DNP a gestão de oportunidades é considerada uma fase preparatória, da qual deve 
resultar uma identificação e seleção claras de oportunidades com potencial a considerar pela equipa de 
projeto para as fases seguintes.  Consiste na pesquisa sistemática por novos produtos e serviços que a 
empresa pode desenvolver mantendo-se competitiva.  
 

 
Boas práticas: 
 

 Estabelecer um canal de comunicação direto entre cliente/colaborador e empresa, que permita 
ouvi-los regularmente como, por exemplo, através de inquéritos de avaliação de satisfação de 
clientes e colaboradores. Estes instrumentos são fundamentais para recolher informação, pelo 
que devem ser estruturados com perguntas abertas e campos para sugestões de melhoria e 
reclamações. Os resultados obtidos devem ser analisados e comunicados internamente em 
formato de relatório.  

 

 Analisar as tendências de evolução do mercado, do consumo e estilos de vida, para prever a sua 
evolução futura. Podem ser considerados fatores demográficos, tecnológicos, culturais, políticos e 
ambientais.  Devem também ser analisadas as tendências dentro do próprio setor e dos produtos 
disponibilizados pela empresa.  
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Na secção “Ferramentas de Apoio” são apresentados alguns templates de apoio à análise de 

tendências e concorrência.   

 

 Definir critérios de seleção de oportunidades, de forma a medir e analisar quais as oportunidades 
com maior probabilidade de sucesso no mercado, atendendo aos mais variados fatores intrínsecos 
(ex.: know-how, meios disponíveis, investimento necessário) e extrínsecos (ex.: concorrência, 
dimensão do mercado). 

 
 

Na secção “Ferramentas de Apoio” são apresentados alguns métodos de seleção de 

oportunidades. 

 

 Realizar um diagnóstico da empresa, de forma a identificar e avaliar as condições internas 
necessárias à realização do projeto de DNP, bem como identificar eventuais fatores 
condicionantes do desenvolvimento de novo produto.   

 

 
 
Fonte: Adaptado de Guia Prático – Como lançar novos produtos, J. A. Nunes Carneiro, Associação das Indústrias 
da Madeira e do Mobiliário de Portugal (2012) 

 
Exemplo de tipo de informação a analisar 

 
• Evolução de dados de produção e de mercado nos últimos anos 
• Concorrência e benchmarking 
• Métodos de compra e fornecimento 
• Substituição de materiais e produtos atuais 
• Tendências de inovação e diversificação na indústria 
• Surgimento de novos produtos no mercado 
• Novos mercados com potencial 
• Análise dos principais mercados e clientes da empresa 
• Identificação de novas necessidades de clientes 
• Identificação de novas oportunidades e conceitos de negócio 
• Identificação de nichos/mercados com potencial 
• Identificação e análise de stakeholders associados à compra 
• Pesquisa de patentes registadas. 
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Na secção “Ferramentas de Apoio” são apresentados templates para sessão de reflexão 

estratégica.  

 

 Obter o compromisso da gestão de topo da empresa na 

promoção interna de uma cultura e ambiente de inovação. 

 Definir uma equipa de trabalho multidisciplinar para 

levar a cabo o projeto de DNP (do princípio ao fim), 

envolvendo colaboradores da empresa (desde a gestão de 

topo até a elementos mais operacionais de diferentes 

áreas e departamentos), stakeholders externos 

(fornecedores, clientes, empresas do mesmo setor que 

aceitem participar em projetos colaborativos), incluindo o 

estabelecimento de parcerias com entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico.   

 Estabelecer uma visão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), partilhada por todos 

os colaboradores, e que sirva de orientação para a definição da política e estratégia de DNP. 

 Definir prioridades, objetivos e metas de IDI e DNP, que sejam verificáveis e estejam em 

alinhamento com a Política de IDI/DNP.   

 Estabelecer procedimentos para a recolha, análise e tratamento, difusão e valorização da 

informação, assegurando a documentação de todas as fases do projeto sem burocratizar 

desnecessariamente o processo (ex.: notas de reunião, fichas de registo de ideias e de projeto), 

recorrendo a ferramentas simples e de aplicação rápida, tendo em vista suportar e clarificar os 

processos de tomada de decisão, controlar os prazos de execução e  assegurar que não há perdas 

de informação no decorrer das várias etapas do projeto. 

 Implementar uma plataforma para a gestão de projetos de DNP.  

 Definir e implementar uma metodologia de gestão de risco para o DNP, com vista a antecipar o 

sucesso ou insucesso de um determinado produto e desenvolver medidas de mitigação de risco e 

criar barreiras sólidas à entrada de concorrentes (ex.: transição rápida da ideia para protótipo e 

teste, utilização de maior sofisticação tecnológica, desenvolvimento de parcerias para partilha de 

risco). 

 Avaliar, de forma contínua, os custos de desenvolvimento e de produção, de forma a ponderar a 

necessidade de suspensão antecipada do projeto, face a uma elevada probabilidade de insucesso 

detetada, sem que os custos sejam ainda demasiadamente penalizadores para a empresa.   

 

Na secção “Ferramentas de Apoio” é apresentado um exemplo de ferramenta de cálculo 

de risco 

 
 

 

 

A gestão de topo deve 
identificar o DNP como 
área estratégica da 
empresa, garantindo a 
alocação de recursos e a 
comunicaçao interna 
sobre as 
responsabilidades de cada 
membro da equipa de 
trabalho multidisciplinar. 
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 Planear os projetos de DNP, 

plurianualmente, incluindo a 

estruturação dos mesmos (com 

abordagem a parceiros para 

incorporação de maior grau de IDI), 

e as necessidades de financiamento, 

tendo em vista a captação de fontes 

de financiamento diversas para o 

desenvolvimento de projetos de IDI, 

de forma a minimizar o risco 

financeiro associado ao potencial 

insucesso.  

 
 
 

 
 
Na secção “Ferramentas de Apoio” estão identificados Sistemas de incentivo à inovação. 

 

 

 
 
Após a fase de identificação e seleção das oportunidades, a empresa deve contactar diretamente com os 
clientes que compram e/ou usam os seus produtos atuais, bem como com os seus “não clientes”/ 
potenciais clientes e utilizadores, envolvendo-os num processo de auscultação para identificação de 
desejos e necessidades e observação comportamental para interpretar as reações, atitudes e 
posicionamento do cliente quando em contacto com o produto/serviço. Deste processo resulta a 
identificação de requisitos que devem ser satisfeitos aquando do desenvolvimento do novo produto. 
 
Nesta fase, é relevante envolver stakeholders que tenham capacidade de influência sobre o consumo de 
terceiros.  

Análise das necessidades dos clientes 

Plano/Ficha de Projeto Campos a considerar 
 
• Objetivos e metas a alcançar  
• Descrição do projeto com identificação do problema a resolver, das 

melhorias a introduzir, dos benefícios/vantagens competitivas  
• Equipa do projeto 
• Entidades a envolver 
• Recursos necessários 
• Calendário (prazos estimados) 
• Resultados esperados 
• Atividades de verificação e validação com identificação de critérios de 

revisão, seleção e aprovação 
• Proteção da propriedade intelectual  
• Fontes de financiamento  
• Registo de ocorrências 

 
Fonte: Adaptado de Manual de Implementação de Projetos de DNP, 
CEC-CCIC/IPP (2014). 

Alguns exemplos de fatores de risco no processo de DNP 
 
• Adoção de processos ineficazes 

• Apostas frágeis nas fases iniciais ao nível de tempo, pessoas e outros recursos 

• Propagação de problemas ao longo das sucessivas etapas de conceção   

• Deturpações das vozes dos clientes 

• Adoção de limites impostos ou autoimpostos;  

• Abordagens e resolução de problemas pouco criativas 

• Aposta em ideias/convicções pessoais não validadas 

• Nível baixo de sofisticação nos processos e produtos  
 
Fonte: Adaptado de Manual de Implementação de Projetos de DNP, CEC-CCIC/IPP (2014). 
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Boas práticas: 
 

 Definir o perfil de clientes, de utilizadores e influenciadores a auscultar e selecionar uma amostra 

(que de alguma forma se relacionam ou irão relacionar-se com o novo produto). Segundo a 

Sociedade Portuguesa de Inovação, a experiência mostra que com 10 entrevistas realizadas é, 

geralmente, possível extrair já mais de 80% do que será o conjunto global de requisitos expressos. 

 Definir claramente o objetivo e âmbito do estudo de auscultação de necessidades de clientes, 

sendo que as entrevistas devem ter um cariz exploratório e focar-se na identificação e 

compreensão do que o cliente precisa/deseja, quais os problemas que identifica e o que considera 

ideal.  

 Elaborar guiões de entrevista, para cada perfil, com questões abertas e com espaço para que o 

entrevistado se expresse livremente, tentando explorar a motivação das posições manifestadas.  

Pontos a explorar nos guiões de entrevista  
 

 
 
 
Fonte: Adaptado de Manual de Implementação de Projetos de DNP, CEC-CCIC/IPP (2014). 

 
 

 Analisar as entrevistas realizadas a fim de extrair as afirmações que expressam as necessidades ou 

desejos dos clientes, registando os pontos chave e imagens associadas a cada manifestação do 

cliente, para posteriormente proceder à definição dos requisitos. Os requisitos devem ser 

específicos, claros, relativos a necessidades e não a soluções. 

 Realizar um workshop com a equipa do projeto para estruturar, hierarquizar os requisitos dos 

clientes.  
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 Analisar qualitativamente os requisitos, através da aplicação de um questionário (junto dos 

elementos já entrevistados anteriormente e de outros cuja opinião se considere relevante), com o 

intuito de compreender de que modo contribuem para a satisfação ou insatisfação dos clientes. 

No final, criar um documento que sistematize todos os requisitos, e que seja tido em consideração 

ao longo do processo, de forma a mitigar o risco de deturpação devido ao efeito de subjetividade 

da equipa de trabalho. 

 Apresentar protótipos, mais ou menos avançados, a clientes para validação do mercado e 
antecipação do grau de sucesso de um novo produto. 

 
 

Na secção “Ferramentas de Apoio” são apresentados exemplos de ferramentas de análise 

de requisitos. 

 

 
Esta etapa consiste, numa primeira fase, em gerar o maior número de ideias e conceitos possível, sem julgamento; 
para depois numa segunda fase proceder-se à sua seleção, incluindo a fusão de alguns, anulação de repetições, entre 
outros. Deve procurar-se criar um ambiente favorável para a geração de ideias, recorrendo a algumas ferramentas de 
criatividade.  
 

Boas práticas: 
 

 Definir e implementar processo de captação, análise, 

avaliação, pré-seleção e valorização de ideias – que vise 

identificar e selecionar as ideias que apresentem 

soluções para problemas defrontados pela organização, 

responder a necessidades do mercado. 

 Definir uma metodologia para recolha e avaliação de 

ideias, incluindo critérios de seleção e avaliação, que 

esteja alinhada com a política de IDI. 

 Registar as ideias num formulário próprio, com 

identificação da fonte. 

 Definir e implementar mecanismos de reconhecimento 

e disseminação de ideias.  

 Promover, identificar, selecionar e implementar ideias. 

 Definir e formalizar um procedimento para 

captação/recolha de ideias. 

 Definir e formalizar um procedimento e critérios para a 

avaliação e seleção das ideias. 

 Estimular o envolvimento dos  colaboradores com a 

Organização. 

 Captar ideias através de, por exemplo, estímulo das 

interacções entre colaboradores e de plataformas web 

based. 

Gestão de ideias 
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 Conceber programas/campanhas (internas e externas) de trocas de ideias, num ambiente 

informal. 

 Utilizar sistemas de incentivo à criatividade 

como por exemplo, laboratórios de inovação, 

concursos de ideias, caixas de sugestões, 

sessões de brainstorming, entre outros 

mecanismos para geração, identificação e 

selecção de ideias. 

 Facultar oportunidades e tempo para os 

próprios colaboradores desenvolverem 

iniciativas de inovação por sua própria 

disponibilidade e vontade. 

 Elaborar fichas de caracterização do projecto, 

para os projetos de IDI (incluindo recursos necessários, custos, análise de riscos, e qual a equipa 

que implementará o projeto). 

 Implementar mecanismos de proteção da propriedade intelectual. 

 Lançar concursos de ideias abertos ao exterior, tendo por base o modelo de Inovação aberta, o 

qual pressupõe que o conhecimento para promover inovações  encontra-se em qualquer lugar da 

cadeia de valor da organização e no mundo globalizado.  

 

Na secção “Ferramentas de Apoio” são apresentados templates de Fichas de Ideias, 

Processo de captação e avaliação de ideias, bem como alguns métodos de 

seleção (já referidos como ferramentas na etapa de gestão de oportunidades). 

 
 
 

 

 
Após a definição dos requisitos dos clientes, inicia-se a etapa do design que consiste na definição das 
características técnicas do produto, as quais devem traduzir esses requisitos. O objetivo é a transcrição de 
cada requisito do cliente numa ou mais características. Posteriormente, realiza-se a validação e 
lançamento do novo produto e da sua estratégia de comunicação.  Os resultados obtidos, bem como os 
métodos utilizados, devem ser monitorizados e documentados.  
 

 
Boas práticas: 

 Proceder ao desenvolvimento de uma proposta de produto com foco nos requisitos do cliente e do 

feedback recolhido aquando da apresentação ao mercado de protótipos (caso já tenha ocorrido). 

 Transformar planos de produto em blueprints, desenhos e em protótipos e, consequentemente, 

em componentes efetivas.  

 Realizar os necessários ajustes e submetidos a nova validação (se considerado necessário), para 

posteriormente, avançar para o processo de produção.  

Design e lançamento 

 
 
 
 

Cerca de 50% das empresas 
inquiridas já têm um 
procedimento de captação e 
recolha de ideias 
implementado na sua 
empresa.  
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 Definir e implementar um plano de lançamento de produto e respetiva estratégia de comunicação 

e marketing.  

 Fazer uma apresentação interna do novo 

produto a todos os colaboradores da empresa 

ou, no mínimo, a todos os colaboradores com 

responsabilidades comerciais e de gestão de 

clientes.  

 Realizar formação sobre o novo produto para 

a equipa interna, parceiros de negócio e 

influenciadores.  

 Elaborar fichas técnicas detalhadas e 

manuais de produto. 

 Disponibilizar amostras de produto como forma do mercado entrar em contacto com o produto.   

 Monitorizar regularmente os resultados do lançamento e desempenho do novo produto, face ao 
planeado e, em caso de resultados abaixo do esperado, tomar medidas concretas.  
 

 Elaborar relatório de resultados de DNP que inclua uma análise ao cumprimento do plano do 
projeto (objetivos, prazo, orçamento), identificação das lições aprendidas, de oportunidades de 
melhoria no processo, bem como as vantagens competitivas obtidas e os benefícios alcançados.  
 

 Avaliar os impactos pós-lançamento e comercialização através da informação obtida na gestão de 
reclamações, impactos nas vendas e auscultação de stakeholders.  

 

 Realizar reuniões de acompanhamento e de apresentação dos resultados com a equipa do projeto 
e gestão de topo.  

 

Na secção “Ferramentas de Apoio” são apresentados exemplos de ferramentas de apoio à 

definição das características técnicas do produto, de planeamento do 

lançamento, e de análise de resultados.  

Tópicos a considerar na fase de design e lançamento 
 
• Características e funcionalidades do produto 
• Preço e condições de comercialização 
• Materiais promocionais (brochuras, catálogos, aplicações 

móveis, traduções em línguas estrangeiras para presença em 
mercados externos) 

• Presença na Internet, microsite do produto ou área no 
website da empresa  

• Dossier de imprensa para jornalistas 
• Website próprio do produto  
• Embalagem 
• Equipa comercial e responsabilidades 
• Canais de distribuição 
• Pontos de venda e atendimento 

Possíveis indicadores de monitorização de resultados 
 

• Evolução do volume de vendas da empresa e do novo produto 
• Evolução de número de novos clientes 
• Evolução das vendas de clientes atuais 
• Impacto nas vendas dos outros produtos da empresa 
• Frequência da compra 
• Valor e volume de cada encomenda 
• Rotação de stocks 
• Grau de cobertura do mercado (local, regional, nacional, internacional) 
• Número de pontos de venda onde o produto está disponível 
• Número de contactos solicitando informação sobre o novo produto 
• % de clientes satisfeitos 
• Tipo e impactos da resposta da concorrência 
• Margens libertadas (global, por produto, por cliente, etc.) 
• Retorno do Investimento realizado 
• Orçamento de comunicação vs. visibilidade das referências nos media 
• Grau de envolvimento da equipa de projeto e da equipa comercial   
• Número de visitantes no sítio da Internet (da empresa e/ou do novo produto) 
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4. Casos de estudo 

 

Caso de Estudo 1  

 
Centro Tecnológico da 
Cerâmica e Vidro 
 
 

 

 
Implementação de boas práticas de Gestão de Inovação de acordo com 

a NP4457:2007  
 
 

 
 
 

Tipo de atividade: Entidade do Sistema Científico e Tecnológico (SCT) com serviços de consultoria 
especializada e auditoria, formação profissional, medição e ensaio e soluções de 
IDT, orientados para os setores da Cerâmica e do Vidro e todo o cluster da esfera 
do habitat.  

Presta serviços de inovação em várias áreas, nomeadamente: Vigilância 
Tecnológica em áreas relevantes do Habitat (materiais de construção e casa); 
dinamização de consórcios para atividades de I&DT colaborativas; preparação, 
gestão e acompanhamento técnico e financeiro de projetos de IDI; consultoria 
especializada para preparação de candidaturas a Sistemas de incentivos para 
empresas e outras entidades e ainda na área de propriedade industrial e 
transferência de tecnologia.  

O CTCV é uma entidade acreditada pelo IAPMEI para a prestação de serviços 

através de Vales Inovação, I&DT, Empreendedorismo, Incubação e i4.0. 

N.º colaboradores (2017) 
 

53 

Volume de negócios 
(2017) 
 

1.72M€ 

Desafios relacionados 
com a inovação 
 

 
 

Com a implementação de um sistema de gestão de inovação, o CTCV pretende, por 
um lado, melhorar os mecanismos de gestão do conhecimento disponíveis e, por 
outro lado, fomentar novas atividades de investigação e desenvolvimento que 
potenciem a capacidade de I&D do CTCV junto do mercado. 
 
Atualmente, as oportunidades advêm sobretudo de uma predisposição por parte 
do tecido empresarial para o envolvimento em atividades de I&D, a qual obriga a 
uma resposta adequada em termos de capacidade de vigilância tecnológica, 
conhecimentos atualizados em materiais, tecnologias e processos produtivos. 

Abordagem face à 
inovação 
 

O CTCV considera que a sua missão é disponibilizar conhecimento e desenvolver a 
capacidade de intervenção em áreas técnicas e de especialidade. Ter o domínio do 
processo de investigação, desenvolvimento e inovação e ser capaz de o aplicar. 
 

Tem como visão ser um parceiro incontornável no desenvolvimento de soluções de 
vanguarda.  
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A atividade de inovação e I&DT do CTCV inclui uma participação ativa em projetos 
de desenvolvimento tecnológico aplicado, enquadrados em diversos programas 
nacionais e europeus de apoio à Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI).  

A IDI é uma constante na vida do CTCV, um dos pilares do seu sucesso e um fator 
determinante no desenvolvimento de competências de uma equipa 
multidisciplinar fortemente orientada para projetos de I&DI, desde a gestão do 
conhecimento e geração de ideias, passando pela edificação de projetos de 
inovação, industrialização da ideia e comercialização do produto. 
 
 
Boas práticas no âmbito de Gestão de Inovação e Desenvolvimento de 
Novos Produtos (DNP) 
 

1. Política de IDI/DNP: 
 

A cultura de IDI está orientada para resultados e valorização dos conteúdos de 
utilidade industrial, oferecendo aos parceiros de negócio um conjunto de soluções 
integradas que passam pela consultoria especializada e auditoria, formação 
profissional, medição e ensaio e soluções de IDT. As linhas orientadoras focam-se 
na disponibilização de conhecimento e a capacidade de intervenção em áreas 
técnicas e de especialidade em todas as empresas que apresentem dificuldades em 
obter essas competências de forma isolada.  

 
2. Prioridades estratégicas, objetivos e metas para área de IDI/DNP 

 
Os objetivos traçados no documento estratégico “Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento Sustentado 2015-2020”, em concreto na Linha Estratégica de 
Gestão da Inovação apontam para uma política de Gestão e Promoção de I&D em 
consórcios que possam resultar em produtos e processos com valor acrescentado 
para as empresas e para o mercado. Pretende-se que o CTCV seja um agregador de 
processos de inovação, da vigilância à transferência tecnológica, que respondam 
aos anseios futuros da indústria. 

Tem como objetivo participar em processos de transferência de tecnologia e de 
criação de empresas que resultem do desenvolvimento de ideias inovadoras na 
área dos materiais e que se possam transformar em novos produtos.  

Em termos de metas, refira-se, a título de exemplo, o aumento do peso da 
atividade para 27% já em 2018 (> 30% em 2020) e também o envolvimento de 
empresas assistidas anualmente em atividades de IDI de 5% do total de empresas 
(2015) para a 8% em 2018 (> 10% em 2020). 

 
3. Departamento de IDI: 

 
O CTCV dispõe de uma equipa especializada na dinamização, preparação e gestão 
de projetos de IDI, responsável por assegurar as fases de avaliação prévia de 
requisitos e enquadramento dos projetos, passando pela preparação de conteúdo 
técnico e financeiro para apresentação de candidaturas e posterior gestão e 
acompanhamento dos projetos. 

Trata-se de uma equipa de inovação composta por recursos humanos internos, 
maioritariamente com funções de gestão, mas que tem a capacidade para 
mobilizar, de forma transversal a todo o CTCV, os recursos humanos necessários 
para o desenvolvimento de atividades de I&D consoante a especificidade e sempre 
dentro das competências do CTCV. 

A equipa de inovação é composta por 2 técnicos a tempo inteiro, contando 
pontualmente com o envolvimento de mais dois técnicos a tempo parcial.  

 
 

4. Orçamento de IDI 



19 
 

 
O departamento de Inovação e Desenvolvimento tem um orçamento anual que 
decorre da participação em projetos de IDI, financiados por empresas ou por 
programas de financiamento nacionais ou europeus. 

 
5. Procedimentos para gerir inovação e desenvolvimento de novos 

produtos: 
 
Sistema de Gestão  
 
O CTCV tem um sistema de gestão da qualidade certificado de acordo com a 
Norma NP EN ISO 9001:2015 e tem boas práticas de IDI implementadas, desde 
2012, de acordo com os princípios da NP4457:2007. 
 
 
Bolsa de Ideias 
 
A Bolsa de Ideias é um mecanismo para promover o desenvolvimento de novos 
temas para projetos e atividades de IDI. Periodicamente, é atualizada uma base de 
temas que resultam de sessões de brainstorming, desafios colocados por 
empresas, oportunidades captadas em ações de vigilância tecnológica, etc. Estas 
ideias são depois comunicadas internamente aos colaboradores. Para a avaliação e 
seleção destas ideias, o procedimento tem sido maioritariamente uma avaliação 
prévia baseada em critérios como a viabilidade técnica e financeira da ideia, sendo 
para o efeito avaliada a necessidade de competências específicas para o 
desenvolvimento em causa (intervenção interna/parceiros externos) e o 
mecanismo de financiamento a adotar (ex.: I&D contratada, financiamento através 
de programas externos). 
 
 
Utilização de Brainstorming 
 
Não existe uma periodicidade para a realização de sessões de brainstorming, uma 
vez que este mecanismo é mais usado quando não existem na bolsa de ideias temas 
provenientes de desafios tecnológicos e vigilância. Normalmente, envolvem-se 
apenas elementos externos e os resultados são classificados por ordem de 
preferência por todos os elementos envolvidos, sendo no final obtida uma listagem 
priorizada de temas. 
 
 
Parcerias  
 
Ao longo dos anos, o CTCV tem estabelecido parcerias com empresas e 
universidades no âmbito da inovação e desenvolvimento de novos produtos.  
 
Neste contexto em concreto, as parcerias técnicas que o CTCV mantém são 
fundamentais, quer do lado das empresas quer do lado das entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico. Refira-se que o modelo adotado para as atividades de IDI 
envolve quase sempre a formação de consórcios dedicados. 
 
Enquanto Centro de Interface Tecnológico, o CTCV tem procurado por um lado 
fomentar o envolvimento das empresas em processos de IDI, algo que não fazia 
parte da cultura empresarial até há bem pouco tempo, e por outro lado potenciar 
conhecimento das universidades e outras entidades do tecido científico que possa 
ter aplicação industrial, procurando envolver estas entidades em projetos de I&D 
aplicada. 
 
A título de exemplo, o CTCV teve um caso de sucesso de transferência de 
tecnologia integral, com a cedência de uma tecnologia protótipo e competências 
qualificadas para a criação de uma nova empresa. Em 2000, o CTCV procedeu à 
criação de uma empresa Spin-off, a TeandM – Tecnologia, Engenharia e Materiais, 
S.A – empresa inovadora com instalações industriais no Parque Industrial de 
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Taveiro, focalizada na produção de revestimentos técnicos de componentes para 
aplicações industriais, usando tecnologias de projeção térmica de alta velocidade e 
revestimentos físicos em estado de vapor. 
 
O CTCV participa atualmente no capital desta empresa, procurando promover 
novos projetos em parceria nesta área tecnológica. 
 
Como resultados desta parceria destaca-se a autonomização de uma tecnologia 
desenvolvida internamente e que criou valor, sendo hoje esta empresa de base 
tecnológica uma referência nesta área a nível nacional. Com esta parceria criaram-
se benefícios técnicos, tecnológicos e financeiros, potenciados também com a 
ligação ao outro Grupo empresarial que participa no capital desta empresa. 
 
Identificação de necessidades de clientes  
 
Para identificar as necessidades dos seus clientes, o CTCV utiliza vários métodos, 
incluindo aplicação de questionários, a realização de reuniões e focus group.  
 
Estes métodos são desenvolvidos apenas internamente, envolvendo um grupo de 
colaboradores pré-selecionados e com funções específicas, sem uma periodicidade 
predefinida, mas reunindo de forma regular (numa base mensal). 
 
Os resultados destes métodos são comunicados pelo responsável do sistema aos 
demais responsáveis de área, que por sua vez comunicam aos restantes 
colaboradores sob a sua responsabilidade. 
 
A utilização destes métodos permite ao CTCV identificar uma resposta adequada 
aos desafios colocados por clientes e demonstrar capacidade técnica para novos 
desafios e conhecimento acima do estado da arte. 
 
Desenvolvimento de novos produtos 

No âmbito da IDI, o CTCV dedica-se ao desenvolvimento e otimização de 
materiais, produtos e processos produtivos; ao desenvolvimento de soluções de 
conformação de materiais cerâmicos, nomeadamente em processos de moldação 
por injeção; à inovação em materiais cerâmicos de elevado desempenho e de 
características multifuncionais e à caracterização de materiais e matérias-primas. 

Como exemplo de sucesso – o produto REVISENSE, desenvolvido no quadro de 
um projeto de I&D em co-promoção denominado Sense Tiles. Trata-se de 
superfícies cerâmicas funcionais para domótica - revestimentos cerâmicos com 
funcionalidades sensitivas usados como interface das tecnologias de domótica com 
base na sensorização táctil deste revestimento cerâmico. 
 

Riscos assumidos ao 
considerar a inovação 
como fator fundamental 

Existem diversos riscos a considerar, quer no que se refere ao sucesso obtido em 
termos de resultados, por se tratar de áreas onde por vezes existe menor 
conhecimento, quer com os custos que envolvem estes investimentos em IDI, e 
ainda riscos relacionados com o custo de oportunidade associado ao 
desenvolvimento de atividades inovadoras. 

Para gerir estes riscos, por exemplo nos consórcios de IDI, procura-se que este 
risco esteja distribuído pelos vários intervenientes, procurando compensar os 
riscos usando uma complementaridade de competências que garanta maior 
fiabilidade dos resultados. 

Resultados e benefícios 
alcançados 

Como resultados da implementação de boas práticas de gestão de inovação 
destaca-se uma maior capacidade de resposta a desafios que são colocados ao 
CTCV e, que muitas vezes, implicam uma resposta eficaz, que envolve vários 
intervenientes quer internos do CTCV quer parceiros externos. 
 
O impacto da Gestão da Inovação no modelo de negócio do CTCV, a nível interno 
(incluindo produtividade) e nas relações com a envolvente externa, consiste 
sobretudo na melhoria da informação - vigilância tecnológica, conhecimento 
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técnico e acompanhamento do estado da arte, melhor ligação a entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico e a outras fontes de conhecimento. 
 
No que diz respeito a lições aprendidas, o envolvimento em processos de gestão da 
inovação, para além de fomentar um maior envolvimento interno dos recursos, 
permite também melhorar a imagem das empresas (imagem associada a 
inovação), e reduzir riscos associados ao acesso a benefícios diretos e indiretos do 
suporte a atividades de Inovação e I&DT. 
 
Em suma os benefícios alcançados com a implementação de atividades de gestão 
de inovação consistem na melhoria da imagem de inovação junto de stakeholders, 
aumento das receitas diretas e indiretas e maior envolvimento dos recursos 
internos. Relativamente ao desenvolvimento de novos produtos, os benefícios 
consistem na possibilidade de fazer perdurar no futuro as ligações às empresas 
envolvidas, desenvolver novos serviços relacionados com estes produtos, criar 
vínculos mais fortes com empresas industriais, obtenção de receitas diretas por 
efeito de escala. 
 

 

 

 

 
Caso de estudo 2 

 
Arfai Ceramics Portugal 

 

 

Transferência de competências em parceria ao serviço da 
inovação no setor 

 

 
 

Tipo de atividade: Empresa produtora de artigos de cerâmica decorativa 

N.º colaboradores (2017) 
 

80  

Volume de negócios (2017) 
 

2 500 000 € 
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Desafios relacionados com a 
inovação 
 

 
 

Integrada num setor tradicional, um dos principais desafios com que a 
Arfai se depara está relacionada com a concorrência do setor a nível 
mundial, principalmente oriunda dos mercados asiáticos e que compete 
sobretudo com base no preço. A agravar, criando obstáculos ao 
investimento em inovação, a Arfai (e o setor no geral) enfrenta ainda uma 
fraqueza que se prende com facilidade de cópia dos novos 
desenvolvimentos e que se explica pela abundância das matérias primas e 
pelo caráter manual de que dependem grande parte dos processos.  
 
A aposta em qualidade, mas sobretudo em design e desenvolvimento do 
produto, “inovando” de forma constante, para “ser o primeiro”, 
encontrando novas e inovadoras formas de trabalhar, assumem-se assim 
como o caminho para reforçar o perfil competitivo da empresa, através de 
fatores outros que não o preço. É por isso fundamental a aposta num 
serviço diferenciador e principalmente na criação de produtos 
diferenciadores e de valor acrescentado, que respondam às necessidades 
dos clientes a nível mundial – numa dinâmica que envolve preço, 
qualidade, design adequado às tendências dos consumidores e do cliente 
em particular - otimizando processos que permitam produzir mais e 
melhor.   
 
A Arfai acredita que, estando em causa um cliente exclusivamente 
profissional, para o qual “tempo é dinheiro” e, como forma de responder à 
ameaça da cópia-fácil,  é fundamental a rapidez – estando na linha da 
frente na apresentação das principais tendências de consumo. Rapidez que 
deverá estar ao lado de um reforço da credibilidade da empresa de forma a 
que seja vista pelo cliente como uma fonte segura de informação.   
 

Abordagem face à inovação 
 

A Arfai Ceramics Portugal aposta numa estratégia de constante inovação, 
onde o produto, além do design e qualidade, procura responder às 
tendências do mercado a nível mundial – tendências essas que por 
representarem os interesses dos consumidores, são o interesse do seu 
cliente profissional.  

Paralelamente, a Arfai procura inovar a nível de serviço prestado, 
assumindo-se com um parceiro “comprometido” com o sucesso dos seus 
clientes profissionais, fornecendo não só o fabrico do produto, mas 
apoiando também no desenvolvimento adequado ao mercado, no apoio das 
suas estratégias de marketing, etc. 

Boas práticas no âmbito de Gestão de Inovação e 
Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP):  
 
1. Política de IDI  e de DNP: 

 
A Arfai realiza uma aposta constante e contínua em novos 
desenvolvimentos. A nível de acabamentos e novas técnicas de decoração é 
feito um trabalho de experimentação quase semanal, seja por iniciativa da 
equipa responsável, seja para dar resposta direcionada a briefings de 
clientes. Já para o desenvolvimento de novos produtos, é feito um trabalho 
anual que procura responder às necessidades identificadas, num longo 
período de pesquisa que envolve cerca de 6 meses de trabalho. Aqui é chave 
a colaboração com equipas criativas externas, nomeadamente com a 
empresa parceira, e ainda as saídas “de campo” - em viagens a mercados 
estratégicos e em visitas a feiras internacionais de referência para o setor 
(Maison et Objet, Salon del Mobile, etc). 
 
2. Prioridades estratégicas, objetivos e metas para área de DNP 

e IDI: 
 
A empresa definiu a aposta em IDI e DNP como uma das prioridades no 
seu crescimento a médio e longo prazos. Esta aposta recairá sobre uma 
qualificação destas áreas a nível interno, permitindo-lhe reduzir os 
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impactos negativos de algumas ameaças e fraquezas da indústria como, por 
exemplo a ameaça trazida pela falta de mão de obra técnica qualificada, 
como é o caso da profissão de modelador. A Arfai acredita que esta ameaça 
pode ser mitigada pela integração de áreas e serviços inovadores, como a 
impressão/modelação 3d, prototipagem, etc.  
 

 
3. Departamento de IDI/DNP: 
 
Na Arfai, a inovação é gerida a nível multidisciplinar, envolvendo áreas que 
vão além do design, como o marketing e a área comercial, pois acredita que 
todas trazem inputs valiosos para o processo de desenvolvimento e para a 
inovação a nível de serviço prestado ao cliente.  

Especificamente, no que diz respeito a IDI/DNP a Arfai conta com dois 
colaboradores diariamente dedicados: um técnico e uma designer que 
colaboram com a equipa criativa de uma empresa parceira. 

 
4. Procedimentos para gerir inovação e DNP: 
 
 
Recolha de ideias e experimentação  
 
A Arfai tem implementados procedimentos de captação e recolha de ideias, 
que envolvem ações diversas como a visita a feiras, viagens a mercados 
estratégicos bem como a consulta de plataformas web (blogs especializados, 
social web, etc) e outras publicações especializadas.  

 
Estão também implementados procedimentos de experimentação 
regulares, que após a fase de “experiência”, passam por uma análise técnica 
que avalia a viabilidade comercial dos produtos.  
 
  
Identificação de necessidades de clientes  

 
Para identificar as necessidades dos seus clientes, a Arfai procede a uma 
análise dos mesmos, dos respetivos mercados, realizando sempre que 
possível reuniões presenciais, viagens direcionadas, análise de briefings, 
etc. 
 
Apesar da crescente importância das TIC nas dinâmicas de negócio, é 
estratégico para a empresa conseguir uma visita presencial dos clientes, 
pois o contacto face-to-face, além de permitir criar laços, permite à 
empresa entender melhor os requisitos dos clientes, de forma a dar 
resposta à medida das suas necessidades. Por fim, funciona como um 
importante momento de aproximação do cliente à produção, permitindo 
uma gestão das suas expetativas no que respeita às características inerentes 
da cerâmica.  
 
Desenvolvimento de novos produtos 

O desenvolvimento interno de novos produtos é anual e decorre de uma 
análise que combina as tendências de mercado – resultante da fase de 
pesquisa e desenvolvimento – e as necessidades identificadas em termos de 
coleção – por exemplo, necessidade de criar peças de maior ou menor 
escala.  

A conceção/desenho é feita pela designer que leva o projeto ao modelador. 
Ambos trabalham no desenvolvimento daquele que será a primeira forma 
que, após aprovação, serve de base para o desenvolvimento do primeiro 
molde, madre e respetivos moldes de produção. É um processo de natureza 
manual. 
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Parcerias  
 
Nos últimos anos, a empresa tem vindo a estabelecer parcerias com 
fornecedores, laboratórios e concorrentes. Estas parcerias permitem à Arfai 
acrescentar valor a nível de produto, de produção e a nível de perfil 
comercial, tornando-a mais competitiva.  
 
Esta dinâmica é gerida de forma ocasional, dando resposta a um projeto 
específico, no entanto, assume um formato contínuo no caso da parceria 
com a empresa Jomazé, uma concorrente direta até ao estabelecimento 
desta cooperação.  
 
Tradicionalmente dedicadas ao fabrico de cerâmica na modalidade private 
label, fornecendo grandes marcas internacionais, as empresas decidiram 
aproveitar o contexto da parceria (que permitia desde logo a mitigação dos 
riscos) para apostar em novos e inovadores métodos de trabalho -  
desenvolvimento de uma marca própria.  
 
É neste contexto que nasce, numa lógica de 50/50, a marca Home Living 
Ceramics – uma marca que trouxe um nível adicional ao serviço até então 
prestado pelas empresas, nível que, a médio-longo prazo, ao representar a 
aposta no conceito de MARCA - permitiria a criação de valor acrescentado, 
reforçando a posição das empresas na própria cadeia de destribuição.  
 
Com a missão de celebrar a arte da cerâmica num formato sofisticado, 
distinto, contemporâneo, a Home Living Ceramics oferece uma coleção de 
artigos decorativos exclusivos, desenhados para um público exigente que 
valorize distinção e design.  
 
A marca conjunta foi registada e a Arfai tem uma pessoa dedicada à sua 
promoção e divulgação.  Foi criado um website próprio da marca, 

disponível em: www.homelivingceramics.com. 
 
A parceria foi iniciada com o objetivo de conseguir maior escala no 
mercado internacional em que ambas atuam, permitindo flexibilizar a 
oferta de cada empresa, tanto em termos de produto como de capacidade 
de produção para responder a clientes de grande volume – a capacidade de 
duas fábricas permite responder de forma consertada a um cliente de maior 
dimensão que, alternativamente procuraria resposta às suas necessidades 
num outro local do mundo, nomeadamente China, onde a capacidade de 
produção é manifestamente superior e com a qual é impossível competir.  
 
Apesar de manter um carácter não formal, esta parceria tem evoluído 
através do alinhamento das condições comerciais e da própria coleção, que 
é desenvolvida em conjunto e apresentada também em parceria na Feira 
Ambiente, em Frankfurt, evento de referência mundial no setor. O próprio 
desenvolvimento do stand Arfai/ Jomazé representa um momento crucial 
tendo sido noticiado por uma revista polaca da especialidade.   
 
A coleção foi desenvolvida ao longo de vários meses, num trabalho 
conjunto entre as duas equipas criativas que reúnem periodicamente num 
processo que começa por: 1- observação individual; 2-análise conjunta; 3-
estabelecimento de consensos e agendamento de reuniões de trabalho; 4-
definição de conceito; 5-desenvolvimento de novos produtos (obedecendo a 
consensos encontrados mas em contornos individuais); 6-definição de 
cores/vidrados; 7- preparação de stand; 8-preparação de catálogos; 9- 
reunião com equipas comerciais e 10- reunião de balanço. 
 
Na feira, a coleção foi integrada conjuntamente, sem distinção imediata 
entre produtos, comercializados pelos comerciais de cada uma das 

http://www.homelivingceramics.com/
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empresas indiferenciadamente, havendo lugar a comissionamento no caso 
de venda do produto da empresa parceira.  
 
Em 2017, a Arfai e Jomazé foram homenageadas com o Troféu 'Cooperação' 
- uma distinção atribuída pelo Região de Leiria com o objetivo de 
reconhecer a "capacidade de cooperação" de ambas as empresas e "o 
exemplo que constituem tanto para o seu sector como para o mundo 
empresarial". 
 

Riscos assumidos ao 
considerar a inovação como 
fator fundamental 

Os maiores riscos são os relacionados com a cópia fácil, como explicado 
acima. No entanto, sem inovação a empresa teria sido incapaz de apostar 
em fatores imateriais, mas que são fundamentais para a competitividade da 
empresa e do setor.  

 
Resultados e benefícios 
alcançados 

O estabelecimento de parcerias tem permitido à empresa, a nível 
individual, apostar nos referidos inicialmente “fatores críticos de 
competitividade”, num contexto de risco controlado.  
 
A parceria estabelecida com a Jomazé permitiu à Arfai reforçar a sua 
metodologia de desenvolvimento de produtos orientados às principais 
tendências do mercado, fortalecendo a sua imagem no quadro em que 
opera.  
 
Funciona também como um recurso para ultrapassar desafios técnicos para 
os quais, por vezes, o conhecimento interno não é suficiente – através da 
interação entre os responsáveis de produção. 
 
Na ótica do cliente, tem permitido dar uma resposta mais completa – em 
termos de produto sendo apresentado o portfolio de ambas as empresas 
sempre que oportuno, e em termos de produção, pois aumenta a 
capacidade de resposta a clientes de maior dimensão. 
 
Em suma, a parceria é fundamental para ambas as empresas, permitindo 
criar escala, reduzir custos, dar força e proteção às empresas, sendo um 
caso de sucesso de duas empresas concorrentes que hoje são “cooperantes”.  
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5. Ferramentas de apoio 

Nesta secção apresenta-se um conjunto de ferramentas (algumas delas adaptadas de manuais de 
referência no mercado sobre IDI e DNP), por cada uma das etapas desenvolvidas na secção anterior, que 
poderão ser utilizadas pelas empresas para facilitar a implementação do processo de desenvolvimento de 
novos produtos, entre elas: 

 Templates de apoio, com formulários e fluxogramas 

 Exemplos de programas e softwares de apoio à gestão de inovação e DNP 

 Breve síntese sobre sistemas de incentivo à inovação em vigor no momento da 

elaboração do presente manual 

 

Gestão de Oportunidades 

 

Análise de tendências e concorrência 

a) Ficha de análise de tendências e concorrência 

 

Empresa: 

 
1. Como evoluiu o mercado nos últimos 5 anos? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2. Quais são as principais alterações no comportamento dos consumidores (necessidades, preferências, 
formas de consumo, exigências, etc.)? 

1. 

2. 

3. 
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3. Quais os principais tipos de novos produtos que surgiram no mercado nos últimos anos? 

1. 

2. 

3. 

 

4. Quais as principais alterações no modelo de negócio das empresas do sector nos últimos anos? 

1. 

2. 

3. 

 

6. Quais os principais tipos de concorrentes da empresa? 

 

1. 2. 3. 

 
 
 

7. Qual o tipo de mapa da concorrência a empresa tem no mercado? Qual a posição competitiva da 
empresa? 
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Um líder destacado e vários concorrentes 
de muito menor dimensão:  

Um líder e um seguidor destacados e 
poucos concorrentes de muito menor 
dimensão:   

Sem um líder destacado mas com vários 
concorrentes de menor dimensão: 

Apenas um líder e um seguidor destacados 
e sem mais concorrentes: 

Outro? Qual? 

 

8. Análise detalhada dos competidores diretos 

Dimensão a 
analisar 

Empresa Concorrente A Concorrente B Concorrente C 

Evolução do 
volume de 
negócios 

  

  

Número de 
colaboradores   

  

Diversidade de 
portfólio de 
produtos 

  
  

Perfil da equipa de 
vendas   
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Principais clientes   
  

Taxa de cobertura 
de mercado   

  

Comunicação e 
marca   

  

Capacidade de 
investimento 

 
 
 

 
  

Dimensão a 
analisar 

Empresa Concorrente A Concorrente B Concorrente C 

Presença na 
Internet   

  

Rede de 
distribuição e 
logística 

  
  

   
  

   
  

 
 

    

 
Observações 
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b) Ficha de comparação de produtos 

Empresa: 
 

Produto em Análise: 
 

  

Dimensão a 
analisar 

Empresa Concorrente A Concorrente B Concorrente C Observações 

PVP 
recomendado     

 

Anos da 
garantia   

   

Dimensões   
   

Embalagens   
   

      

      

 

Métodos de seleção de oportunidades 

a) Matriz de critérios  

A matriz de critérios é uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão quando existem várias 

alternativas de escolha e múltiplos fatores a serem considerados. Esta matriz normalmente 

esquematizada numa tabela, coloca as várias opções de escolha numa coluna da tabela, e os fatores que 

são considerados relevantes numa linha. Cada fator terá uma cotação associado, consoante a sua 

relevância. Posteriormente avalia-se cada opção segundo cada um dos fatores, sendo ponderado pela 

importância de cada fator. Por fim obtêm-se uma classificação para cada uma das opções, através do 

somatório dos resultados obtidos em cada fator. Aquela opção que obtiver uma melhor pontuação será 

considerada a mais relevante, prioritária ou viável. 

A equipa começa por definir os critérios de avaliação das alternativas ou oportunidades e o nível de 

importância para cada um dos critérios, procedendo de seguida à votação do desempenho de cada opção 

segundo esses critérios, permitindo assim estabelecer prioridades e compromisso partilhado da equipa.  

 

Exemplo: 
Opções Dimensão 

de 
mercado 

Facilidade de 
produção 

Nível de 
concorrência 

Preço 
competitivo 

Know-
how   

interno 

Grau de 
inovação 

Nível de 
risco 

Sustent
abilidad

e 

Classific
ação 

Relevância 5 6 2 5 4 … … … - 
1 2*5=10 3*6=18 2*2=4 2*5=10 4*4=16 … … … 58 

2 3*5=15 2*6=12 3*2=6 3*5=15 3*4=12 … … … 60 
3 1*5=5 3*6=18 4*2=8 2*5=10 2*4=8 … … … 49 

 

Mais informações em: https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_03.htm  

 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_03.htm
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b) Método Multi Pick-Up  

O método Multi Pick up, é uma ferramenta que permite selecionar, dentro de um grande número de 

possibilidades, aquelas que são mais relevantes, e eliminar as que menos importância têm. Esta 

seleção pode ser efetuada através da votação individual de um top de opções mais relevantes, e 

posterior seleção daquelas possibilidades que são mais consensuais entre os inquiridos. 
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Diagnóstico interno  

a) Ficha para sessão de reflexão estratégica interna I e lista de verificação de 

condicionantes.   

Concorrência (direta/indireta): Pontos Fortes perante a Concorrência: 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 

Pontos Fracos perante a Concorrência: 
Relevância Tecnológica do Novo Produto 

– Serviço/Substitutos/Produtos – 
Serviços que substitui 

- -  

Impactos da adoção do produto para o Cliente 

Financeiros/Investimentos 
Tecnologia e soluções já 

existentes 
Recursos Humanos 

   

Organização Interna e na 
logística 

Venda e Resultados Outros 

   

 

Mercado 

Produto/Serviço e Área de Negócio: Objetivos Estratégicos: 

- - 
 
 
 
 

Segmentos de Mercado a que se destina: Principais Benefícios para os Clientes: 

-  
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
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Empresa 

Gestão de Produtos Investimento Global Previsto 

Nova área de produtos? Complemento da Gama 
Atual?  

Desenvolvimento, Financeiro, comercial/marketing, 
recursos humanos, outro(s): 

Processo de Desenvolvimento do Produto  

Atividades: Responsabilidades: 

 

Recursos internos: 
- Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
- Tecnologias 

Ação de marketing prevista: 
Atividades: 
Responsabilidade: 
Orçamento: 

Ação comercial prevista: 
Atividades: 
Responsabilidade: 
Orçamento: 

Participantes na Sessão: 
Nomes e função 

Data: 

Observações: 
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b) Ficha para sessão de reflexão estratégica interna II  

Análise SWOT da Empresa 

Forças/Pontos Fortes Fraquezas/Pontos Fracos 

  

Oportunidades Ameaças 

  

 

Principais objetivos da Empresa para os próximos 1 a 3 anos: 
 

1) 

2) 

3) 
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Novos produtos -  Lançamento: 

Produto: 

Data ___/_____/______                

Objetivos específicos do produto  

1. 2. 

  
Produto: 

Data ___/_____/______                

Objetivos específicos do produto  

1. 2. 

 

Contributo do Novo/s Produto/s para os objetivos da Empresa: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Impacto nas vendas: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Condicionantes da Empresa (exemplos): 
 

Dimensões a Analisar S N 

1 Necessidade de adaptação do próprio produto (composição, embalagem, preço ou publicidade)   
2 Dificuldade de acesso aos canais de distribuição   
3 Normas sobre propriedade intelectual e patentes   
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4 Legislação específica para produtos importados   
5 Proibições ou restrições no uso de determinadas matérias-primas   
6 Fiscalidade aplicável   
7 Legislação aplicável (laboral, ambiental, saúde e segurança, saúde pública, ambiental, publicidade)   
8 Legislação ambiental   
9 (In)disponibilidade de mão-de-obra com as competências necessárias   
10 Horários de funcionamento   
11 Formas e meios habituais de pagamento   
12 Cultura, tradições e religião dominante do país de destino    
13 Diferentes hábitos de consumo   
14 Organização e funcionamento do mercado de destino   
15 Barreiras aduaneiras   
16 Regras do sistema financeiro    
17 Barreiras linguísticas   
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    

 

 
O novo Produto vai ter implicações nas seguintes atividades da empresa: 

Áreas Muito Grandes Irrelevantes 

Gestão Geral     
Marketing     
Comercial e Gestão de Clientes     
Financeira/Investimento     
Recursos Humanos     
Produção     
Internacionalização     
Stocks e Armazenagem     
Logística     
Tecnologias     
Comunicação e Marca     
     
     

 

Suspensão ou abandono de alguma outra atividade em curso/prevista devido ao 
lançamento? 
   Não 
   Sim 
Qual/Quais? 
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Competências necessárias para desenvolver o projeto existem na empresa? 
   Não 
   Sim 
Quais são as mais críticas? 

 
 
Como vai a Empresa resolver as lacunas de competências? 

 
 

 

Observações 
 

 

 

Cálculo de risco 

a) Diagrama AMFE (Análise Modal de Falhas e Efeitos)  

A utilização de diagramas AMFE (Análise Modal de Falhas e Efeitos) permite identificar e corrigir, de 
forma sistemática e proativa, falhas e avaliar o respetivo impacto, antecipando e eliminando problemas 
antes da sua ocorrência.  Com o intuito de prevenir eventos que possam ocorrer com impactos negativos, 
são identificados os processos com maiores necessidades de mudança, nomeadamente os que têm um 
maior potencial de ocorrer, com impactos mais significativos e com menor capacidade de deteção, de 
forma a mitigar ou eliminar o seu risco através da tomada de ações. Em função de alguns indicadores de 
risco, dá informação relevante para uma eventual suspensão de projeto. 
 
 
Para mais informações:  http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html   

 

Sistemas de incentivo à inovação   
 
Portugal 2020 

No quadro do Portugal 2020, está em vigor o Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização – COMPETE 2020 – tem como objetivo melhorar a competitividade e a 

internacionalização da economia portuguesa. Dois dos eixos do Compete 2020 são dedicados à IDI e têm 

como beneficiários empresas, nomeadamente: 

EIXO I:  REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, 
DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

E DA INOVAÇÃO 

EIXO II: REFORÇO DA 
COMPETITIVIDADE DAS PME E 

REDUÇÃO DE CUSTOS PÚBLICOS DE 
CONTEXTO 

 Visa contribuir para o reforço das capacidades de 
investigação e inovação e promove todas as fases da 

 Visa incrementar o empreendedorismo de 
qualidade e potenciar as oportunidades de 

http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html
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cadeia de I&I (da I&D à valorização do 
conhecimento).  

 Privilegia uma lógica de interação entre todos os 
atores deste sistema, com especial enfoque entre as 
entidades de investigação e divulgação de 
conhecimentos (composto pelas universidades, 
laboratórios do Estado, centros de I&D públicos e 
entidades de interface, como sejam os Centros 
Tecnológicos, ou seja, entidades não empresariais 
do Sistema de I&I) e as empresas (enquanto 
entidades centrais da componente inovação). 

negócio mais dinâmicas em domínios de 
inovação.  

 Estimular as empresas a apresentar carteiras 
de produtos e serviços intensivos em 
tecnologia e conhecimento, com alto valor 
acrescentado e orientadas para produção 
transacionável, diminuir os constrangimentos 
para a competitividade e crescimento das 
PME, ao nível dos custos de contexto, 
apostando na modernização e simplificação 
administrativas, apostar na concretização dos 
objetivos da Agenda Digital (para empresas e 
para a Administração Pública). 

 Investigação Científica & Desenvolvimento 
Tecnológico 

 Transferência de Tecnologia 

 Infraestruturas de Investigação Científica e 
Tecnológica 

 Valorização Económica dos Resultados de I&D 

 Estratégias de Eficiência Coletiva de Redes e 
Clusters 

 Inovação Produtiva e Empreendedorismo 
Qualificado e Criativo 

 Qualificação e Internacionalização PME 

 Investigação & Desenvolvimento 

 

No âmbito do Portugal 2020, importa ainda distinguir os 3 sistemas de incentivos 

associados diretamente a inovação e dedicados a empresas: 

 

a) Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial e Empreendedorismo 

Este sistema é um incentivo à produção de bens e serviços transacionáveis, internacionalizáveis, com 

elevada incorporação nacional.  

É um incentivo reembolsável, sem pagamento de juros, entre 30% e 75% das despesas elegíveis, com 

possibilidade de isenção parcial de reembolso (até 60%). 

Este incentivo destina-se a projetos que se enquadrem nas seguintes tipologias:  

1. Inovação Produtiva Não PME: novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção 

atual e adoção de novos, ou significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico. 

 

2. Inovação Produtiva PME: novos bens ou melhorias significativas da produção e adoção de 

novos, ou significativamente melhorados, processos de fabrico, de logística e distribuição, 

métodos organizacionais ou de marketing.  

3. Empreendedorismo Qualificado e Criativo: projetos de PME, com menos de 2 anos, em 

setores com fortes dinâmicas de crescimento e/ou maior intensidade de tecnologia e 

conhecimento, e que valorizem a aplicação de resultados de I&D.  

 

4. Vale Empreendedorismo: projetos de PME e de aquisição de consultoria em 

empreendedorismo, nomeadamente incubação de empresas. 
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b) Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME 

Consiste num incentivo ao reforço da capacitação empresarial das PME através do desenvolvimento dos 

processos de qualificação para a internacionalização e da inovação organizacional.  

É um incentivo não reembolsável, entre 45% e 50% das despesas elegíveis do projeto. 

Este incentivo destina-se a projetos que se enquadrem nas seguintes tipologias:  

1. Para projetos de promoção da internacionalização que visem: 

 Conhecimento de mercados externos 

 Presença na web, através da comunicação digital 

 Desenvolvimento e promoção internacional de marcas 

 Prospeção e a presença em mercados internacionais 

 Marketing internacional 

 Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações 

externas 

 Certificações específicas para os mercados externos 

 

2. Para projetos de qualificação das estratégias de negócio que visem: 

 Inovação organizacional e gestão 

 Economia digital e tecnologias de informação e comunicação 

 Criação de marcas e design 

 Desenvolvimento e engenharia 

 Proteção da propriedade industrial 

 Qualidade 

 Transferência de conhecimento  

 Distribuição e logística  

 Eco-inovação 

 Formação profissional 

 Contratação de recursos altamente qualificados 

 

 

c) Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) 

Trata-se de um incentivo ao reforço do investimento em Investigação e Desenvolvimento. 

É um incentivo não reembolsável (com algumas exceções), com uma taxa entre 25% e 80% das despesas 

elegíveis do projeto.  

Este incentivo destina-se a projetos que se enquadrem nas seguintes tipologias:  

1. Projetos I&DT 

2. Projetos I&DT Co-promoção 

3. Programas I&DT Mobilizadores 

4. Criação de Núcleos I&DT (individuais e co-promoção) 

5. Proteção de Propriedade Intelectual 

6. Internacionalização I&DT (acesso ao H2020) 

7. Vale I&DT 

 

Estes incentivos são aplicáveis a beneficiários e projetos que cumpram as obrigações e procedimentos 

bem como os critérios de elegibilidade.  
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As candidaturas a estes incentivos podem ser apresentadas mediante abertura de avisos publicados no 

site do Portugal 2020 (http://www.poci-compete2020.pt/),  via formulário online, através do Balcão 

2020 (https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx ). A 

avaliação e seleção de candidaturas é realizada através do indicador de mérito do projeto.  

 

Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial II 

(SIFIDE II) 

O SIFIDE é um incentivo fiscal através do qual as empresas podem recuperar até 82.5% dos custos 

incorridos com projetos de I&D para dedução à coleta em sede de IRC realizadas nos períodos de 

tributação com início entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2020: 

 Taxa de base – 32,5 % das despesas realizadas naquele período; e  

 Taxa incremental – 50 % do acréscimo das despesas realizadas naquele período em relação à 

média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao limite de 1.500.000 euros. 

Exemplos de despesas apoiadas: 

Consideram-se dedutíveis as despesas relacionadas com as atividades de investigação e desenvolvimento: 

 a) Aquisições de ativos fixos tangíveis, à exceção de edifícios e terrenos, desde que criados ou adquiridos em 

estado novo e na proporção da sua afetação à realização de atividades de I&D; 

 b) Despesas com pessoal com habilitações literárias mínimas do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, 

diretamente envolvido em tarefas de investigação e desenvolvimento. As despesas com pessoal diretamente 

envolvido em tarefas de I&D, que possuam habilitações literárias mínimas de doutoramento são consideradas em 

120% do seu quantitativo. 

 c) Despesas com a participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de investigação e 

desenvolvimento; 

 d) Despesas de funcionamento, até ao máximo de 55 % das despesas com o pessoal com habilitações literárias 

mínimas do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações diretamente envolvido em tarefas de investigação e 

desenvolvimento contabilizadas a título de remunerações, ordenados ou salários, respeitantes ao exercício; 

 e) Despesas relativas à contratação de atividades de investigação e desenvolvimento junto de entidades públicas 

ou beneficiárias do estatuto de utilidade pública ou de entidades cuja idoneidade em matéria de investigação e 

desenvolvimento seja reconhecida por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, 

da inovação, da ciência, da tecnologia e do ensino superior; 

 f) Participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento e contributos para fundos de 

investimentos, públicos ou privados, destinados a financiar empresas dedicadas sobretudo a investigação e 

desenvolvimento, incluindo o financiamento da valorização dos seus resultados, cuja idoneidade em matéria de 

investigação e desenvolvimento seja reconhecida por despacho membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

economia, do emprego, da educação e da ciência; 

 g) Custos com registo e manutenção de patentes; 

 h) Despesas com a aquisição de patentes que sejam predominantemente destinadas à realização de atividades de 

investigação e desenvolvimento; 

 i) Despesas com auditorias à investigação e desenvolvimento; 

 j) Despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de investigação e desenvolvimento apoiados. 

 

Para mais informações sobre o SIFIDE II, consultar o seguinte link: 

http://candidaturas2020.pt/sifide-ii/ 

 
 

 

http://www.poci-compete2020.pt/
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
http://candidaturas2020.pt/sifide-ii/
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Análise de requisitos 

a) Diagrama de Afinidades 

O Diagrama de afinidades (também conhecido por método KJ) é uma ferramenta aplicada numa 

variedade de circunstâncias e especialmente utilizado em processos de inovação complexos caracterizados 

pela falta de ideias concretas, e pela existência de pensamentos soltos e expressos qualitativamente. Assim 

este método permite: 

 Estruturar, organizar e fazer síntese de informação qualitativa, 

 Perceber e classificar problemas/ideias/pensamentos, 

 Identificar relações e concentos em domínios complexos,  

 Estimular e aproveitar as capacidades de síntese/organização de ideias/criação de 

conceitos/inovações em equipa através da descoberta de novas associações e rearranjos de ideias 

a partir de opiniões factuais e da intuição criativa de um grupo de trabalho  

 Proporcionar o desenvolvimento da equipa, decorrente da vivência de um processo que assenta 

na construção de consenso ativo e na partilha de resultados. 

Para mais informações:   

http://www.spi.pt/documents/books/inovint/iq/conteudo_integral/acesso_conteudo_integral/capitulo4

_texto/capitulo4_3_texto/capitulo4_3_5_texto/acc4_3_5_texto_apresentacao.htm 

A aplicação deste método pode ser feito através de um workshop aberto à participação de elementos 

exteriores à empresa como, por exemplo, clientes e parceiros.  

 

b) Diagrama de árvore 

O diagrama de árvore é uma ferramenta gráfica que permite dividir uma categoria mais ampla em vários 

níveis de detalhe cada vez mais específicos. O diagrama começa com um item que se ramifica em dois ou 

mais itens que por sua vez se ramificam em mais itens, cada vez mais pormenorizados. Este método é 

utilizado quando existe a necessidade de discriminar um tema inicial e abrangente, em níveis cada vez 

mais específicos permitindo assim visualmente descrever uma hierarquização das 

ideias/processos/projetos.  

Para mais informações:   

http://asq.org/learn-about-quality/new-management-planning-tools/overview/tree-diagram.html   

 

c) Questionário de Kano: 

O modelo Kano é uma ferramenta de desenvolvimento de produtos e de satisfação do cliente 

recomendado para uma adequada categorização dos requisitos dos clientes. O questionário de Kano 

divide-se em duas questões: a primeira questão é referente à importância de determinado requisito, 

devendo o inquirido responder de acordo com uma escala de importância (muito importante, importante 

ou pouco importante); a segunda questão avalia a reação do inquirido face à existência ou ausência de 

determinado requisito.  

Análise das necessidades dos clientes 

http://www.spi.pt/documents/books/inovint/iq/conteudo_integral/acesso_conteudo_integral/capitulo4_texto/capitulo4_3_texto/capitulo4_3_5_texto/acc4_3_5_texto_apresentacao.htm
http://www.spi.pt/documents/books/inovint/iq/conteudo_integral/acesso_conteudo_integral/capitulo4_texto/capitulo4_3_texto/capitulo4_3_5_texto/acc4_3_5_texto_apresentacao.htm
http://asq.org/learn-about-quality/new-management-planning-tools/overview/tree-diagram.html
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O resultado dos questionários permite obter uma classificação dos requisitos segundo as seguintes 

categorias: atrativos, unidimensionais, obrigatórios, neutros, reversos ou questionáveis. Os requisitos 

classificados como mais importantes ( atraentes, unidimensionais e obrigatórios) são os de maior 

relevância para o cliente.  

Para mais informações consultar o website: https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_97.htm    

 

 

1. Fichas de ideias 

 

 

Ficha de ideias da área partilhada 

Informação retirada da "ficha de ideias" 
preenchida manualmente ou diretamente 

pelos colaboradores que detenham suportes 
informáticos  

A preencher pelo Gestor de Ideias 
A preencher pelo 

Grupo de Triagem 

A 
preencher 

pelo 
Comité de 
Inovação 

#Ficha 
de 

ideias 

Nome do 
proponente 

Descrição 
da ideia 

Vantagens 
alcançadas 

Classificação Responsável 

Data da 
próxima 

reunião de 
grupo 

Detalhar 
Ideia 

Decisão do 
Gripo de 
Triagem 

Decisão do 
Comité de 
Inovação 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de ideias 

Ficha de 
ideias 

#Ficha de 
ideias 

Nome do 
proponente 

Descrição da Ideia Vantagens Alcançadas Data 

          

Natureza 
do ator 

Categoria 
da 

Interface 
Ator 

Objeto de 
ação do 

ator 
Contacto Responsável  Periodicidade  

Tipo de 
Interface 

Metodologia 

                  

https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_97.htm
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2. Processo de captação e avaliação de ideias 

 

  

Colaboradores 
sem acesso à 

área informática 
de partilha 

Acompanhamento 
da implementação 

da ideia 

Pré-triagem 

Arquivo 

Processo 
Bussiness as 

Usual 

Reencaminhar 
ideias para 

Áreas 
Organizacionais 

indicadas 

Avaliar ideias 
pelas Áreas 

Organizacionais 
indicadas 

Colaboradores 
sem acesso à 

área informática 
de partilha 

Preenchimento 
da ficha de 

ideias na área 
partilhada 

Triagem 

Processo de 
melhoria 
contínua 

Processo de 
Inovação 
Disruptiva 

Reencaminhar 
ideias para 

Áreas 
Organizacionais 

indicadas 

Detalhe da ideia 

Avaliar ideias 
pelos 

Responsáveis 
designados 

Avaliação e 
seleção por 

parte do Comité 
de Inovação 

Aprovar 

Preenchimento 
manual de 

fichas de ideias  

Conduzir 
para Bolsa 
de ideias 

Rejeitar 
(arquivar -
> Act. E) 

Encaminha
r para 

processo I 
ou II 

Implementar 
imediatamente 

Passar a 
Projeto  

Comunicação de 
Resultados/ 

Reconhecimento 

Medição de 
Resultados 

Aprovado 

Lançar 
ideias 

Rejeitado 

Aprovado 

A 

B 

E 

C 

D 

I 

I1 

II III 

III1 II1 

II2 I2 

F 

III2 

G 

H 

A. Captação e recolha de ideias 
de Colaboradores das áreas 
produtivas através do 
preenchimento de ficha de 
ideias disponíveis nas 
respetivas áreas 
B. Pré-triagem semanal das 
ideias pelo(s) Responsável(eis) 
designado(s) rejeitando as que 
não apresentam valor 
acrescentado 
C. Introdução das ideias no 
suporte de “Fichas de ideias” 
disponíveis na área partilhada 
da Organização 
D. Triagem e classificação das 
ideias pelo Gestor de Ideias 
E. Introdução das ideias 
rejeitadas em arquivo, como 
salvaguarda da evidência das 
ideias propostas 
F. Acompanhamento da fase de 
implementação da ideia e 
atualização do seu estado na 
área partilhada 
G. Comunicação das 
deliberações sobre ideias 
submetidas no processo 
H. Análise dos resultados do 
Programa de Inovação 
I. Grau de Inovação Nulo 
II. Grau de Inovação 
Incremental 
III. Grau de Inovação 
Disruptiva 
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3. Técnicas de criatividade 

Brainstorming  

Consiste numa técnica criativa de grupo que incentiva a total libertação da atividade mental, sem 

restrições, para a geração de um grande número de ideias com vista à solução de um problema. O 

brainstorming pode ser feito a nível individual, embora, em regra, tal limite os seus resultados. O processo 

coletivo é, em regra, muito mais rico pois propicia um processo sucessivo de criação sobre as ideias 

geradas por terceiros.  

Passos a seguir após apresentação do problema/questão:  

 Incentivar os participantes a contribuir com o maior número de ideias (quantidade em vez de 

qualidade)  

 Não permitir que as ideias sejam criticadas ou comentadas  

 Proporcionar um clima de confiança e boa disposição, para que ninguém se sinta inibido de 

apresentar ideias, mesmo que pareçam inadequadas  

 Nomear um elemento para registo das ideias geradas  

No final, priorizar e analisar as ideias, gerando uma discussão em torno da resolução do problema.  

 
 

Design Thinking: 

Consiste numa metodologia criativa para a solução de problemas. Segundo Tim Brown CEO da empresa 

de inovação e design IDEO, Design Thinking é uma abordagem humana centrada na inovação, que 

através das ferramentas dos designers, integra as necessidades das pessoas, a viabilidade da tecnologia e 

os requisitos para o sucesso dos negócios na construção de uma solução. Este conceito, coloca o cliente 

como foco principal no desenvolvimento de qualquer solução e depende da capacidade intuitiva do 

Homem, do reconhecimento de padrões e da construção de ideias que sejam emocionalmente 

significativas e funcionais.  

 

Para mais informações: https://designthinking.ideo.com/?page_id=1542    

 

 

 

Definição das características técnicas do produto 

a) Matriz QFD (Desdobramento da Função Qualidade)  ou  “Casa da Qualidade do 

produto”  

Esta ferramenta corresponde a um mapa conceptual com o cruzamento entre as áreas funcionais 

necessárias para o estabelecimento do design do produto.  Permite, num único diagrama, definir as 

características técnicas do produto que melhor respondem aos requisitos dos clientes. Esta ferramenta 

contribui para alinhar as necessidades do cliente com o design, desenvolvimento, engenharia e fabricação, 

garantindo que há uma tradução fiel das vozes dos clientes em características e especificações dos 

produtos.  

Design e lançamento 

https://designthinking.ideo.com/?page_id=1542
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Para mais informações: http://asq.org/learn-about-quality/qfd-quality-function-

deployment/overview/overview.html 

 

Planeamento do lançamento 

a) Template de cronograma de lançamento  

 

Ficha de Cronograma de Lançamento 

 
Pré-lançamento 

Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

       

       

       

       

       

       

 
Lançamento (Mês Zero) 

Atividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

       

       

       

       

       

       

 
Pós-Lançamento 

Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

       

       

       

       

       

       

http://asq.org/learn-about-quality/qfd-quality-function-deployment/overview/overview.html
http://asq.org/learn-about-quality/qfd-quality-function-deployment/overview/overview.html
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Observações 

 

 

b) Identificação de argumentos de venda  

Produto em Análise: 

) 

Dimensão a 
analisar 

Características Benefícios Vantagens 

Posição 
Competitiva 

 

PVP Recomendado 000,00€  

  

Anos da garantia   
  

Modo de utilização     

     

     

 
Observações: 

 

a) Check-list da Comunicação e formulação do produto 

Atividades de comunicação S N Observações 

1 Produto com marca própria    
2 Website de apoio ao novo produto    
3 Website de Marca/Empresa com secção sobre o novo produto    
4 Catálogos e brochuras    
5 Aplicação para Dispositivos Móveis: Apple (IPad, Iphone, Ipod)    
6 Brindes    
7 Publicidade    
8 Workshops/Seminários    
9 Ações de Promoção nos pontos de venda    
10 Cartazes para ponto de venda    
11 Sessões de teste e experimentação    
12 Sessão interna de apresentação a Colaboradores    
13     
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14     
15     

Atividades de formação sobre o produto S N Observações 

1 Manual do Produto    
2 Manual Técnico do Produto    
3 Ficha Comercial com argumentos de venda    
4 Tabela comparativa do produto e dos principais concorrentes    
5 Slideshow de apresentação do produto (versão interna)    
6 Slideshow de apresentação do produto (versão para clientes)    
7 Workshop interno para apresentação do novo produto aos 

Colaboradores 
   

8 Seminário de Informação e Formação para Parceiros de Negócio    
9     
10     

 

Análise de resultados 

a) Template de análise de resultados 

 

Produto em Análise: 
 

  

Dimensão a 
analisar 

Objetivo 
Realizado/ 

Concretizado 
Desvio 

Medidas a 
tomar 

Observações 

Volume de 
Vendas 

    
 

Número de 
novos clientes   

   

Número de 
pontos de venda 
onde o produto 
está disponível 

  

   

% de clientes 
satisfeitos   

   

Número de 
visitantes na 
página do 
produto no 
website  
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Softwares de apoio à gestão de IDI e DNP 

InnovWay RD&I - 
Research 

Ferramenta para a gestão da qualidade e IDI, proporcionando a gestão de 
dados relevantes, como a gestão de indicadores da qualidade e gestão da 
IDI, gestão das ideias e projetos, gestão do conhecimento, gestão 
documental, entre outras funcionalidades.  
 
Mais informações em www.ambidata.pt    
 

InnovationCast  Software desenhado para aumentar o envolvimento na inovação, 
suportando e facilitando a gestão completa do processo de Inovação da 
organização. 
 
Mais informações em http://innovationcast.eu/pt    
 
 

Idinet Software desenvolvido para apoiar as organizações na gestão de Sistemas 
de Gestão de IDI e Qualidade: gestão de projetos em tempo real, gestão 
de ideias e de interfaces. 

Mais informações em www.idinet.es 

Uebeq Plataforma que permite fazer, para além do planeamento de projetos de 
IDI, a gestão de ideias, das interfaces e do conhecimento (através de 
ferramentas de partilha e divulgação documental). 
 

Mais informações em www.uebeq.com 

 

Brightidea Website com diversas aplicações disponíveis para serem utilizadas 
através do conceito “cloud computing”, desde a geração de ideias, 
passando pela definição de propostas até à construção de projetos de 
Inovação.  

Mais informações em www.brightidea.com 

Oobian Ferramenta direcionada para gestão do conhecimento que permite uma 
pesquisa e navegação eficazes através de conteúdos dispersos, dentro e 
fora da organização. Interpreta e relaciona informação com base na 
análise contextual/semântica, recorrendo a ontologias.  
 

Mais informações em http://www.oobian.com/ 

IdeaScale Website que permite às empresas criarem comunidades para realizar a 
gestão das ideias. Tudo começa com a apresentação de uma ideia por um 
usuário e posterior votação (a favor ou contra) dos outros usuários.  
 
Mais informações em www.ideascale.com 
 
 

Lagoon®Ideas Ferramenta que permite fazer o processo completo de gestão de ideias e 
interfaces previsto na norma NP 4457:2007. Permite desenvolver a 
capacidade de colaboração entre os colaboradores da empresa e parceiros, 
gerindo todo o processo, desde a receção de ideias, a sua análise e 
avaliação, até à entrega para implementação.  
 
Mais informações em http://www.lagoon.pt/lagoonideas/ 

http://www.ambidata.pt/
http://innovationcast.eu/pt
http://www.idinet.es/
http://www.uebeq.com/
http://www.brightidea.com/
http://www.oobian.com/
http://www.ideascale.com/
http://www.lagoon.pt/lagoonideas/


49 
 

6. Fontes de informação  

 

Barómetro de inovação, disponível em http://barometro.cotecportugal.pt/pt/  

Desenvolvimento sustentado da inovação empresarial – Modelos de inovação, disponível em 

http://www.cotecportugal.pt/images/stories/iniciativas/DSIE/modelo_cadeia.pdf , consultado em 

dezembro 2017 

 
Destino: Crescimento e inovação, o impacto da inovação na performance económico-
financeira das PME e no seu crescimento, COTEC Portugal (2017) 
 
 
Guia de Boas Práticas de Gestão de Inovação, COTEC Portugal (setembro 2010) 
 

Guia Prático: Como lançar novos produtos – J.A. Nunes Carneiro, Associação das Indústrias de 

Madeira e Mobiliário de Portugal  disponível em 

http://www.janunescarneiro.net/J._A._Nunes_Carneiro/Downloads_files/LivroComoLancarNovosProd

utos.pdf 

 
Incentivos à inovação, investigação e desenvolvimento, slide de apresentação,  Jornadas Técnicas 
da Cerâmica 2017, Ana Alves – Compete 2020. 
 
Manual de apoio Innovation Scoring, COTEC Portugal (maio 2017) 

 
Manual de Gestão da IDI -  Disseminação e Sensibilização para a Adoção de Metodologias de Gestão 
de IDI e de Desenvolvimento de Novos Produtos, Sociedade Portuguesa de Inovação (dezembro 2014)  
 
Manual de Identificação e Classificação de Atividades IDI, COTEC Portugal (maio 2008) 

 
Manual de Implementação de Projetos de DNP -  Disseminação e Sensibilização para a Adoção de 
Metodologias de Gestão de IDI e de Desenvolvimento de Novos Produtos, Sociedade Portuguesa de 
Inovação (dezembro 2014)  
 
 
Metodologias de desenvolvimento de novos produtos industriais -  Dissertação submetida à 

Universidade do Minho para obtenção do grau de doutor no ramo de engenharia de produção e sistemas 

na área de engenharia económica, Manuel José Lopes Nunes (2004), disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/277146112_Metodologias_de_desenvolvimento_de_novos_p

rodutos_industriais?_esc=publicationCoverPdf&el=1_x_2&enrichId=rgreq-

3ab51ff808ad659f556dfc9bb4b681ca-

XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzE0NjExMjtBUzo0MzE4NTkzOTA3ODM0ODlAMTQ3OTk3

NDcxMDM0OQ%3D%3D 

 

Portal de Incentivos, disponível em http://www.portaldosincentivos.pt/, consultado em dezembro 
2017 
 

Reinventing innovation - Five findings to guide strategy through execution, Key insights 

from PwC’s Innovation Benchmark, PwC (2017)  

http://barometro.cotecportugal.pt/pt/
http://www.cotecportugal.pt/images/stories/iniciativas/DSIE/modelo_cadeia.pdf
http://www.janunescarneiro.net/J._A._Nunes_Carneiro/Downloads_files/LivroComoLancarNovosProdutos.pdf
http://www.janunescarneiro.net/J._A._Nunes_Carneiro/Downloads_files/LivroComoLancarNovosProdutos.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277146112_Metodologias_de_desenvolvimento_de_novos_produtos_industriais?_esc=publicationCoverPdf&el=1_x_2&enrichId=rgreq-3ab51ff808ad659f556dfc9bb4b681ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzE0NjExMjtBUzo0MzE4NTkzOTA3ODM0ODlAMTQ3OTk3NDcxMDM0OQ%3D%3D
https://www.researchgate.net/publication/277146112_Metodologias_de_desenvolvimento_de_novos_produtos_industriais?_esc=publicationCoverPdf&el=1_x_2&enrichId=rgreq-3ab51ff808ad659f556dfc9bb4b681ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzE0NjExMjtBUzo0MzE4NTkzOTA3ODM0ODlAMTQ3OTk3NDcxMDM0OQ%3D%3D
https://www.researchgate.net/publication/277146112_Metodologias_de_desenvolvimento_de_novos_produtos_industriais?_esc=publicationCoverPdf&el=1_x_2&enrichId=rgreq-3ab51ff808ad659f556dfc9bb4b681ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzE0NjExMjtBUzo0MzE4NTkzOTA3ODM0ODlAMTQ3OTk3NDcxMDM0OQ%3D%3D
https://www.researchgate.net/publication/277146112_Metodologias_de_desenvolvimento_de_novos_produtos_industriais?_esc=publicationCoverPdf&el=1_x_2&enrichId=rgreq-3ab51ff808ad659f556dfc9bb4b681ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzE0NjExMjtBUzo0MzE4NTkzOTA3ODM0ODlAMTQ3OTk3NDcxMDM0OQ%3D%3D
https://www.researchgate.net/publication/277146112_Metodologias_de_desenvolvimento_de_novos_produtos_industriais?_esc=publicationCoverPdf&el=1_x_2&enrichId=rgreq-3ab51ff808ad659f556dfc9bb4b681ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NzE0NjExMjtBUzo0MzE4NTkzOTA3ODM0ODlAMTQ3OTk3NDcxMDM0OQ%3D%3D
http://www.portaldosincentivos.pt/

