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A presente “Coletânea de Boas Práticas para a Inovação e Compe-
titividade no Setor Têxtil e Vestuário” foi promovida pela Associação 
Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) no âmbito do projeto “Desafio 
da Excelência” ao abrigo do Sistema de Apoio a Ações Coletivas do 
Portugal 2020.

O trabalho desenvolvido enquadra-se na estratégia coletiva da ATP 
de capacitar o tecido empresarial através de informação especiali-
zada que permita dotar o setor têxtil e vestuário de boas práticas 
de inovação para colmatar dificuldades estruturais e melhorar fato-
res de competitividade pela qualificação da oferta, com mais valor 
acrescentado, diferenciação e rendibilidade nos negócios.

Os temas e os conteúdos da “Coletânea” foram estruturados de 
forma simples, numa lógica do esclarecimento sobre conceitos de 
inovação e aplicações com exemplos práticos no sentido de esti-
mular e perceber os benefícios das novas dinâmicas competitivas, 
ultrapassar reservas ao investimento na inovação para evoluir e me-
lhorar condições de internacionalização dos negócios e fortalecer 
as empresas e seu contributo para a economia nacional.

Na mesma linha, pretendeu-se chamar a atenção para os riscos de 
não inovar tendo em conta as necessidades de eficiência coletiva, 

Nota prévia
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de especialização inteligente e os desafios da era “Indústria 4.0” 
- que já está presente -, da robotização, do digital e, por essa via, 
estimular a cooperação e o caminho para a excelência da oferta da 
indústria têxtil e do vestuário (ITV).

O estudo permitiu a caraterização das necessidades de inovação, o 
interface com as fraquezas identificadas no Plano Estratégico Têxtil 
2020, tendo em conta a atual fase de crescimento, os riscos que 
comporta a incerteza derivada da instabilidade da conjuntura e a 
ausência de estratégias estruturadas de inovação e de formação de 
empresários, quadros e colaboradores em geral.

As mudanças nos mercados têm vindo a alterar as condições da 
procura, da competitividade da oferta à escala global e a desafiar 
o tecido empresarial a incutir novas dinâmicas nos negócios que 
requerem mais preparação, competências e novos conhecimentos 
sobre processos de inovação.

A abordagem, o mais abrangente possível, integra uma componen-
te de natureza estratégica, sistematiza os desafios que se colocam 
às empresas, com recomendações sobre metodologias adequadas 
para os enfrentar com sucesso, tendo em conta sobretudo as ne-
cessidades de mudança estrutural.

Os temas sobre inovação estão na agenda para o crescimento, 
bem como as orientações do Manual de Oslo e outros estudos 
sobre tendências tecnológicas e Estratégias de Investigação e 
Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3) da União 
Europeia (UE).

O trabalho é resultado de vários contributos de empresas, em-
presários, técnicos e de experiências, bem como de estudos, 
publicações de entidades especializadas que constam na bi-
bliografia, sem os quais não seria possível elaborar os conteú-
dos e recomendar as boas práticas.

Pela colaboração prestada, a ATP agradece a todos quantos se 
disponibilizaram para o efeito.
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O conceito de inovação está associado a estratégias de gestão focalizadas na criação de novos fatores de competitividade que permitam 
diferenciar a oferta, aumentar o valor acrescentado e obter vantagens junto dos mercados.

Inovar não é “uma moda” ou ”tendência” da gestão moderna que se recomenda, mas sim uma orientação para as políticas de crescimento 
suportada em experiências levadas a cabo por empresas bem-sucedidas à escala internacional.

As análises realizadas sobre tais experiências mostram que o sucesso empresarial é devido, sobretudo, às capacidades de gestão em dina-
mizar ações de inovação organizacional e da oferta (produto e serviço), que determinem aumento das vendas e/ou dos lucros.

As políticas de inovação emergiram, principalmente, nas duas últimas décadas, por força dos movimentos da globalização das economias 
que proporcionaram rápidas e profundas mudanças nos mercados, forçando as empresas a desenvolver novas práticas e novos fatores de 
competitividade para se adaptarem às novas exigências da evolução do comércio internacional nas diferentes matrizes culturais e econó-
micas.

Tais práticas são identificadas como de inovação e correspondem a alterações (implementação de algo novo ou significativamente 
melhorado) na oferta, nos processos de transformação, na organização do trabalho, na distribuição e no marketing.

Assim, a inovação comporta uma nova filosofia de gestão associada a uma estratégia para levar à prática ideias de mudança para melho-
rar a organização, ajustar a oferta às tendências dos mercados e obter ganhos de competitividade.

As ideias de mudança podem ter várias origens, tais como:

necessidades operativas inesperadas;

alterações demográficas;

novos conhecimentos sobre os mercados;

novas tecnologias de transformação;

evolução da moda e tendências da procura;

oportunidades de mercado ou da empresa;

resposta a necessidades explícitas ou implícitas dos clientes;

resolução de problemas de competitividade.

É certo que não existem “receitas” para captar ideias, mas as empresas com ambientes abertos aos contributos dos recursos humanos e 
das interfaces -clientes, fornecedores, parceiros- são as que mais facilmente promovem mudanças para inovar e melhorar a competitividade 
da oferta.

A inovação e
conceitos associados

1
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Neste contexto, vejamos algumas citações de estudiosos e entidades de reconhecida reputação e influência mundial que são referência 
pelo conhecimento, experiência, rigor e oportunidade das recomendações, sobre as políticas de gestão da inovação:

- No início dos anos 90 Michael Porter afirmou que “a inovação é um elemento essencial para estimular o empreendedorismo e promover 

a competitividade”. 

O elogio da inovação, segundo M. Porter, está associado ao desenvolvimento de outros fatores que considerou “chave” para a 
competitividade, valorizando o papel da agregação territorial de competências, a que designou de “clusters”.

Em 2006, Peter Drucker sinalizou a tendência de viragem profunda da economia “de gestão pura” para uma economia “empreendedora” 
e que “A inovação é a função específica para competir …, quer surja num negócio clássico, numa agência pública, ou numa nova empresa 

criada numa garagem ou num vão de escada”.

- Em 2010, o Conselho Europeu definiu para a economia da UE objetivos para a sustentabilidade do crescimento. Tais objetivos acentuam 
a orientação para ”o desenvolvimento da inovação da oferta como fator de diferenciação e competitividade no mundo dos negócios”.

- Em 2014, orientações da Comissão Europeia apontam várias inspirações e objetivos que reforçam a importância da “… inovação, princi-

palmente quando a competitividade e o emprego estão no centro das estratégias do desenvolvimento económico”.

As orientações referidas enquadram-se nas políticas de novos fatores de competitividade dos países da UE e demonstram que “…há uma 
inequívoca correlação entre a competitividade e a eficiência organizativa aliada à capacidade para inovar”, e que “…depende, em parte, do 
reconhecimento que os agentes económicos lhe atribui para estimular o investimento na inovação”.

Assim, a inovação tem sido objeto de várias abordagens e interpretações ao longo do tempo, que coincidem no mesmo sentido de a apre-
sentar como fator relevante para a competitividade e crescimento empresarial.

Acresce referir o “Manual de Oslo” (OCDE-2005) que é o documento referência à escala global e que enquadra o significado dos conceitos, 
das ações e dos processos para serem reconhecidos como inovadores.

Vejamos como se agrupam os diferentes conceitos e tipos de inovação e algumas práticas associadas que, obviamente, não esgotam os 
exemplos sobre o tema, como veremos a seguir.
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Inovação de produto

lançamento de novos produtos ou significativamente melhorados. Por exemplo, em termos técnicos, de componentes, de materiais, sof-
tware associado e/ou funcionalidades. A inovação pode advir de uma nova utilidade para o produto já existente, bem como mudanças de 
materiais e componentes que melhorem o seu desempenho.

Inovação de processo 

nova tecnologia de fabrico ou de distribuição. Implica mudanças significativas, por exemplo, ao nível das técnicas, equipamentos, software 
e processos de aproveitamento de resíduos.

Inovação organizacional 

introdução de novos métodos de organização e gestão, seja no local de trabalho seja nas relações da empresa com o mercado, fornece-
dores e distribuidores. Por exemplo, nova filosofia de organização, novos layouts, novas parcerias para a subcontratação de tarefas, ações 
de cooperação, etc.

Inovação de marketing 

Consiste na implementação de novos processos de dinamização do negócio ou novos métodos de marketing e comercialização, com 
mudanças, por exemplo, ao nível do design, embalagens, posicionamento, promoção junto dos mercados e ainda o uso das redes sociais 
e ferramentas da economia digital - Tecnologias da informação e comunicação (TIC).

Existem outros processos que se enquadram nestas tipologias dado que envolvem mudanças significativas, designadamente, devido à 
introdução de novas regras de gestão geradoras de ações de melhoria contínua.

As ações mais correntes, de aplicação com menor investimento e risco reduzido, são as que se enquadram nas tipologias da inovação 
organizacional e de marketing, tais como: 

Redução de custos administrativos (por exemplo: a desmaterialização de documentos e a adoção de práticas e processos baseados 
nas novas tecnologias);

O aumento da produtividade (por exemplo: implementação de sistemas de controlo da produção, gestão da saúde e segurança no 
trabalho, de metodologias Lean e Kaizen);

Melhoria da qualidade do produto ou do serviço, e da organização em geral, pela implementação de sistema de gestão da qualidade;

Melhoria da ecoeficiência pela implementação de um sistema de gestão ambiental; 

Melhoria do desempenho comercial pela reengenharia dos negócios ou pela internacionalização;

Melhoria da comunicação por ações de promoção ou de prospeção.

Existem diferentes níveis de caraterização conforme o grau de inovação incorporado ou da intensidade das alterações promovidas, como:

Inovação Radical ou Disruptiva

Inovação Incremental 

Inovação Adaptativa 

A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO E A INOVAÇÃO
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O nível Radical atribui-se quando estamos em presença de nova oferta (produto ou serviço) ou processo, com caraterísticas tecnológicas 
completamente distintas das existentes. Usualmente decorre de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT). Por exem-
plo: lançamento de um novo produto tendo por base novo conceito de conceção e aplicação.

O nível Incremental aplica-se quando estamos em presença de modificações na oferta (composição, apresentação/ embalagem, design, …) 
que determinam a incorporação de novos fatores de diferenciação e de valor acrescentado. Por exemplo, na ITV temos: desenvolvimento 
de toalhas high tech multifuncionais, de malhas tubulares de compressão, com electroestimulação e vestuário inteligente.

O nível Adaptativo corresponde a alterações pouco significativas para adaptar a oferta a novas condições de concorrência e necessidades 
dos mercados. Por exemplo, na ITV temos: Desenvolvimento de vestuário interior multifuncional e vendas online.

A maioria dos processos de inovação das empresas da ITV são de natureza incremental ou adaptativa, tanto mais que se inserem na 
evolução natural do saber fazer ao longo do tempo e resultam em alterações para melhorar a oferta e/ou otimizar a estrutura de cus-

tos e, desta forma, obter vantagens competitivas pela eficiência organizativa.

Vejamos alguns pontos que, de algum modo, sintetizam a importância dos conceitos de inovação a iniciativas que se traduzem em novas 
práticas nas empresas:

A inovação só será possível de realizar quando existem condições estruturais para gerar e capturar ideias e implementar medidas que 
resultem em valor, com benefícios claros para os mercados e para as empresas.

A inovação deve ser considerada como um projeto de investimento, com riscos, despesas, calendário de execução, responsabilidades 
atribuídas, objetivos e resultados de impacto, tendo em vista melhorar a competitividade da oferta.

Um produto ou serviço novo, melhorado ou adaptado, só tem expressão inovadora quando é introduzido no mercado e por este aceite 
como diferenciador.

A implementação de novas metodologias de organização e de marketing serão consideradas como inovação se traduzirem em bene-
fícios para a gestão em áreas, tais como: 

Gestão da informação
Gestão da Qualidade
Gestão de Recursos Humanos
Processos de comunicação
Design da marca e produtos
Relações com fornecedores
Engenharia de produção 
Logística
Serviço de vendas
Serviços de apoio
Sistemas e modelos de gestão
Informática

Inovar, como qualquer projeto, deve ter uma componente de avaliação que permita conhecer os resultados de impacto e orientar os ajus-
tamentos a realizar no presente e no futuro.
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A ITV tem vasto histórico de inovação que decorre de circunstâncias específicas a ter em conta:

A primeira é consequência da exposição à concorrência internacional que obrigou a ITV a evoluir e a inovar, quer ao nível tecnologia 
de fabrico quer comercial, para ser capaz de disputar posições nos mercados, sobretudo europeu e américa do norte.

A segunda deriva do facto da ITV integrar atividades que cobrem praticamente todos os subsetores de atividade têxtil e vestuário 
baseados na transformação de misturas de fibras à base de algodão e lã (fiação, tecelagem, tricotagem, enobrecimento, confeção 
de malha e não malha, passamanarias, acessórios, etc.) o que lhe confere vantagens por possuir uma fileira completa e capaz de 
promover a oferta de novas soluções integradas para diferentes segmentos de mercado.

A terceira tem a ver com a concentração regional da maioria das empresas, a norte do país, o que muito facilita a logística, a transmis-
são do conhecimento, a complementaridade e, consequentemente, as práticas de inovação e de cooperação, ainda que realizadas 
de modo informal e casual.

A quarta relaciona-se com o facto das empresas da ITV, sobretudo as de maior dimensão, ligadas a grandes grupos fabricantes (teci-
dos, têxteis lar e vestuário) terem diversificado os seus investimentos, durante várias décadas, participando no capital de entidades 
do setor financeiro e reflexamente na atividade seguradora ligada a este. Igualmente, mas em menor escala, também detiveram, ou 
ainda detêm, participações em atividades como o turismo, a metalomecânica, distribuição e a saúde. 

Ou seja, boa parte da ITV foi inovadora pelos seus investimentos noutros setores, o que lhe permitiu uma visão abrangente sobre o mundo 
dos negócios e o conhecimento das interligações empresariais e de cooperação em diversos domínios.

Estas serão porventura algumas das razões que mais contribuíram para a capacidade de resistência do setor às crises cíclicas, e de repre-
sentar hoje uma das mais importantes concentrações de empresas numa região embora, obviamente, com menor peso no emprego, mas 
com maior produtividade e qualidade reconhecida internacionalmente.

Assim, a inovação na ITV deve ser analisada numa perspetiva histórica e abrangente para entender a sua especificidade e os seus benefí-
cios, com resultados mais visíveis nos últimos anos, ganhos de quota e aumento das vendas para os mercados externos que atingiram cerca 
de cinco mil milhões de euro em 2015, superando o melhor dos cenários previstos nos planos estratégicos do setor.

A análise ajuda a perceber, também, a fase atual de crescimento e as capacidades que evidencia de adaptação às novas estratégias de 
inovação dos seus clientes do negócio do B2B que confluíram para criar uma oferta mais diversificada, novos conceitos de moda, dirigidos 
a novos segmentos de mercados com elevado potencial e a emergência de novas dinâmicas e oportunidades nos principais mercados 
tradicionais e alargar a presença na Ásia, América Latina e África.

As alterações ocorridas “forçaram” maior exigência de qualidade, eficiência nos prazos de entrega, capacidade de resposta para a reposi-
ção rápida das peças, maior rotação de stocks, intensidade na comunicação e no marketing.

A tudo isto a ITV soube responder transformando as oportunidades em negócios, com um novo impulso estratégico, suportado na melhoria 
das competências e da especialização, beneficiando, é certo, da proximidade geográfica aos grandes centros de consumo que se reflete 
na economia significativa de custos na distribuição e venda.

Ou seja, responsáveis da ITV perceberam rapidamente que estavam em presença de uma oportunidade para inverter as tendências reces-
sivas dos anos de crise e, por isso, teriam de a aproveitar definindo novas estratégias, que comportavam novos fatores de competitividade 

A indústria têxtil e vestuário 
e a inovação
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(resposta rápida, flexibilidade, qualidade do serviço superior, soluções eficientes e valor acrescentado) para satisfazer as necessidades dos 
mercados.

Dito de outro modo, as empresas aproveitaram o ambiente favorável para inovar, de forma por vezes pouco estruturada, é certo, mas através 
de processos mais eficientes que permitiram incorporar mais valor no produto acabado e evidenciar junto dos clientes, do B2B, as suas 
competências ao nível criativo e de gestão da subcontratação de trabalhos na fileira, fundamentais para otimizar tempos e métodos.

Assim, os processos de inovação na ITV surgiram de forma incremental ou adaptativa para responder às necessidades do modelo de negó-
cio B2B e, por outro, como estratégia tendo em conta o novo panorama competitivo dos mercados e os novos fatores qualitativos (design, 
eficiência organizativa, …) em detrimento do preço.

A ITV fez uma pequena “revolução silenciosa” que permitiu, ao mesmo tempo, aumentar vendas de exportação, acrescentar valor e aumen-
tar a produtividade da mão de obra, após período de constrangimentos significativos derivados da crise conjuntural que destruiu capacida-
des, limitou o acesso ao crédito e reduziu o investimento.

A ITV de hoje está muito mais sólida, pela internacionalização, pela evolução na moda e design. O crescimento de marcas e coleções pró-
prias, novos estilistas, criadores de moda, etc. no mercado internacional são prova disso.

Na prática, as alterações introduzidas comportaram, designadamente, o seguinte: 

Novas coleções de tecidos;

Novas competências ao nível do design de peças de vestuário;

Melhorias organizacionais para redução de tempos de fabrico (Lead Time) ou de paragens (setups); 

Resposta rápida pela eficiência de gestão para o B2B;

Incorporação de acabamentos especiais, designadamente para obter efeitos antialérgicos, anti fungo e anti odor nos tecidos e valên-
cias com incorporação de microeletrónica que permitem ir além da função primária;

Investimento nas ferramentas da economia digital que permitiram modernizar, agilizar a comunicação e dar mais visibilidade internacio-
nal às capacidades e competências do setor;

Aposta na diversificação dos mercados e no aumento da internacionalização;

Investimento na tecnologia para modernizar estruturas e métodos de controlo do fabrico;

Aposta nos têxteis técnicos e em I&DT; 

Aposta na ação comercial e no marketing internacional com presenças alargadas em eventos internacionais, para obter ganhos de 
notoriedade;

Aposta na imagem do setor como moderno e competitivo.

Os resultados da inovação na ITV são, de facto, muito positivos e fazem-se sentir a vários níveis: 

Na melhoria do desempenho comercial com alargamento das áreas de intervenção a novos mercados externos;

Nos clientes pelos contributos decorrentes da qualidade e diferenciação da oferta para os vários segmentos de mercado;

Na economia em geral, pelo aumento da internacionalização dos negócios, e seus efeitos na melhoria da balança comercial.
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Dito isto, o que reflete o bom momento da ITV, importa evidenciar a oportunidade e a necessidade do presente estudo no sentido de es-
timular novas práticas de inovação. A principal razão é que a atual situação comporta elevados riscos de sustentabilidade caso não sejam 
seguidas boas práticas de gestão da inovação que a presente coletânea recomenda no sentido de ultrapassar as fraquezas relevantes que 
ainda persistem.

Senão vejamos: 

As euforias do crescimento podem resvalar, como já aconteceu no passado, para posições de “conforto” pelo disfrute inebriante do 
sucesso, criando, sem querer, posições de comodismo que se transformam em bloqueios à inovação e às ações de melhoria contínua 
que são o cerne da competitividade. 

No fundo trata-se da necessidade de evoluir na gestão empresarial ainda carente de maior profissionalismo com consequências no desem-
penho das organizações.

Ainda persistem grandes fragilidades no que se refere a: 

(1) organização do trabalho; 

(2) dificuldades nos modelos de B2C;

(3) a baixa terciarização do tecido empresarial; 

(4) incorporação de ferramentas da economia digital nos processos de transformação e venda que condicionam a criação de novas 
competências profissionais e a evolução do desempenho empresarial para patamares de excelência.

No âmbito do modelo B2C é importante perceber o sucesso de algumas empresas de serviço direto ao cliente, altamente inovadoras, que 
atuam no retalho de vestuário, a nível internacional, através de tecnologia digital, como a Farfetch e outras.

A maioria das empresas da ITV ainda permanece na tecnologia “Indústria 2.0” (tradicional) e necessita de preparação para implemen-
tar os conceitos e práticas basilares das novas tecnologias da 4ª. revolução industrial “Indústria 4.0” que se carateriza por um novo 
paradigma de personalização da produção e deixar de se falar tanto em volume mas em variedade e modelo de negócio e onde está 
ligado (sistema de decisão e  de produção inteligentes) pela  robotização e intensificação do uso da economia digital nos processos 
produtivos e comerciais, que já está presente no mercado e constitui fator decisivo de competitividade a médio prazo.

O setor ainda não consegue atrair novos e significativos investimentos, novas competências e novos quadros altamente qualificados 
essenciais para evoluir na inovação tecnológica “de ponta” que já está a alterar outros setores como o automóvel, a distribuição, o 
turismo, não somente pela forma como se produz, mas também como se presta o serviço no ponto de venda, na logística e na comu-
nicação ao mercado.

Para que as empresas da ITV se possam adaptar e sobreviver a médio prazo necessitam de investir nas qualificações (alargadas ao 
próprio empresário), alinhar estratégias de inovação pela tecnologia e organização da “Indústria 4.0” onde há grupos de trabalho já 
constituídos que incluem fabricantes como a Volkswagen, o grupo PSA e a Mitsubishi, integrando fornecedores de têxteis, plásticos e 
moldes para analisar os impactos das novas tecnologias dentro das fábricas, como a robótica inteligente, ou plataformas de relacio-
namento com fornecedores e clientes.

As estratégias de inovação são imprescindíveis para colocar a ITV mais próxima do cliente final, em linha com os conceitos e práticas 
da “Indústria 4.0”.

Como se depreende, os riscos para a ITV são reais, a curto e médio prazo, perspetivam perda de competitividade caso não se criem condi-
ções para promover o investimento em equipamentos, novas tecnologias e em ações formativas de colaboradores, diretores e empresários.

É necessário aprofundar as dificuldades nos modelos de negócio de B2B e de B2C, estruturar processos de inovação que contribuam para 
criar mais valor e ultrapassar “bloqueios” estruturais.
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A abordagem sobre como implementar na ITV processos de inovação é essencial para estimular as empresas e estas perceberem a im-
portância dos projetos de mudança estrutural pelo potencial de benefícios que comportam, decisivos para a valorização e o aumento da 
competitividade da oferta nos mercados alvo. 

Assim, tendo em conta a situação atual do setor, as oportunidades derivadas do crescimento da internacionalização dos negócios, as ne-
cessidades de renovação estrutural das empresas, devido sobretudo à emergência de novos fatores de competitividade relacionados com 
a nova filosofia de gestão “Indústria 4.0”, que obriga a novas estratégias de organização e desenvolvimento das empresas, procuramos 
elencar um conjunto de ideias que poderão contribuir para integrar a gestão empresarial naquela filosofia, através de projetos de inovação 
ajustados à dimensão, às competências e disponibilidades existentes, com o objetivo central de rumar à excelência e à sustentabilidade 
dos negócios.

Para o efeito, apresentamos no quadro seguinte uma coletânea de ideias/propostas, para implementar projetos de inovação aplicáveis aos 
subsetores da ITV, que integram ações de inovação tecnológica, do produto, do processo, organizacional e do marketing, bem como o uso 
de ferramentas da economia digital nos processos de monitorização e controlo dos processos.

Fiação

Objetivo da inovação Descrição do projeto

Simplificação de processos de pre-
paração e diminuição do tempo e 
dos custos

Aumentar a flexibilidade dos equipamentos de forma a processar mais eficientemente dife-
rentes matérias primas.

Desenvolvimento de novos proces-
sos de fiação não convencional.

Desenvolvimento de processos que permitam a fiação de diversos tipos de fibras através da 
tecnologia a jato de ar (vortex)

Desenvolvimento de novos fios (fi-
lamentos contínuos)

Desenvolvimento de tecnologias que permitam a obtenção de novos filamentos com configu-
ração diferentes.

Desenvolvimento de novos tipos de texturização. 

Coletânea de ideias, exemplos e propostas 
para implementar projetos  de inovação na ITV
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Tecelagem

Objetivo da inovação Descrição do projeto

Automatização de processos Otimização do processo de preparação para a tecelagem

Aumentar a versatilidade dos for-
madores de cala

Implementação de sistemas de controlo da altura da cala e da sua adequação ao tipo de fio 
ou fibra em processamento

Melhoria da eficiência e rapidez 
dos processos de inspeção dos 
tecidos

Acoplamento de sistemas de inspeção on line dos teares

Melhoria das interfaces de comuni-
cação dos teares 

Aperfeiçoar as interfaces de comunicação nos teares que permitam a integração total (melho-
rar a eficiência de trabalho do operador e manutenção em tempo real)

Melhoria da capacidade de conce-
ção e desenvolvimento de novos 
produtos

Desenvolvimento de sistemas que permitam a simulação do processo e aumentem a rapidez 
e a eficiência de produção de novos produtos

Melhoria da rastreabilidade do pro-
cesso e produto

Desenvolvimento e integração de sistemas de rastreabilidade inteligente (tipo RFID, etiquetas 
eletrónicas, etc.)

Tricotagem

Objetivo da inovação Descrição do projeto

Aumentar a produtividade das máqui-
nas

Desenvolvimento de automatismos das máquinas (circulares convencionais, retilíneas ou 
Ketten e Raschel) de forma a obter: 

simplificação dos mecanismos;
aumento da velocidade do trabalho; 
processamento com multi jogos em máquinas de peça completa, etc..

Desenvolver novas tecnologias de 
tricotagem 

Aperfeiçoamento de tecnologias de produção de produção que permitam estruturas 3 D e 
sem costura (máquina seamless, máquina retilínea de peça completa)

Desenvolver novos produtos em ma-
lha

Desenvolvimento de tecnologias que permitam obter estruturas 3D de elevadas proprieda-
des ergonómicas e mecânicas.
Desenvolvimento de tecnologias que permitam a integração de fios metálicos, condutores, 
sensores e outros materiais nas estruturas das malhas.

Melhorar a capacidade de conceção 
e desenvolvimento de novos produtos

Desenvolvimento de ferramentas para simular a visualização das estruturas pretendidas, 
assim como as peças vestidas em avatares personalizados.
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Ultimação-Enobrecimento (Tinturaria, Estamparia, Acabamentos)

Objetivo da inovação Descrição do projeto

Melhoria nos processos de ultimação 
que promovam o aumento da flexibi-
lidade e eficiência produtiva

Desenvolvimento de tecnologia (máquinas) de tingimento por forma a trabalhar com menor 
relação de banho (redução de custos, diminuição de tempos de processos, aumento da 
flexibilidade/ versatilidade)
Desenvolvimento de ferramentas de monitorização e controlo on-line dos processos de 
tingimento

Desenvolvimento de processos de 
ultimação que permitam a incorpo-
ração de funcionalidades de alta 
performance nos materiais têxteis ao 
nível da segurança, conforto e saúde.

Propriedades de isolamento térmico e refrigeração ativa.
Têxteis com libertação controlada de químicos
Propriedades funcionais dependentes do contexto (desempenho ajustado às circunstâncias 
de utilização)
Repelência aos insetos ou outras espécies animais.
Propriedades de isolamento sonoro

Desenvolvimento e implementação 
de processos que promovam o de-
senvolvimento sustentável (vertente 
ambiental, económica e social)

Desenvolvimento de ferramentas de monitorização e controlo on-line dos processos de 
tingimento.
Desenvolvimento de equipamentos que permitam processamento sem água.
Desenvolvimento e instalação de sistemas de monitorização que permitam a quantificação e 
controlo dos efeitos finais (uniformidade, temperatura, humidade, gramagem). 
Otimização da tecnologia de impressão digital ao nível do aumento da velocidade de im-
pressão, flexibilidade, precisão e qualidade.
Otimização das tecnologias de impressão digital peça a peça.
Desenvolvimento de tecnologias de estampagem flexíveis e versáteis, maior automatização e con-
trolo do processo produtivo e mais sustentáveis ao nível do ambiente e do consumo energético. 
Uso de nanosois e outros aditivos para promoção de repelência à água e propriedades 
antibacterianas.
Desenvolvimento de métodos de teste avançados para a avaliação de propriedades funcio-
nais em têxteis e vestuário.
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Confeção

Objetivo da inovação Descrição do projeto

Implementação de novos métodos de 
produção e gestão  

Desenvolvimento de métodos de produção flexíveis, de pequena dimensão

Melhoria da capacidade de inovação, 
conceção e desenvolvimento de no-
vos produtos

Desenvolvimento de novas técnicas de modelação, simulação e avaliação, aplicadas a têx-
teis que permitam a redução do tempo e do custo desde o surgimento da ideia do produto 
até ao seu lançamento no mercado.

Uniformização das designações dos tamanhos das peças de vestuário.

Melhoria da eficiência e produtivida-
de. 

Desenvolvimento de ferramentas que permitam a quantificação de parâmetros de qualida-
de/sustentabilidade das matérias primas, caraterísticas de uso e manutenção dos produtos 
finais e previsão/simulação do desempenho, conforto e concordância com padrões e le-
gislação.

Desenvolvimento de sistemas de rastreabilidade e registo de especificações de materiais 
e produto na cadeia de fornecimento, gestão da qualidade em redes flexíveis de produção, 
gestão de falhas/defeitos, sistemas de auto-otimização da produção e controlo on-line de 
parâmetros ecológicos e de qualidade.

Desenvolvimento de processos /Técnicas que permitam melhorar a comunicação da qua-
lidade dos produtos, através do registo de produtos de referência e da gestão de dados 
(RFID)

Melhoria da Interface Clientes/Serviço Desenvolvimento de ferramentas que permitam a utilização eficiente e de confiança com-
provada dos dados obtidos através de uma interface de design de vestuário, produtor e 
consumidor.

Potenciar a exploração comercial da 
inovação/ direitos de autor e evitar a 
contrafação

Desenvolvimento de metodologias e ferramentas que permitam a exploração comercial 
da inovação/direitos de autor e evitem a contrafação (utilização e proteção da propriedade 
intelectual; marcação e identificação da origem dos desenhos, protótipos ou produtos)

Adaptado do “Roadamap para a Inovação” do CITEVE  

Algumas das propostas acima referidas foram já concretizadas em projetos e constituem exemplos de inovação que proporcionaram condi-
ções para diferenciar, acrescentar valor e aumentar a competitividade da oferta.

Há outros exemplos de inovação na ITV que merecem análise pelo reconhecimento e visibilidade que obtiveram a nível nacional e interna-
cional, alguns com prémios de Inovação, atribuídos à criatividade, tecnologia e ecoeficiência.

Vejamos alguns casos:
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A Têxtil de Serzedelo, SA é uma PME que se dedica à tecelagem tradicional de tecidos à base de algodão para camisaria. Fundada em 
1932, a sua longevidade é atribuída à sua contínua adaptação às exigências dos segmentos em que atua sem nunca comprometer a sua 
capacidade de clientividade.

Mais recentemente a empresa decidiu investir na inovação de forma a alterar posicionamentos de negócio suportados nas amostras dos 
clientes e passar a ter coleções próprias de tecidos no sentido de obter ganhos de diferenciação e valor acrescentado na oferta. Para o 
efeito, a Têxtil de Serzedelo investiu em estruturas para a implementação de processos criativos destinados a conceber coleções com de-
sign exclusivo. Ao mesmo tempo, desenvolveu processos de inovação de marketing através da intensificação das ações de prospeção e 
divulgação junto dos mercados, participando em eventos internacionais.

Como se depreende, estamos em presença de processos de inovação de marketing com ações para minimizar dependências, aumentar 
valor e a especialização na oferta de tecidos camiseiros, reforçando a orientação para o cliente.

www.texser.pt
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É uma PME com atividade no Enobrecimento (Estamparia e Tinturaria) de tecidos e malhas.

A empresa tem investido na inovação para aumentar a eficiência organizativa, a fiabilidade do serviço e a ecoeficiência dos consumos e 
impactes ambientais.

Inovação do Processo

A introdução de processos de controlo de qualidade em contínuo com 3 espetrofotómetros e estamparia digital.

Inovação Organizacional

A implementação de processos de melhoria dos impactes ambientais pela redução dos consumos e de outros requisitos de ecoeficiência, 
previstos na norma ISO 14001 da certificação ambiental.

www.acatel.pt



23

A Barcelcom Têxteis é PME sediada em Barcelos que produz meias e peúgas tradicionais e de desporto e que se tem desenvolvido através 
da inovação e internacionalização dos negócios.

A partir do ano 2000, a empresa percebeu a importância das necessidades da procura de meias de compressão graduada e promoveu 
nova tecnologia de produção de meias com propriedades especiais de compressão para aplicar no tratamento e conforto de utentes nas 
áreas da saúde, maternidade, desporto, viagem e outras atividades de lazer, e uso diário.

A empresa é um exemplo de inovação do produto e do processo, com valor acrescentado, dado que promoveu simultaneamente a espe-
cialização e a diferenciação da oferta no mercado global.

A inovação permitiu criar um têxtil técnico com caraterísticas singulares e vantajosas para os utilizadores, tais como: 

Melhora a circulação venosa
Previne o inchaço e/ou a dor 
Reduz o risco de trombose venosa profunda (TVP) 
Previne doenças do sistema venoso ou linfático 
Reduz a oscilação de músculos, tendões e ligamentos
Ativa a oxigenação e regeneração dos músculos
Menor dor muscular durante e após o exercício

Todos os produtos estão de acordo com as normas Europeias e com a marcação CE, estando por isso, registados no Infarmed.

A evolução tecnológica do produto permitiu a criação de produto mais sofisticado, meias para diabéticos, certificado como dispositivo mé-
dico e construído à base de fibra de bambu.

As marcas, Technosocks e BBMedical de meias técnicas no desporto e na saúde e BBprestige nas meias e peúgas tradicionais, são hoje 
reconhecidas pela qualidade e inovação.

As ideias para projetos e os exemplos acima referidos não esgotam o potencial de desenvolvimento deste tipo de processos, mas eviden-
ciam, claramente, a existência de vários caminhos para inovar e desenvolver a eficiência, independentemente do subsetor de atividade 
onde se integra a empresa.  

Nestes, como noutros casos de inovação, o mais importante é definir o que se pretende melhorar na empresa, reunir recursos e estruturar 
as ações com objetivos de acrescentar valor, aumentar vendas, promover a excelência da oferta da ITV e, ao mesmo tempo, prevenir riscos 
inerentes a estes processos que requerem, sempre, gradualismo nas estratégias e nas medidas a adotar.

www.barcelcomtexteis.com
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Esta empresa evoluiu da produção standard e tradicional de etiquetas e fitas para o lançamento de novos produtos, tais como, etiquetas 
estampadas, fitas para embalagens, elásticos para vestuário interior, “transfers” para desporto (números e nomes, desenhos, etc.  para 
aplicar nas camisolas dos clubes), numa lógica de complementaridade para criar mais valor na oferta e atingir novos mercados. Ou seja, a 
empresa decidiu apostar na inovação do produto e no processo, para diferenciar a oferta, criando estruturas adequadas à participação dos 
colaboradores nos processos de criação e transformação.

É neste contexto que a empresa desenvolveu as “Pulseiras Inteligentes” que é um bom exemplo de inovação do produto com incorporação 
de meios digitais, reconhecido pelos mercados devido ao potencial de aplicação em diversos fins.

Pulseiras inteligentes - iBrace

As pulseiras têm funcionalidades específicas devido à incorporação de um microchip com informação que permite a sua utilização como 
meio de pagamento (com carregamentos com 20 Euro, p.e.) de compras, em eventos ou locais de acesso reservado, como, cantinas, feiras, 
concertos, exposições, etc. 

Estas pulseiras podem também ser usadas como meio para assegurar o controlo do acesso a festivais rock e outros eventos de massas, 
com foi o caso da Viagem Medieval na Vila da Feira, que movimentou elevado número de visitantes. 

O mérito do produto foi reconhecido pelo prémio Inova têxtil 2016 e ISPO (na última edição da feira de Munique recebeu três distinções).

Na mesma linha, outro tipo de produtos com finalidades distintas têm sido desenvolvidos, como:

 
PULSEIRAS DE CONTROLO E PROTEÇÃO
Assets Tracking and Brand Protection 

Com utilização de tecnologia digital

SISTEMAS DE IMPRESSÃO ELETRÓNICA 
Printed Electronics 

Com utilização de sensores táteis eletrónicos em imagem gravada, para controlar as entradas e saídas em departamentos, eventos, etc. por 
via eletrónica.

www.heliotextil.com
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A Olbo & Mehler, SA é uma empresa portuguesa de capitais alemães, especializada em têxteis técnicos. Está presente no nosso país há mais 
de vinte anos: “A estratégica é simples, inovar e crescer em novos mercados”.

A empresa tem como objetivo principal reforçar posições em três áreas de negócios específicas: 

(1) têxteis técnicos para a indústria automóvel;

(2) aplicações industriais para a construção;

(3) telas para correias de transporte de minérios de várias procedências, correias de corrimões de escadas rolantes, etc.

A empresa obteve o prémio Inova Têxtil 2015, na categoria de tecidos, com novo produto fabricado através basalto tratado que se destina 
a aplicar em telas de uso em situações que requerem elevada resistência ao calor e ao fogo.

A aplicação de têxteis técnicos na indústria automóvel, tem vindo a crescer dado que substitui matérias mais pesadas como o ferro e o 
alumínio, permitindo produzir carros mais leves e consequentemente contribui para menor consumo energético e redução das emissões de 
carbono na atmosfera. E, claro, o segmento da construção, no qual os produtos do têxtil português podem ser aplicados para isolar paredes, 
tetos, telhados ou chão, mas também para reforçar a própria estrutura das paredes. 

A empresa investe na inovação do produto para diferenciar e acrescentar valor à oferta. Para o efeito dispõe de uma equipa de investigação 
e desenvolvimento para desenvolver novos produtos.

Têxteis à prova de fogo

www.olbo-mehler.com
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A P&R Têxteis, SA é uma empresa de vestuário que se dedica desde 1982 à produção de vestuário técnico e desportivo, principalmente 
para competição e maioritariamente para os mercados internacionais.

Com recurso a alta tecnologia, a P&R Têxteis é especialista no fabrico de vestuário para modalidades como o ciclismo, triatlo, atletismo, 
rugby, biatlo, halterofilismo, entre outras modalidades, utilizando sempre malhas técnicas de elevada performance, nas mais variadas com-
posições. 

O entusiasmo pelos desportos aquáticos aliado à longa experiência acumulada ao serviço da produção de equipamentos de desporto, 
alavancou em 1999 a criação da marca ONDA essencialmente orientada ao segmento dos desportos aquáticos como o surf e o bodyboard. 
Naquele momento, a escolha do nome ONDA surge numa lógica de associação ao mar e aos desportos aquáticos, ainda que posteriormen-
te a marca tenha entrado em outros desportos, como o triatlo ou o ciclismo.

A dinâmica da marca tem permitido a concretização de parcerias importantes para a notoriedade e reputação da oferta, tais como: O patrocí-
nio ao Comité Olímpico Nacional em Pequim 2008 e atualmente à Federação Portuguesa de Triatlo e à Federação Portuguesa de Ciclismo. 
Hoje a marca segmenta-se em duas grandes insígnias: A ONDA WETSUITS, para os desportos aquáticos e a FLYNX para o ciclismo e triatlo 
(exclusivamente em personalizados), e apoia atletas de renome internacional como o italiano Leonardo Nica ou o português António Cardo-
so, do circuito mundial de Bodyboard. 

www.prtexteis.com
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A Pedrosa & Rodrigues, SA é uma PME de confeção de vestuário malha e não malha com um crescimento sustentado em novos mercados 
e clientes, baseado na inovação de técnicas e processos, bem como na especialização relativamente a materiais e produtos.

Inovação Organizacional

Pesquisa & Desenvolvimento

No sentido de criar soluções completas à medida da procura e promover vantagens pela especialização do serviço, empresa tem vindo 
a reformular os conceitos de organização, implementando novos layouts, novos controlos, novas regras de gestão das encomendas, etc., 
que permitem obter ganhos de eficiência, flexibilizar a gestão das encomendas e orientar os trabalhos das equipas para aumentar o grau 
de satisfação dos clientes.

Sistemas e Tecnologia

A introdução do sistema ERP permitiu melhorar significativamente o controlo do binómio custo/preço e centralizar a informação para auxiliar 
a gestão a tomar decisões em tempo real e informar os clientes sobre os processos em curso e/ou ajustar as condições das encomendas.

Os equipamentos (CAD/CAM, Sistema automático de corte, etc.) são de tecnologia de topo, o que contribui para aumentar a eficiência, a 
especialização e fiabilidade dos serviços.

www.pedrosa-rodrigues.pt
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A Petratex é uma empresa de confeção de vestuário que considera possuir uma organização híbrida, entre a moda, desporto e alta-tecno-
logia e por isso tem vindo a apostar em estratégias de inovação sendo de destacar o seguinte:

Nosew®: Marca registada de nova tecnologia

Trata-se de inovação de produtos de vestuário 100% colados, que oferecem caraterísticas técnicas excecionais em estética e conforto.

Para o efeito a empresa adquiriu equipamentos e desenvolveu nova tecnologia para assegurar novos processos de produção em série que 
permitem melhorar capacidades de diferenciação, pela criação de novos produtos com design e aplicações sofisticadas e novos conceitos 
de organização do trabalho.

A empresa registou a patente o que reflete o uso de boas práticas de proteção do investimento na inovação.

Trata-se de um projeto que promove a inovação do produto, em cooperação com vários hospitais europeus e envolve o fornecimento de 
batas cirúrgicas de alta-tecnologia (utilizando a tecnologia patenteada NOSEW), cujo principal objetivo é o de garantir as necessidades de 
conforto e segurança do pessoal do bloco operatório e dos pacientes.

O produto tem caraterísticas únicas e contribui para a redução da emissão de gases nocivos, associados com a incineração de vestuário 
cirúrgico descartável. A cooperação com clientes e outras entidades é fundamental para testar e validar as vantagens obtidas pela inovação.

3D Digital Styles

Trata-se de inovação tecnológica que está relacionada com processos a três dimensões (3D) aplicados ao vestuário que permite visualizar 
padrões aplicados a diferentes modelos e assim obter um protótipo mais rapidamente, facilitando as escolhas pela combinação de cores e 
seus efeitos nos modelos e tamanhos. 

Com esta tecnologia é possível visualizar diferentes modelos com diferentes padrões em poucas horas, mesmo antes de se obter o pro-
tótipo. Basta um clique para mudar cores, estampados, escala e localização de estampados, texturas, tipos de tecidos, logos, botões… 
Também é possível aperfeiçoar o molde, vendo os resultados imediatamente, mesmo antes do processo de corte e isto tudo é feito ainda 
no ambiente de design. 

Estes processos permitem economias significativas em tempo e matéria-prima, proporcionando rapidez na apresentação ao mercado e 
eficiência na rotação de stocks.

www.petratex.com



29

A Reflectil é uma em PME especializada na conceção e produção de equipamentos/vestuário de alta visibilidade para proteção individual 
(EPI) em diversas situações, tais como: trabalho, lazer, policiamento, segurança de movimento de pessoas e bens em ambientes agrestes 
ou de risco.

O vestuário integra elementos refletores com caraterísticas especiais, ajustadas aos níveis de aplicação a que se destinam, que permitem 
segurança e conforto em ambientes adversos, ao identificar à distância os seus utilizadores e prevenir situações que podem colocar em 
perigo as pessoas devido a falta de visibilidade (climáticas, diurnas ou noturnas, p.e.) e de segurança individual ou de grupo profissional com 
elevada exposição a ambientes com potencial perigosidade.

A empresa dispõe de laboratório e equipa dedicada à inovação do produto e processo por forma a explorar novos modelos e assegurar 
padrões de qualidade exigido pelos mercados e pela certificação Normas ISO 20471 e EN 1150 para os EPI (marcação CE).

A empresa está a desenvolver processos de inovação do produto ao incorporar nos EPI kits digitais com funcionalidades de GPS, e elemen-
tos de proteção balística, anti estática, para proteger, orientar e localizar os seus utilizadores em atividades de maior risco e que necessitam 
de cuidados especiais no acompanhamento e localização.

A empresa é um exemplo a ter em conta, porque a sua estratégia é investir regularmente na inovação (produto e processo) por forma a 
melhorar a competitividade pela fiabilidade, especialização e garantias de qualidade da oferta. 

portugal@reflectil.com
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A Têxtil Manuel Gonçalves, S.A. é uma grande empresa e um dos maiores grupos têxtil nacional. A empresa decidiu investir na inovação 
para criar fatores de competitividade pela tecnologia e eficiência organizativa.

Assim, a oferta da empresa passou do tradicional fabrico de fio, tricotagem, tecelagem, tingimento, acabamento e confeção, para a criação 
de uma nova área de negócios, TMG Automotive, destinada ao fabrico de materiais para a indústria automóvel, tais como tecidos, napas, 
para estofos, tetos e portas de veículos. 

Trata-se de inovação que poderá ser considerada como disruptiva em relação ao têxtil tradicional dado estarmos em presença de novos 
processos, novas variáveis, alterações tecnológicas significativas quer ao  nível dos equipamentos, processos, quer da organização e 
marketing, uma vez que os materiais para revestimento auto são compostos em PVC, PUR e Termoplásticos Elastómetros (TPE), - diferentes 
dos usados no têxtil tradicional à base do algodão -, e os mercados alvo  comportam  outro tipo de regras de concorrência que se carate-
rizam pela exigência na definição de novos standards e metodologias de trabalho, seja  na área da qualidade, seja no desenvolvimento e 
aprovação do produto.

As alterações também se fizeram na estrutura da gestão pela necessidade de criar equipas multidisciplinares com dependências não hie-
rárquicas, mas com partilha frequente de informação entre os elementos das várias equipas, geridas pelos diferentes chefes de projeto.

Vejamos alguns aspetos da inovação organizacional decorrentes da exigência do novo negócio: 

O registo formal da atividade de vigilância tecnológica e sua proveniência (Tudo deve ser registado); 

O drill-down das competências de inovação (É essencial aprofundar as competências, sempre); 

A sistematização do processo de proposta/avaliação de ideias ao nível da investigação científica, não apenas ideias de melhoria con-
tínua do produto/processo fabril. (Sistematizar processos aumenta o rigor e a eficiência organizativa); 

A uniformização de vários documentos existentes para a execução de projetos de IDI num só documento de trabalho por projeto. (A 
simplificação melhora o desempenho e evita a dispersão pela burocracia);  

A introdução do conceito de scoring – avaliação do status inicial e final do projeto tendo em conta diferentes interfaces, minimizando 
o risco associado ao desconhecimento ou mero «esquecimento» de procura de relações de causalidade. (Avaliar os resultados é es-
sencial para evoluir);

O estabelecimento de indicadores de IDI claros e mensuráveis objetivamente, com enfoque na sua ligação às vendas concretizadas de 
novos produtos. (A inovação só é útil se for reconhecida pelos mercados e se traduzir em vendas). 

Acresce referir a certificação do SGIDI pela norma NP 4457:2007, detida pela TMG Automotive, medida que promove a inovação e é essen-
cial para sistematizar, consolidar os processos e para o reconhecimento da oferta junto dos mercados.

www.tmgautomotive.pt
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Os conceitos anteriormente referidos sugerem os motivos para promover a inovação, sobretudo pela necessidade de melhorar fatores de com-
petitividade e de sustentabilidade dos negócios das empresas.

Mas vejamos algumas razões fundamentais para inovar devido às seguintes necessidades: 

Melhorar a gestão económica pelo aumento do valor acrescentado da oferta é essencial para a sustentabilidade das empresas.

Melhorar a rendibilidade da oferta, significa ter lucros e libertar meios essenciais para novos investimentos em fatores de competiti-
vidade e crescimento. 

Promover novos fatores qualitativos de competitividade, em detrimento do preço, contribui para diferenciar a oferta e melhorar posi-
cionamentos nos mercados pela qualidade.

Otimizar recursos (técnicos e humanos) contribui para aumentar a produtividade essencial para competir à escala global.

Promover a modernização tecnológica, é decisivo para aumentar a capacidade de resposta, a especialização e a fiabilidade da oferta.

Promover a economia digital na organização e no marketing, é contribuir para a melhoria do desempenho comercial e alargar áreas 
de expansão das vendas.

Aumentar a ecoeficiência dos processos, é contribuir para a redução dos custos ambientais e assegurar o cumprimento de requisitos 
legais de sustentabilidade. 

Tudo isto se aplica à ITV que, pese embora a fase atual de crescimento, necessita de consolidar posições nos mercados tendo por base fa-
tores consistentes de competitividade baseados em fiabilidade, especialização, flexibilidade, eficiência operativa e capacidade de resposta 
rápida, etc., essenciais para concorrer nos mercados internacionais.

Por isso, apostar fortemente na inovação, seja nos negócios centrados no “private label” seja de marca própria, moda ou têxteis técnicos, 
é uma necessidade presente, dado que propicia simultaneamente condições de crescimento e de adaptação às mudanças dos mercados, 
fundamentais para reduzir dependências e minimizar riscos de crises cíclicas e conjunturais dos mesmos.

Assim, em contraponto, vejamos os riscos de não inovar, sinalizando algumas situações relacionadas com políticas de gestão que não esti-
mulam mudanças devido à falta de perceção dos responsáveis sobre a importância de combinar inovação e competitividade.

As razões para inovar e
os riscos de o não fazer

3
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Na maioria dos casos, os constrangimentos para implementar processos de inovação nas empresas decorrem designadamente do seguinte: 

Conservadorismo da gestão que privilegia uma organização sem mudanças significativas: cultura de “deixar correr”, “…outros que 
corram os riscos e depois copia-se se resultar.” 

Receios de perda de posições de controlo ou de estatuto na organização. 

Mitos sobre a inovação como: … só é possível de realizar apenas nas grandes empresas, comportar custos elevados, implicar parce-
rias ou cooperação difícil de concretizar, só haver inovação pela tecnologia, os clientes não reconhecem o valor da inovação, tudo 
são custos, … etc.

Gestão totalmente absorvida ou bloqueada pelas tarefas da gestão do dia a dia que não deixa tempo para pensar, lançar novos de-
safios, formular novas abordagens ao negócio, melhorar a organização, etc.

Foco muito centrado na satisfação das encomendas não considerando que o cliente pode ser um parceiro fundamental para melho-
rar o serviço com benefícios mútuos. 

Ausência de clarividência estratégica sobre a evolução dos negócios a prazo.

Receios de correr riscos económicos e financeiros tidos como elevados e incontroláveis.

Ausência de perceção para a importância de evoluir para a excelência ao nível do produto, processos, serviço e da comunicação 
aos mercados.

 

 Se nada for feito no sentido de contrariar estes e outros constrangimentos, a viabilidade da empresa estará em risco elevado, no curto/ 
médio prazo, pela ausência de dinâmica competitiva que se pode resumir na seguinte frase:

INOVAR É UM RISCO. NÃO INOVAR É UM RISCO MUITO MAIOR.
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Vejamos em detalhe algumas consequências de não inovar:

Diminuição do valor da empresa pelo “envelhecimento” da organização.

Perda de rendibilidade das vendas pela estagnação de processos.

Desatualização técnica pelo não acompanhamento da evolução tecnológica.

Perda de quota de mercado por falta de ajustamento da oferta à evolução procura.

Desvalorização da marca por ausência de dinâmica empresarial de atualização de processos e de imagem.

Perda de produtividade.

Como se depreende, os riscos de não inovar interligam-se aos bloqueios geradores de ciclos viciosos, de causa-efeito, que conduzem à 
imobilização e ao desgaste progressivo das estruturas empresariais. Vejamos:

A falta de atualização e sensibilidade para gerir negócios em contexto de mudança determina estagnação;

A desconfiança sobre novas tecnologias impede esforços de superação técnica;

A debilidade financeira para investir impede o crescimento do negócio;

A falta de competências adequadas dos recursos humanos condiciona a geração de ideias para inovar;

A ausência de sucessão na gestão dos negócios condiciona opções de investimento porque prevalece lógica de gestão “familiar” em 
vez da gestão “familiar/profissional”.

Algumas das causas referidas não são fáceis de ultrapassar, principalmente as que se relacionam com: (1) falta de recursos financeiros; (2) o 
desconhecimento da evolução tecnológica; (3) as competências limitadas dos recursos humanos e (4) a gestão tradicional familiar condicio-
nada pela sucessão e equilíbrio de poder na empresa.

De facto, para promover a inovação, há que enfrentar estas e outras dificuldades gradualmente, mas com persistência adequada para su-
perar os obstáculos.

Existem outras causas de contornos muito diferentes, em empresas onde os negócios estão a evoluir bem e onde prevalecem excessos de 
“entusiasmo”, aliás compreensíveis, resultantes das fases de crescimento, como é o caso da ITV, que por vezes, impedem uma visão mais 
clara sobre as circunstâncias dos ciclos “altos e baixos” dos mercados.

As fases positivas dos negócios conduzem, muitas vezes, a atitudes inadequadas na gestão do sucesso e a convicções que ditam posições como:

Os negócios estão bem, logo, …” não vejo razões para modificar a organização, etc., … equipa que ganha não se mexe “.

A concorrência está controlada, logo, …” não há que temer pela posição nos mercados onde estamos, …”.

Os clientes estão a vir ter connosco, logo …” não há necessidade de ações de promoção, de marketing, etc., … o que temos chega 
para o lucro que pretendemos, etc. etc.…”.

Estas ideias comportam uma visão de curto prazo, revelam posições contrárias à lógica empreendedora devido à ausência de estratégia 
para crescer e defender posições adquiridas nos mercados e de prevenção para enfrentar os ciclos de baixa dos negócios.

Por isso, a recomendação é aproveitar os ciclos de alta das vendas para investir nos fatores de competitividade como forma de sustentar 
posições e prevenir as dificuldades naturais que decorrem das fases de menor procura, que é cíclica nos mercados, e onde se fazem sentir 
iniciativas mais agressivas da concorrência.

Ou seja, as boas práticas recomendam que as empresas devem ambicionar posições de excelência e investir na inovação, designadamente, 
na melhoria da tecnologia de fabrico, nas competências dos colaboradores e na eficiência da organização, criando condições para incorpo-
rar na oferta maior valor acrescentado, aumentar a produtividade e a rendibilidade.
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É um facto que existem vários “bloqueios” ou dificuldades à inovação que se manifestam em convicções sobre dificuldades, objetivos ina-
cessíveis, receios, mitos, aversão ao risco e à incerteza, comodidade na manutenção do status, subvalorização das novas tecnologias, etc. já 
anteriormente sinalizados, mas que é importante agora abordar num contexto de superação e tendo em conta as fragilidades identificadas 
na ITV.

Tais bloqueios estão relacionados em grande parte com as fraquezas, desmobilizam as iniciativas de melhoria, que o mesmo é dizer, não 
aproveitam o potencial dos recursos existentes (humanos e técnicos) para inovar e não têm em conta os avanços tecnológicos essenciais 
à competitividade.

É certo que não existem “receitas” para ultrapassar as dificuldades das empresas, mas vejamos como enfrentar algumas situações porven-
tura as mais comuns: 

A gestão “tradicional” com metodologias de organização rígidas valoriza princípios baseados no “Eu acho que, … na minha opinião… já 
há muito tempo que se faz assim, ...”, evidencia pouco rigor nos critérios de análise sobre o que se passa na organização (ineficiências, 
desperdícios, etc.) e impede as mudanças necessárias e urgentes.

A gestão “voluntarista” com o foco no reativo “apagar incêndios”, “a urgência aplica-se a tudo”, que acarreta prejuízos incalculáveis, 
impede o surgimento de novas atitudes no sentido de promover o foco na “prevenção dos problemas e na proatividade para encontrar 
soluções”.

A falta de dimensão, “somos muito pequenos, …” e …” não temos condições para implementar medidas de inovação”, determina perda 
de oportunidades, falta de ambição e de eficiência na resposta às solicitações do mercado.

Estas situações são, por vezes, cumulativas porque têm na sua origem as mesmas causas endémicas, dificuldades de gestão e de visão 
prospetiva, o que obriga a abordagens abrangentes e estruturadas para as ultrapassar.

Assim, para enfrentar este tipo de situações, recomenda-se a seguinte atuação, por etapas:

(1) Recolha de informação sobre ineficiências organizativas, desperdícios, planeamento ineficaz, tarefas sem valor acrescentado, etc. 
a fim de contribuir para ter “uma visão abrangente da gestão” tendo por base a análise de dados para poder afirmar que ”Os dados 
mostram que…, portanto é necessário agir para mudar”. Trata-se de reunir factos que evidenciam falhas e a promoção de medidas 
para as colmatar.

(2) Preparar metodologias de organização do trabalho, controlar os pontos críticos para prevenir o erro e otimizar os recursos existen-
tes. Trata-se de aprofundar o “Saber do ofício” que os responsáveis sabem muito bem, contudo carecem de organização do trabalho 
para que a produção flua sem problemas e prevenir o erro.

(3) Definir muito bem os objetivos, para “Saber o que se quer “(significa ter um objetivo agressivo e exequível para o crescimento 
sustentável o que nem sempre acontece de forma estruturada).

(4) Definir metodologias e critérios de avaliação para “Saber medir e avaliar o que se faz” (significa recolher dados de informação 
sobre a gestão corrente, o que não se verifica em boa parte das empresas e, naturalmente: “Sem saber qual é a realidade não se 
poderá agir sobre ela”).

(5) Seguir um exemplo (significa ter uma referência, será sempre útil para orientar o que se pretende atingir).

(6) Seguir um método para melhorar (sistematizar processos de melhoria com base em dados de informação, porque: Se não existem 
dados não é possível saber e se não sabemos não podemos agir, mas se sabemos e não agimos, o resultado é perder).

Os bloqueios à inovação
e como os superar
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Assim, para superar os bloqueios é necessário trabalho, tempo, perseverança e sentido de oportunidade.

As etapas neste tipo de processos envolvem informação, a estruturação de ideias e definição de objetivos para cada caso em concreto. 
Este é um aspeto muito relevante: 

Cada empresa deve seguir o plano de inovação que considera mais adequado para ultra-
passar dificuldades. 

Porém, recomenda-se: 

(1) Ter um exemplo a seguir; (2) monitorizar os processos e avaliar resultados por forma a criar espírito de equipa; (3) mobilizar os cola-
boradores e responsáveis para implementar ações de inovação (de produto, de processo, organizacional ou de marketing) para:

Privilegiar o aumento da produtividade pela proatividade e o foco na prevenção do erro, no controlo da sequência do trabalho para 
medir tempos de execução, paragens, movimentos desnecessários, falta de manutenção, falta de material, etc. 

Introduzir metodologias de flexibilização e eficiência da organização, por ex., Lean Managment ou Kaizen, e implementar ferramentas 
tais como, “Error proofing “ ou Poka Yoke”, ou FMEA (análise dos modos de falhas e seus efeitos), que permitem otimizar recursos, 
prevenir e detetar ineficiências estruturais e evitar que as mesmas se repitam.

A falta de dimensão das empresas é um facto a considerar na análise porque pode limitar o desenvolvimento da inovação devido à ausência 
de condições estruturais mínimas, mas há formas de a superar.

Nestes casos, a primeira etapa, é começar pela análise do potencial para estabelecer parcerias de cooperação com outras empresas, for-
mas de recorrer a entidades externas para orientar o diagnóstico das necessidades, o potencial existente para fazer alterações e o nível de 
apoios que a empresa carece.

A etapa seguinte envolve a análise da capacidade financeira da empresa e dos apoios a obter para realizar as ações necessárias.

Caso as análises sejam positivas, a ausência de dimensão pode ser superada para inovar. 

Sintetizando, para superar dificuldades é essencial que: 

As abordagens à inovação (produto, processo, organizacional, marketing) sejam suportadas em diagnóstico com dados rigorosos e 
objetivos. 

O recurso a entidades externas seja assumido como fundamental para definir e apoiar estratégias de inovação, pelas vantagens da 
experiência na aplicação de metodologias de organização dos processos e de critérios para a medição dos resultados.

Ter capacidade financeira é decisivo para suportar eventuais despesas de investimento inerentes à inovação e criar condições para 
avaliar resultado.
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A inovação tecnológica (Investigação & Desenvolvimento Tecnológico - I&DT) é fundamental para competir nos mercados quando estão em 
causa necessidades específicas, designadamente, lançamento de novos produtos ou modificados, novos processos de fabrico, ecoeficiên-
cia, que requerem a intervenção de novos meios técnicos e científicos para suportar decisões de investimento essenciais para crescimento 
competitivo e sustentável.

A I&DT envolve, por vezes, custos significativos e, talvez por isso, seja promovida, em boa parte, por grandes empresas que têm capacidade 
financeira, experiência e competências internas para conceber projetos, preparar ações e criar condições de participação dos responsáveis 
nos programas.

É um facto que a maioria das pequenas e médias empresas (PME) não dispõe de condições básicas para levar a cabo, por si só, processos 
de I&DT, não os promovendo com a frequência desejável.

Contudo, a situação está a mudar e muito rapidamente porque são cada vez mais as PME que promovem projetos de I&DT para melhorar, 
sobretudo fatores de especialização essenciais para os negócios, recorrendo a entidades especializadas (centros tecnológicos, universida-
des e outras do sistema científico tecnológico - SCT) para assegurar processos de avaliação prévia, de preparação de conteúdos técnicos, 
realização de estudos, testes, protótipos, …, bem como análises e certificações.

 Os dados disponíveis recentes mostram um crescimento significativo dos pedidos de colaboração entre PME e entidades do SCT para 
realizar I&DT, a tal ponto que, …” os pedidos das empresas representam mais de 50% do total da atividade das instituições em Portugal 
e são os principais responsáveis pelas transações de tecnologia entre países. Porém, esta situação não é exclusiva do nosso país, uma 
vez que dados da OCDE mostram que, …”as PME dos países mais desenvolvidos adquirem tecnologia a outros países de forma regular e 
intensiva. Reino Unido, Itália e França, por exemplo, as empresas compram entre 20 a 25% do total despendido em I&DT, o que evidencia 
a sua importância na inovação e nos negócios destes países”.

Ainda neste contexto, o relatório da OCDE -2015, refere que “.... as decisões sobre o uso e troca de conhecimentos existentes são funda-
mentais para as empresas, porque os sistemas adequados à gestão do conhecimento podem melhorar a competitividade e a capacidade 
inovadora”.

Inovar com base em I&DT remete quase sempre para a cooperação entre empresas e entidades pela necessidade de integrar conhecimen-
tos tecnológicos de outras origens que contribuam para solucionar ou aprofundar situações complexas.

Os projetos de I&DT envolvem várias fases:

Avaliação prévia do projeto;

Estudos e conceção de protótipos; 

Testes de pré-produção ou de avaliação;

Produção propriamente dita;

Distribuição.

As fases podem também incluir processos de experimentação, de comparação, de participação de clientes, fornecedores de materiais, 
técnicos ou entidades especializadas de outras áreas que aportem conhecimentos importantes para o objetivo.

Sintetizando: 

A I&DT tem requisitos específicos, comporta maior risco de sucesso e envolve ações de cooperação a diversos níveis e domínios 
(técnico, financeiro, marketing, etc.);

No caso de lançamento de um novo produto ou novo processo, recomenda-se o registo de patentes para assegurar a defesa do 
esforço de investimento realizado.

A inovação tecnológica 
e a competitividade
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Também se recomenda o aproveitamento dos benefícios fiscais aplicados sobre as despesas de investimento com inovação, como forma 
de minimizar custos.

Nas empresas da ITV a inovação tecnológica tem registado adesão assinalável, sobretudo ao nível do produto (têxteis técnicos) e dos pro-
cessos (certificações).

No que se refere à tecnologia dos equipamentos produtivos, a ITV depende, como a maioria das atividades transformadoras, das iniciativas 
inovadoras dos fornecedores para a oferta de bens de equipamento tecnologicamente mais evoluídos que permitam aumentar capacida-
des e melhorar condições de eficiência produtiva e ambiental (redução defeituosos e otimização de custos dos tempos de fabrico, menor 
consumo de energia, etc.) e o controlo dos processos pela incorporação de meios da economia digital nos maquinismos.

Há um esforço a fazer para colocar a ITV na filosofia do “Indústria 4.0”, ou seja, na robotização dos processos e no aproveitamento do po-
tencial da economia digital e que integram estratégias de I&DT, como veremos mais à frente.
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A certificação de um sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação (IDI) pode comportar mais valias para a organização das 
empresas para além das disposições e objetivos da norma, considerando a transversalidade dos mesmos em termos de sistematização dos 
processos, melhoria contínua, ecoeficiência, etc.

Por outro lado, há que considerar os benefícios fiscais associados ao IDI que constituem estímulo significativo às empresas inovadoras, pelo 
que importa conhecer com detalhe adequado.

A decisão de implementar um sistema de gestão deve ser estratégica para a organização e pode constituir atividade a integrar nos exem-
plos anteriormente referidos.

A norma portuguesa NP 4457:2007 define os requisitos de um sistema de gestão de IDI eficaz, “feito à medida” de cada empresa, permitin-
do a definição de políticas de inovação que vão ao encontro dos objetivos da organização.

Ou seja, a certificação não constitui um fim em si mesmo, mas uma ferramenta geradora de processos para inovar.

A norma é aplicável a qualquer organização, pública ou privada, independentemente da sua dimensão, complexidade ou setor em que se 
insere. Não impõe uniformidade aos sistemas de gestão, competindo às mesmas definir o modo como asseguram o seu cumprimento para 
alcançar os objetivos. Também não impõe rígidas estruturas organizativas ou documentais.

Estes aspetos, comuns a outros sistemas de gestão, assumem particular importância nesta norma pelo reconhecimento dos benefícios de 
uma abordagem sistémica e verificável às atividades de IDI para a obtenção de resultados derivados de projetos inovadores e necessidade 
de se adequar a várias práticas e soluções distintas de cada organização.

A norma tem um enfoque nos resultados, através da avaliação dos mesmos e demonstração dos contributos das atividades de IDI para a 
melhoria do desempenho inovador. Também define a documentação necessária que deve servir de suporte ao sistema e trazer valor acres-
centado à organização, sem excessos burocráticos.

Assim, a norma contém requisitos que permitem a avaliação objetiva quer através de processos de autoavaliação quer por avaliação de 
entidade certificadora e que são compatíveis com outros sistemas de gestão, como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 27001, permitindo 
a integração na gestão global da organização com outros sistemas normalizados.

Existem algumas ferramentas auxiliares para a implementação de um sistema de gestão da IDI eficaz:

«Innovation Scoring» – www.innovationscoring.pt - Sistema de apoio à avaliação e medição das atividades de inovação;

Classificação das atividades de IDI: Publicação de uma metodologia de identificação e classificação das atividades de IDI;

NP 4458: 2007 – «Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) -requisitos de um projeto de IDI»: É norma portuguesa que 
define os requisitos dos projetos de inovação.

A certificação será o resultado de um processo de avaliação imparcial e independente, efetuado por uma organização independente e 
competente, o organismo certificador, que, através da realização de uma auditoria, demonstra que a organização implementou e mantém 
um Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação com a finalidade de melhorar o seu desempenho inovador, dando 
cumprimento à política e objetivos e estando conforme com os requisitos estabelecidos na norma NP 4457.

Este processo de avaliação dá lugar à emissão de um certificado com a validade de três anos, renovável, sujeito a auditorias anuais de 
acompanhamento e manutenção das condições da certificação.

O sistema de gestão da investigação, 
desenvolvimento e inovação
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Os benefícios da certificação da NP 4457 são principalmente os seguintes:

Otimização dos processos de inovação;
Fiabilidade da organização para inovar; 
Melhoria da imagem e da notoriedade da empresa.
Sistematizar as atividades de IDI para transformar o conhecimento interno em vantagens.
Estabelecer metas que contribuam para otimizar recursos.
Acompanhar o desenvolvimento tecnológico.
Estabelecer a interação da IDI entre departamentos da empresa.

Vejamos as entidades que têm competências para certificar o sistema de gestão IDI de acordo com a norma NP 4457:

APCER – Associação Portuguesa de Certificação Bureau Veritas Certification Portugal, Unipessoal, Lda. 

Edifício de Serviços da Exponor 2º
Av. Dr. António Macedo
4450-617 Leça da Palmeira
Telefone: +351 229 993 600
Fax: +351 229 993 601
E-mail: info@apcer.pt
www.apcergroup.com/portugal

Polo Tecnológico de Lisboa, LT21
1600-485 Lisboa
Telefone: +351 21 710 09 70 
Fax: +351 21 710 09 71
www.bureauveritas.pt

CERTIF - Associação para a Certificação EIC – Empresa Internacional de Certificação, S.A.

Rua José Afonso, n.º 9 E Laranjeiro
2810-237 Almada 
Telefone: 21 258 69 40 
Fax: +351 21 258 69 59 
E-mail: mail@certif.pt
www.certif.pt

Rua da Tóbis Portuguesa
nº 8 – 2º Andar, Esc. 10
1750-292 Lisboa
Telefone: (351) 21 422 0640
Fax: (351) 21 422 0649
E-mail: geral@eic.pt
www.eic.pt

LUSAENOR, Lda. SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação, Lda.

Edifício Cristal D’Ouro 
Rua do Campo Alegre, 830, 1, Sala 3 
4150-171 Porto 
Telefone: +351 226 05 17 60 
Fax: +351 226 05 17 61 
lusaenor@aenor.com 
www.lusaenor.com

Pólo Tecnológico de Lisboa
Lote 6 Piso 0 e 1 
1600-546 Lisboa
Telefone: +351 217 104 200 
Fax: +351 217 157 520
www.sgs.pt

TÜV Rheinland Portugal Inspecções Técnicas, Lda

Arquiparque - Edifício Zenith
R. Dr. António Loureiro Borges, 9, 3º
1495-131 Algés
Telefone: +351 21 413 70 40
E-mail: geral@pt.tuv.com
www.tuv.com/pt
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As ideias criativas são essenciais, mas é necessário que resultem em benefícios e que sejam mensuráveis, isto é, devem reunir condições 
que permitam a avaliação num determinado espaço temporal.

Os conceitos de valor acrescentado, produtividade e rendibilidade referem-se a indicadores usualmente utilizados para definir objetivos da 
inovação, uma vez que se interligam e complementam para avaliar o desempenho económico dos processos da empresa e sinalizar alguns 
pontos (fortes e fracos) de competitividade. Senão, vejamos:

VAB (Valor Acrescentado Bruto) 

Traduz os níveis de transformação da oferta da empresa pelo valor da equação das seguintes rubricas:

VAB = VBP (Valor Bruto da Produção) – CI (custos intermédios)

VBP = vendas + prestação de serviços + variação nos inventários da produção + trabalhos para a própria entidade + rendimentos suplementares + 

subsídios à exploração)

CI = Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas + Fornecimentos e serviços externos + Impostos indiretos), 

Quanto maior for o VAB, significa superior capacidade da empresa para gerar valor e suportar a incorporação de outros custos (mão de obra, 
financeiros, distribuição, etc.) para assegurar condições de crescimento e competitividade.

Por outro lado, a variação positiva do VAB denota subida das margens de comercialização que poderão ocorrer pelo aumento do VBP ou 
pela redução dos CI ou, ainda, pela conjugação de ambos, num determinado período. Pode também refletir maior incorporação de fatores 
qualitativos de competitividade (novo design, ecoeficiência, …) que se repercutem na variação do VBP.

Ou seja, a melhoria do VAB denota introdução de fatores de inovação que determinam o aumento da competitividade da oferta.

Produtividade 

É um indicador económico que se obtém do resultado da divisão do valor da produção (VBP) por um dos fatores dos custos de produção 
(investimento, matérias primas, mão de obra, energia, distribuição, etc.), dependendo do que se pretende avaliar.

Porém, o conceito mais utilizado relaciona-se com os custos da mão de obra em relação à Produção (VBP) pela seguinte fórmula:

VBP (Valor Bruto da Produção) /Despesa com o pessoal

A produtividade da mão de obra é relevante para a ITV, como para qualquer setor exposto à concorrência internacional, uma vez que o peso 
da despesa com o pessoal no valor da produção é usualmente fator importante para a competitividade dos negócios.

Contudo, parece-nos oportuno assinalar que a lógica da produtividade/competitividade, com base no custo da mão de obra, tem vindo a 
alterar-se devido, por um lado, à evolução tecnológica que permite otimizar a capacidade produtiva, os custos energéticos, e de mão de 
obra mais baixos e, por outro, à incorporação de fatores imateriais na oferta que se repercutem no valor de venda e em vantagens pela 
diferenciação.

De qualquer modo, quando se define o objetivo de aumentar a produtividade nos processos de inovação, significa que as ações devem 
promover o aumento do VBP com menor percentagem dos custos de mão de obra. Ou mantendo-se o VBP resulte em menor peso relativo 
dos custos com o pessoal.

É oportuno referir que reputados técnicos da área da gestão elegem a produtividade como indicador fundamental para avaliar as capacida-
des de gestão e as políticas de inovação nas empresas e do país onde se integram.

Medir os resultados
da inovação
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Importa referir que Portugal é geralmente apontado como um país com desvantagens competitivas devido à baixa produtividade da mão de 
obra face aos principais parceiros europeus que há muito têm vindo a investir na modernização, especialização, eficiência organizativa e no 
reforço das competências dos recursos humanos como fatores essenciais para o crescimento competitivo.

Sintetizando, aumentar a produtividade pela inovação (tecnológica, produto, processo, organização, competências, etc.) é fundamental para 
criar vantagens e melhorar a rendibilidade das empresas. 

Rendibilidade da produção (VBP) 

É avaliada pelos indicadores:

VBP/Resultado Líquido

VBP/Cash Flow (resultados líquidos + provisões, depreciações ou outros ajustamentos)

A baixa rendibilidade denota dificuldades nas condições de exploração de um negócio e, caso persistam, a sua inviabilidade poderá acon-
tecer a curto/ médio prazo.

A melhor forma de aumentar a rendibilidade é equacionar alternativas que possam modificar (melhorar, inovar, …) o modelo de negócio.

Estas situações muitas vezes não são fáceis de ultrapassar considerando que, normalmente, estão associadas a lógicas do “preço baixo” 
e/ou de “volume”, que limitam a progressão da oferta na cadeia de valor e cujas varáveis dependem de fatores externos que ultrapassam 
a gestão das empresas.

Para superar dificuldades há que considerar dois tipos de situação:

A equipa de gestão da empresa tem ou não competências adequadas para promover alterações no modelo de negócio e inverter as ló-
gicas referidas pela introdução de fatores de valor acrescentado que se repercutem na melhoria do posicionamento preço/qualidade? 
Em caso afirmativo é necessário equacionar mudanças no modelo de negócio de forma gradual e introduzindo processos de inovação 
para o efeito. De contrário, é necessário iniciar ações para reformular as equipas de gestão.

A tecnologia de fabrico está ultrapassada e necessita de investimento para modernizar equipamentos e processos essenciais para 
aumentar a capacidade de transformação com efeitos na melhoria da produtividade e da rendibilidade do negócio? Em caso afirmativo, 
é essencial conceber projeto de investimento na inovação tecnológica que coloque a empresa em condições de competitividade. De 
contrário, obriga a rever processos organizativos e de marketing.

Assim, tudo deverá ser feito para aumentar a rendibilidade do VBP pela inovação, o que significa que as ações devem ter também efeitos 
no aumento do VAB e da produtividade. 

Medir os resultados da inovação pode envolver outros indicadores quantitativos e qualitativos que melhor se ajustem aos objetivos.

Tais indicadores servem para medir os resultados do desempenho das empresas, isto é, ava-
liar os benefícios obtidos e sinalizar os aspetos a melhorar no processo de inovação.

Os indicadores servem, igualmente, para avaliar a evolução entre o antes e após projeto de inovação, conforme objetivos definidos em 
cada caso.
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Vejamos exemplos aplicados a alguns tipos de inovação:

Inovação Organizacional
Redução do nº. de defeitos por encomenda.

Nº. de Defeitos /Nº. Total de peças no pré e pós projeto

Redução dos tempos de execução por unidade produzida

Tempo por peça produzida/Nº. Total de Horas no pré e pós projeto

Eficiência energética

Consumo/produção no pré e pós projeto

Eficiência dos setups (menor tempo de paragens/mudança), 

Nº. de paragens por dia ou por encomenda no pré e pós projeto

Inovação de Marketing
Vendas para novos mercados (Variação do nº. de mercados de venda)

Novos produtos lançados no mercado.  

Número de clientes ativos (Variação do Nº. de clientes)

Redução das reclamações/vendas. (Variação do nº. de reclamações)

Novos processos de promoção e venda online (Nº. de processos de venda pré e pós projeto)

Os resultados podem suscitar a reflexão sobre outras questões, por vezes mais complexas, que se colocam às empresas, tais como:

A empresa tem capacidade de transformação necessária para otimizar custos com inovação?

A rendibilidade do investimento na inovação é compensadora para o nível de risco que comporta?

A inovação (organizacional e de marketing) tal como concebida é suficiente para diferenciar a oferta, justificar novos posicionamentos 
e ser percebida pelos mercados?
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Ou seja, para responder a estas questões, também, se pode criar outro tipo de indicadores, através de fórmulas, tais como:

Taxa de Rendibilidade do Investimento na inovação:

R/I

R = Resultado (EBITDA, Cash flow ou Resultado líquido)
I = Investimento Total

Quantidade mínima necessário vender de um novo produto para se atingir a rendibilidade:

Q= I+CF/P-CV

Q=Quantidade
I=Investimento Total
CF=Custos Fixos
P=Preço de venda do novo produto
CV=Custos Variáveis

Preço de venda mínimo de um novo produto para uma quantidade limitada de produção: 

P = (CF/Q) + CV + L

P=Preço de venda por unidade
CF=Custos Fixos
Q=Quantidade vendida
CV=Custos Variáveis
L=Lucro por unidade

Variação do valor acrescentado bruto (VAB) da oferta com inovação:

VAB2 – VAB1

VAB1 = VBP – (CV + CF) no pré-projeto
VAB2 = VBP – (CV + CF) no pós-projeto
VBP=Valor Bruto da Produção
CV=Custos Variáveis
CF=Custos Fixos
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Os exemplos acima referidos não esgotam obviamente as fórmulas ou os indicadores de avaliação, podem ser outras de acordo com a 
natureza e objetivos de cada projeto.

É importante ter presente que o esforço de investimento na inovação comporta trabalho e risco, por isso deverá ser avaliado, valorizado e 
protegido mediante registo de patentes ou marcas.

Os registos de patentes de inovação têm vindo a crescer a nível nacional e mundial, conforme o gráfico abaixo referente ao número de 
processos implementados, por países, entre 1998 e 2010, e onde se poderá verificar a posição de Portugal entre outros países comunitários 
e extracomunitários.

O número de registos por país é igualmente um indicador importante para avaliar a intensidade e a qualidade do investimento na inovação 
das empresas, dado que denota capacitação para empreender novos fatores de competitividade e a existência de competências para po-
tenciar novos investimentos e satisfazer necessidades da procura.
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Como referido anteriormente, a inovação no setor foi impulsionada pelas necessidades de adaptação requeridas pelos modelos de negócio 
B2B, dado que parte significativa das vendas da ITV depende de clientes detentores de marcas e redes de distribuição ao consumidor final. 
Este tipo de negócio deverá continuar por ser essencial à sustentabilidade das empresas.

Contudo, ao manter os negócios do B2B, o setor deve evoluir no sentido de colmatar as suas dificuldades criando condições de inovação 
incremental para ganhar valor nas pontas da cadeia produtiva, ou seja, na conceção e desenvolvimento do produto (design e marca) e 
na distribuição (estar mais próximo do cliente final). Tais condições requerem conhecimento técnico, gradualismo, perseverança e talento 
criativo que constituem o suporte dos avanços, mas não substituem a análise racional sobre as necessidades da procura dos mercados.

Isto é, o talento e a intuição empresarial, são importantes, mas não suficientes para perceber as necessidades dos mercados e as tendências 
da procura dirigida à empresa essenciais para posicionar a oferta na mesma linha.

No fundo, trata-se de criar condições para evoluir simultaneamente nos negócios B2B e B2C, conhecer com rigor as necessidades da pro-
cura e as posições da concorrência e perceber a importância que os mercados atribuem a fatores de diferenciação da oferta. Isto é, inovar 
em linha com as necessidades e tendências da procura, requer informação especializada com base em consultas, análises e estudos.

A recolha de informação sobre os mercados é fundamental, obedece a critérios de seleção das fontes, da amostra, a preparação das ações 
de merchandising, o uso das redes sociais, etc., para obter dados fiáveis e esclarecedores sobre cenários de evolução da procura dirigida 
à marca e ao produto.

Exemplificando, através de uma checklist, vejamos uma metodologia de consulta e análise, tendo em conta as duas vertentes principais, o 
mercado e a empresa:

Do mercado:

Analisar o nível de oferta existente.

(o que existe é suficiente, potencial de inovação, de melhoria da competitividade, rejuvenescimento, etc.)

Analisar as tendências do consumo

(a evolução é crescente ou está em queda, há produtos substitutos, a fidelização é manifesta ou não, verifica-se o uso das redes so-
ciais, há venda online, o fator moda está presente, etc.)

Avaliar o nível de preços por segmentos de qualidade. 

(é fator preponderante da competitividade ou não, as margens estão em queda ou não, a imagem, a qualidade do serviço, a ecoefi-
ciência, etc., são valorizados ou não)

A perceção dos consumidores ou clientes diretos. 

(É positiva ou não a recetividade para as alterações; há ou não indicações claras de saturação ou de abertura a mudanças que com-
portem mais valor acrescentado na oferta)

Inovar em linha com as necessidades 
e tendências da procura 

4
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Da empresa:

Analisar as capacidades da organização

(o aumento da produtividade, o planeamento, os desvios, os layouts, correspondem ou não aos níveis de eficiência desejada e contri-
buem para a competitividade)

Os colaboradores afetos à inovação.

(as competências dos colaboradores correspondem às necessidades de desenvolvimento estrutural, são capazes ou não de se en-
volver nos processos de inovação e contribuir para ações de melhoria contínua, etc.)

Os recursos a investir

(Os recursos disponíveis são suficientes ou não para suportar o potencial de investimento e risco que comporta a inovação, há aber-
tura ou não para recorrer a entidades externas para apoiar a inovação)

O posicionamento atual e o desejado

(os segmentos de mercado para onde se dirige a oferta requer ou não novo posicionamento pela qualidade, a diversificação de mer-
cados é fundamental para alargar áreas de intervenção comercial, ou desempenho comercial corresponde ou não às necessidades 
de expansão)

A rede de distribuição

(corresponde ou não às políticas de inovação e de expansão que se pretende desenvolver. Há necessidade de alterar ou não proces-
sos por forma a dinamizar a ação comercial junto dos mercados e criar condições para alargar áreas para captar novos clientes)

Ou seja, inovar em linha com as necessidades e tendências da procura obriga a metodologias que permitam definir uma orientação 
para fazer algo de novo e a interagir com clientes por forma a explorar oportunidades e testar a utilidade da inovação.

A escolha do momento para inovar exige preparação para evitar precipitações que quase sempre resultam em insucessos   
e prejuízos materiais. 

Este tipo de atuação não é simples de conceber e muito menos de levar à prática, sobretudo quando se pretende lançar um novo produto 
ou serviço, com caraterísticas de inovação radical ou incremental (novo produto ou com modificações marcantes).
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Acresce referir que num contexto de incerteza, como o que se verifica atualmente à escala global, as necessidades dos mercados não 
são fáceis de identificar, mesmo para negócios já instalados, ainda mais para novos produtos ou serviços porque é natural que a novidade 
aumente o nível de imprevisibilidade e risco.

Por isso, as boas práticas recomendam:

Começar pelo estudo sobre as necessidades e tendências dos mercados para conhecer o potencial de recetividade para a nova oferta;

Avaliar as capacidades produtivas, e outros recursos da organização (colaboradores, competências, etc.) para promover as alterações 
de forma consistente;

Definir a estratégia de inovação e de comunicação aos mercados, utilizando os meios da economia digital e outros.

Vejamos o gráfico seguinte para ilustrar a sequência das atividades: 

Como se pode constatar, estamos na presença de uma sequência ao contrário do que é usual. A estratégia aparece no final como 
forma de dar sequência para responder às necessidades do mercado.

Contudo, as ações não acabam com a definição estratégica, dado ser imprescindível dar-lhe sequência, ou seja: 

Definir o que fazer dentro e fora da empresa (organização interna, clientes e fornecedores) com vista a obter cooperação e articular 
precedências ou definir prioridades e os objetivos intermédios.

Definir etapas “passo a passo” para permitir avaliações intermédias das decisões e ajustamentos de forma a combinar em cada momen-
to, atividades internas, cooperação e resultados.

Por outro lado, este tipo de inovação tem especificidades que diferem da das restantes pelo facto de, na maioria dos casos, não haver his-
tórico, o que obriga a maior exigência em vários aspetos, como: 

Necessidades
de Consumo

Definição de 
Estratégia

Oferta de Novo 
Produto ou Serviço

Recursos de 
Organização

Capacidade 
Produtiva

Recursos de 
Promoção

Processos de comunicação 
mais céleres

Testes de avaliação 
permanente

Maior intensidade do trabalho 
em conjunto

Mais envolvimento e 
responsabilização
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Como se depreende, estes casos obrigam a reformular estratégias tendo em vista enquadrar a nova oferta nos processos de comunicação 
e venda, requerendo maior intensidade do trabalho conjunto e responsabilização da equipa de colaboradores internos e externos.

A leitura do quadro seguinte sintetiza as ligações entre os colaboradores e a organização para criar ambiente de inovação na empresa e 
estimular o espírito empreendedor. 

Integração dos colaboradores no ambiente da Inovação

A recomendação é que cada empresa deverá criar o seu próprio método para inovar e ser capaz de o gerir, caso contrário, dificilmente 
poderá obter sucesso junto dos mercados.

Colaboradores
Organizações

Empreendedoras

Inovação

Ambiente de 
Realizações

Espírito Empreendor 

Oportunidades

Ideias

Riscos

Criatividade

Novos processos

Novos Negócios 

Mudança de Cultura

Estrutura Organizacional Flexível
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As condições chave da inovação equivalem aos mínimos em termos de dimensão, de competências existentes para desenvolver processos 
e comunicar as vantagens aos mercados.

Nos capítulos anteriores foram abordados diversos tipos de inovação, formas de minimizar os riscos, colmatar dificuldades estruturais, supe-
rar bloqueios, etc., no sentido de criar condições-chave para inovar.

Assim, parece-nos útil sintetizar as seguintes condições e recomendações:

A dimensão empresarial e as competências para inovar devem ser asseguradas, caso contrário não é possível conceber estratégias e 
levar à prática as mudanças devido à ausência de escala. No entanto as carências de escala podem ser superadas através da coope-
ração com outras empresas e entidades.

A capacidade de comunicar vantagens aos mercados é essencial para tirar partido comercial da inovação, obter o retorno do investi-
mento e estimular novos desenvolvimentos.

A falta de competências internas para desenvolver plano de comunicação pode ser colmatada pelo recurso a entidades especializadas 
nesta matéria, ou pela participação em projetos que permitem, individualmente ou em grupo de empresas, promover ações comerciais de 
promoção ou de prospeção em eventos internacionais, ou ainda pela presença nas redes sociais através de participação em plataformas 
de comunicação e venda.

Ou seja, as dificuldades de comunicação aos mercados podem ser superadas através de ações apoiadas por entidades especializadas e 
que permitem realizar: 

o marketing inbound (trazer os clientes potenciais à empresa) para fazer a demonstração do valor das alterações realizadas na oferta; 

o marketing outbound (chegar junto dos mercados alvo) para comunicar as alterações e as vantagens introduzidas na oferta.

o marketing digital (chegar ao mercado mais alargado) através de microvídeos, presença nas redes sociais, etc.).

As políticas de inovação devem estimular a participação ativa dos colaboradores no sentido de manifestar ideias e sugestões de melhoria, 
criação de soluções de valor acrescentado e de eliminação de desperdícios, numa lógica de gradualismo nas mudanças da organização 
sem gerar desequilíbrios internos. 

Um exemplo, lançar desafios ou concursos internos de ideias, o “Dia da Inovação” como forma de dinamizar o envolvimento dos colabora-
dores e perceber até que ponto pensam a organização do trabalho e as dificuldades da gestão operacional.

A ausência de ideias criativas para melhorar o desempenho é um sinal da existência de limitações e de necessidades formativas que deve 
suscitar intervenção.

Sintetizando, temos: 

As estratégias de comunicação, interna e externa, devem ser concebidas de forma simples e prática, com o objetivo de contribuir 
para o esclarecimento e a participação dos colaboradores na organização, a melhoria da imagem e da ação comercial.

A cooperação inter e intra empresas e entidades tecnológicas deve ser considerada como parte integrante do sucesso uma vez que 
asseguram complementaridade de competências essenciais para inovar.

Os conhecimentos sobre a evolução tecnológica são decisivos para perceber a importância dos “saltos técnicos “proporcionados, 
designadamente pela economia digital e a robotização. 

A definição das necessidades de modernização dos equipamentos, requer conhecimento sobre as vantagens da ecoeficiência, da 

As condições chave da inovação
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flexibilidade, da eficiência dos processos de controlo, etc., indispensáveis para melhorar a competitividade.

O conhecimento sobre novas formas de financiamento ao investimento é fundamental, porque permite equacionar soluções para 
superar constrangimentos financeiros pela descapitalização das empresas. 

A existência de condições chave para inovar e as recomendações práticas ajudam a perceber até que ponto será possível: 

Desenvolver boas práticas de gestão da inovação e de cooperação;

Evoluir na tecnologia de fabrico e colocar a empresa em condições de modernidade adequada para competir.

Aproveitar as capacidades existentes para inovar.

Obter financiamento em condições favoráveis para cobrir as despesas de investimento previstas.

Identificar as possibilidades e o potencial da cooperação.

Definir o tipo de inovação que melhor se ajusta às necessidades da empresa.
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A melhor forma de reduzir riscos empresariais é aplicar as boas práticas de gestão da inovação que recomendam procedimentos no sentido 
de verificar as condições de partida e perceber o potencial existente para elaborar estratégias de inovação e crescimento.

As boas práticas recomendam a elaboração de programas estruturados por fases, por exemplo:

Fase 1 

Analisar a qualificação dos recursos humanos dado que serão a base de suporte às atividades para promover os novos fatores da inova-
ção, e obter dados, designadamente, sobre:

A experiência e competências profissionais;

A motivação e a disponibilidade para contributos de mudança;

O conhecimento sobre fatores críticos de qualidade;

Os problemas que limitam a criatividade;

As ferramentas de apoio ao controlo da qualidade;

As falhas de eficiência rotineiras que carecem de superação a curto prazo.

Trata-se de abordagem focalizada nas capacidades dos recursos humanos, mas poderá abranger, também, outras questões que permitam 
recolher dados históricos, perceber posições da concorrência e algumas das causas que condicionam o crescimento do negócio, tais como:

Qual é a evolução das vendas nos últimos dois anos, nos principais mercados alvo?

Há novos produtos concorrentes diretos ou indiretos que constituem ameaça para as posições da empresa?

Quais os produtos ou serviços que estão em declínio de vendas e quais as causas que o justificam?

Quais são os fatores presentes na oferta que asseguram vantagens competitivas sustentáveis?

Se o potencial das ferramentas da economia digital está ou não devidamente explorado nos processos de criação, comunicação e 
vendas? 

Que aproveitamento é feito da informação dos sistemas de gestão da qualidade e ou de eficiência ambiental, caso existam, para a 
melhoria da oferta?

Fase 2

Definir ou reformular o objetivo estratégico tendo em conta as condições para inovar e gerar mais valor na oferta. Ao fazê-lo, é importante 
considerar o seguinte: 

As oportunidades emergentes que potenciam o crescimento;

As possibilidades de cruzamento de sinergias, de parcerias estratégicas, de rede de cooperação com outras empresas e entidades 
tecnológicas, etc; 

As medidas a implementar de suporte aos objetivos;

As inovações de outros setores.

As boas práticas da gestão 
da inovação e os riscos
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A definição de objetivos de impacto deve privilegiar o nível esperado dos efeitos nos mercados, mediante o confronto entre a situação pré 
e pós inovação através de indicadores, designadamente:

Percentagem do aumento das vendas; 

Número de novos mercados; 

Novos produtos ou serviços lançados no mercado; 

Rendibilidade líquida das vendas; 

Percentagem de defeituosos em relação ao volume de produção; 

Rendimento dos processos significativamente melhorados;

Variação da produtividade da mão de obra;

Variação do VAB. 

Fase 3 

Elaborar Plano de inovação

O plano constitui um guia de orientação que agrega os vários contributos internos e externos para melhorar os fatores de competitividade, 
atingir objetivos estratégicos num período temporal pela implementação de medidas conducentes a criar vantagens pelo valor.

As medidas deverão ser estruturadas com mapeamento onde conste os departamentos da empresa que intervêm na definição dos objeti-
vos, mudanças, prazos, recursos a alocar, custos e impactos esperados com indicadores da inovação.

Assim, cada plano deve incluir:

Descrição do projeto (identificando o problema a resolver, a melhoria, a vantagem competitiva ou os benefícios expectáveis)

Identificação da equipa/departamentos envolvidos

Recursos financeiros e tecnológicos necessários 

Atividades a realizar (incluindo verificações e validações)

Métodos de controlo de alterações

Definição de prazos

Definição de indicadores

Resultados esperados (organização e mercado)

As ações de controlo nas diferentes fases permitem criar condições para ajustar, prosseguir ou abandonar, se for caso disso, o processo 
de inovação. 
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Fase 4 

Avaliação dos resultados.

Uma vez concluído o plano, recomenda-se o confronto entre os resultados desejados e os atingidos, tendo por base os indicadores pre-
viamente definidos.

Neste contexto é tão importante não menosprezar os contributos falhados como valorizar os bem-sucedidos. Tudo deve ser feito para sus-
citar comportamentos críticos, exigentes, mas positivos.

Tudo deve ser feito para vencer a aversão à mudança e não legitimar argumentos céticos, tais como: 

“eu bem dizia que não ia resultar…”

“não estamos virados para inovar…”

“sempre se fez assim, porquê mudar…gastamos tempo e dinheiro para quê…”

Suscitar comportamentos positivos é reconhecer que só falha quem experimenta e que:

Falhar é apenas uma tentativa para fazer melhor.

O sucesso das empresas é feito de perseverança e de falhas.
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A dimensão das empresas é condição essencial a ter em conta, como vimos anteriormente, dado que muitas vezes se reflete na ausência 
de condições financeiras e de recursos humanos que podem inviabilizar a concretização de novas políticas e mudanças estruturais.

Porém, a dimensão por si só não impede o pensamento criativo, nem a reflexão sobre o modelo de negócio, bem pelo contrário, como diz a 
sabedoria popular “a necessidade aguça o engenho” ou “a necessidade é mestra do engenho”, isto é, o estado de carência pode constituir 
estímulo para reunir condições para inovar.

Por outro lado, a pequena dimensão pode, em várias circunstâncias, proporcionar maior concentração e convergência de motivação para 
realizar mudanças. Isto é, ter dimensão é relevante, mas não deve ser considerada, à partida, como fator de exclusão.

Em Portugal dominam as micro e pequenas empresas, e, não obstante isso, apresenta, desde há uns anos a esta parte, uma considerável 
dinâmica de inovação e empreendedorismo.

Os dados conhecidos (2014) confirmam que a grande questão que se poderá colocar sobre os resultados da inovação é que, na maioria das 
atuais e novas empresas, os processos não estão focalizados em atividades de significativo valor acrescentado e por isso não resultam na 
melhoria da competitividade. Isto é, os processos não seguem as boas práticas de inovação, sistematizada ou endogeneizada.

Segundo dados mais recentes da UE (2014), Portugal ainda investe, em inovação e tecnologia, menos de metade que a média europeia e 
o financiamento médio por investigador é um terço da média da UE27. Ainda segundo a mesma fonte, esta situação deve-se ao seguinte: 

À dimensão das PME nacionais (na maioria microempresas com um nº. de colaboradores entre 3 a 5), inferior à média da UE (9 a 11 
colaboradores).

À falta de condições de apoio financeiro à inovação, imputáveis ao nível de risco do investimento.

Como se depreende, estruturar a atividade e inovar passa por reunir massa crítica suficiente para conceber, desenvolver processos e ter 
condições para compatibilizar as capacidades e competências existentes com as necessidades de reestruturação futura.

Dito de outro modo, para estruturar a atividade empresarial pela inovação, seja incremental ou adaptativa, que será porventura a que melhor 
se ajusta às caraterísticas da maioria das PME, torna-se necessário resolver as carências que a dimensão comporta. Porém, isto não significa 
que se deve afastar qualquer ideia para promover processos de inovação tecnológica ou produtiva que possam enquadrar o tipo radical.

Importa realçar que as empresas da ITV têm de evoluir também pela dimensão para enfrentarem as mudanças que derivam das estratégias 
e objetivos para “Indústria 4.0“, que já está a revolucionar conceitos e formas de atuar junto dos mercados.

A dimensão da empresa
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As empresas de sucesso privilegiam a inovação e evidenciam um traço comum, que é:

Possuir estratégias bem definidas e dominar  as principais variáveis do negócio.

Também é comum considerar que, cada caso é um caso, que se diferenciam quer pelo histórico e cultura, quer pela especialização e po-
tencial de desenvolvimento do negócio nos vários segmentos de mercado.

Por isso, é preciso ter cuidado ao fazer comparações ou exercícios de “benchmarking” entre as soluções de inovação praticadas, por exem-
plo, de empresas de software de Silicon Valley e as soluções de empresas de biotecnologia da Costa Leste dos EUA, e/ ou as inovações 
ocorridas na ITV, ou em relação a outros setores da economia, seja ao nível de produto, de processo, seja organizacional e de marketing, 
em empresas tecnológicas nacionais, ou ainda as PME tradicionais. São realidades e contextos muito diferentes e não comparáveis.

Também não são comparáveis as soluções de inovação adaptativa recorrentes em peças de vestuário, ou de produção de moda, promo-
vidas no âmbito dos negócios de “private label” das empresas da ITV e as soluções de inovação incremental nas áreas comercial e de 
distribuição das empresas têxteis e de vestuário.

As realidades e as variáveis dos negócios são diferentes porque integram lógicas e fatores de competitividade distintos. Porém, os resul-
tados e as experiências bem (ou mal) sucedidas em qualquer dos casos podem ser aproveitadas para estimular equipas de trabalho para 
novos desafios.

Nos casos de maior sucesso inovador, o domínio das variáveis dos negócios onde se movem, sejam na indústria transformadora, serviços, 
comércio, sejam na logística e distribuição, é fator decisivo para o crescimento competitivo.

Senão vejamos:

Nos negócios de private label, modelo B2B, as principais variáveis para as empresas da ITV são a fiabilidade técnica, eficiência organi-
zativa e a otimização dos custos (capacidade de planeamento das tarefas de confeção, acabamentos, acessórios, etc.) na confeção de 
peças e o cumprimento dos prazos de entrega. O domínio destas variáveis é o suporte do crescimento que assistimos na ITV.

Nos negócios de marca própria, modelo B2C, as principais variáveis são a capacidade para promover a inovação pelo design de 
modelos de peças para diferentes segmentos de mercado alvo, a diferenciação da oferta, a gestão da oferta no ponto de venda e a 
promoção da imagem de marca.  

Nos têxteis técnicos, a principal variável é a fiabilidade tecnológica da transformação associada à capacidade para introduzir fatores 
de ecoeficiência, de tecnologia -micro e nano- ao conhecimento já existente. A evolução dos têxteis técnicos nacionais está ligada a 
estes domínios.

Assim, dominar as variáveis do negócio, quaisquer que sejam, implica conhecimento designadamente, sobre: 

Tecnologia de fabrico;

Gestão organizativa; 

Gestão do marketing; 

Ecoeficiência dos processos;

Gestão da comunicação; 

Redes de distribuição;

O ciclo de vida do produto.

Acresce referir que os conhecimentos requerem não somente informação, mas sobretudo capacidade de liderança e experiência para gerir 
a mudança com os meios disponíveis ou a subcontratar.

O conhecimento das principais
variáveis do negócio



61

A gestão da mudança depende essencialmente da experiência e da formação das equipas de gestão, seja ao nível de topo seja de quadros 
intermédios.

Uma das fraquezas, identificadas no Plano Estratégico Têxtil 2020, é precisamente “Gestão empresarial ainda carente de maior profissio-
nalismo com consequências no desempenho das organizações”. Porém, isto não impediu o crescimento registado nos últimos anos, ou 
seja, a experiência e a especialização colmataram insuficiências que necessitam de mais tempo para concretizar as mudanças significativas.

Neste contexto, importa referir que, nas duas últimas décadas, os paradigmas da gestão têm vindo a alterar-se no sentido de atribuir cada vez 
mais importância ao profissionalismo, formação de competências dos recursos humanos e ao seu envolvimento nos objetivos das empresas.

É de salientar que as experiências em empresas bem-sucedidas revelam que as pessoas são o meio de apoio fundamental à inovação e, 
por isso, promovem regularmente ações formativas para criar novas competências e estimular comportamentos mais proativos dos colabo-
radores, com vista a melhorar desempenhos e a participação criativa.

Ou seja, gerir a mudança, mobilizar, estimular o espírito de equipa, alterar comportamentos e criar uma cultura de inovação requer lideranças 
empenhadas e abertas à participação dos colaboradores nas ações de inovação das empresas.

A imagem de marca (produto, serviço, empresa) também pode estar sujeita a alterações, dependendo das estratégias, dos objetivos e da 
importância das modificações a operar, tendo em conta, principalmente, a perceção dos mercados sobre fatores de competitividade que lhe 
estão associados, como, posicionamento, qualidade, preço, fiabilidade, etc., que influenciam as opções de compra.

Assim, a modificação da imagem de marca deve também estar presente nos processos de inovação, sobretudo quando se pretende “mar-
car diferença entre o passado e o futuro da oferta” e transmitir novos posicionamentos ou chamar a atenção dos mercados para as modifi-
cações que se traduzem em vantagens para os mesmos.

O valor e a perceção de qualidade pela “força” da imagem são dos fatores mais importantes para o sucesso nos mercados.

Neste âmbito,  importa referir que é praticamente consensual que existe um “gap” entre a qualidade intrínseca da oferta nacional e o valor 
que lhe é reconhecido pelos mercados, isto é, temos um deficit de notoriedade que não favorece posicionamentos de alta qualidade, pese 
embora a evolução positiva que se tem verificado, especialmente em alguns setores tradicionais, como é o caso da ITV que tem vindo a 
afirmar uma nova imagem de qualidade, de moda, de especialização tecnológica e de eficiência organizativa.

Para ultrapassar este “gap” são necessários vários contributos e sobretudo perseverança no desenvolvimento de estratégias consistentes 
de inovação, incluindo o rejuvenescimento empresarial, ações de promoção da imagem e novas formas de comunicação aos mercados das 
vantagens.

Por isso, a marca também pode beneficiar de processos de inovação de marketing, designadamente: 

Alterações no grafismo (cores, tipos de letra, composição gráfica, etc.) para refrescar a imagem de marca tornando-a mais atraente e 
apelativa.

Alterações no grafismo no sentido de ajustar a marca a novos produtos que se integram e complementam para uma oferta mais alar-
gada.

Alterações na comunicação com a inclusão de novo slogan (claim) ou lema (frases de impacto criativo associado à marca).

O slogan é uma ferramenta de marketing que serve para atrair consumidores para determinada empresa, marca ou produto. É uma espécie 
de identidade que tem como objetivo causar impacto.

Um bom slogan deve ser curto e direto, transmitir a ideia principal daquilo que se quer destacar na oferta, a personalidade da marca ou o 
benefício para o mercado. O que garante o sucesso de um slogan é a capacidade de ser aceite e percebido pelo público de forma que se 
torne reconhecido facilmente e obtenha notoriedade nos mercados.

A capacidade de gerir a mudança
e a imagem de marca
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Vejamos alguns contributos que podem ajudar e conceber um slogan de impacto: 

Facilidade para ser assimilado; 

Conter frases curtas;

Ressaltar as qualidades da marca ou do produto;

Ser apelativo e suscitar a atenção;

Frases fáceis de serem associadas à marca.

O slogan pode conter uma “promessa” a ser cumprida pela marca, caso contrário, a credibilidade desta poderá estar em causa ao defraudar 
as expetativas dos consumidores. 

Vejamos alguns aspetos importantes sobre o slogan e a marca: 

Antes de investir e divulgar uma nova marca ou slogan deve fazer um teste simples. Pode ser com amigos, familiares ou em grupos 
de redes sociais. 

Veja se ele é bem aceite, se causou algum impacto. Também deve analisar se outra empresa tem o mesmo slogan ou semelhante 
que possa suscitar confusão.

Se o seu negócio está focado nos mercados internacionais, deve utilizar a comunicação do slogan em inglês corrente.  

Associar o slogan ao logotipo da empresa e/ou da marca e incluir em todos os documentos impressos, folders, apresentações, emba-
lagens, etc., a fim de promover a disseminação com a maior abrangência possível.

 

Pela importância que têm nos negócios, as ações de imagem do setor devem ser apoiadas ou assessoradas pela associação empresarial, 
neste caso a ATP, por entidades especializadas em comunicação e marketing a fim de assegurar competências e experiências adequadas 
em comunicação aos mercados e à cooperação entre empresas do setor.

No caso de imagem de marca de empresa, cada caso será um caso, pelo que deverá elaborar programa de promoção da imagem junto 
dos mercados alvo ajustado ao posicionamento que se pretende para a oferta. O recurso a empresas especializadas em comunicação é 
recomendável pelos mesmos motivos já referidos.
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Parte significativa dos processos de inovação envolve cooperação entre a empresa e outras entidades (clientes, fornecedores, centros 
tecnológicos, etc.) devido à necessidade de agregar e complementar competências, que a empresa não dispõe, estabelecer ligações entre 
a ideia e a prática e, também, de avaliar os impactos nos mercados.

A cooperação é imprescindível, mas boa parte das PME ainda manifesta desconfiança devido a experiências mal sucedidas, ou pelo facto 
de estarem habituadas a reagir individualmente perante dificuldades de competitividade nos mercados ou de organização. Por norma as 
PME privilegiam a autossuficiência, o que é contrária à cooperação para inovar.

A cooperação está a fazer o seu caminho, na maioria dos casos não estruturada, mais ou menos abrangente e inter empresas, intra setores, 
entidades, etc. tendo em conta as dificuldades a colmatar, designadamente:

A pequena dimensão empresarial;

A falta de competências adequadas; 

A falta de recursos materiais e financeiros;

O acesso ao conhecimento de tecnologias.

As formas de cooperação e inovação devem combinar no sentido de obter vantagens pela complementaridade de recursos e competên-
cias. Por exemplo, as entidades podem cooperar em atividades no âmbito tecnológico, na área comercial, produtiva e financeira, sem perda 
da sua identidade ou independência.

A inovação e a cooperação concorrem para os mesmos objetivos e benefícios da competitividade da oferta, através de:

Acesso e partilha de recursos, competências e conhecimentos complementares, muitas vezes inacessíveis de outra forma, como 
sejam, a transferência de tecnologia e/ou ajustamento mais rápido à evolução tecnológica da oferta;

Racionalização dos esforços de cada empresa individual nas atividades, na redução de riscos de insucesso, na aproximação a novos 
negócios e a novos mercados;

Partilha das práticas e resultados de inovação para estimular mudanças e criar vantagens mútuas quer nos mercados quer nas relações 
inter e intra empresas; 

Benefícios fiscais associados às atividades de inovação;

Superar limitações de dimensão empresarial que condicionam o crescimento.

A cooperação e os objetivos da inovação
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Como se depreende do anteriormente referido, as condições mais importantes para inovar dependem do tipo de organização dominante 
nas empresas e do grau de abertura existente à participação dos colaboradores na resolução das carências estruturais bem como a dis-
ponibilidade para correr riscos e cooperar com outras entidades (tecnológicas, universidades, agências, empresas, etc.) nos processos de 
melhoria e ou de investigação. 

 Uma vez reunidas estas condições será possível recorrer às entidades a seguir indicadas para complementar e colmatar necessidades das 
empresas nos seus projetos de inovação, com contributos ao conhecimento, criatividade, especialização e experiência.

ANI - Agência Nacional de Inovação 

Apoio a projetos de I&DT
www.ani.pt

Centros Tecnológicos

Assistência técnica em I&DT
CITEVE www.citeve.pt

Business Angels 

Apoio à criação de novas empresas
www.businessangels.pt

Business Innovation Centres (BICs)

Apoio à criação de novas empresas
www.startups.ativaportugal.pt

ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas 

Apoio a projetos de moda e design
www.addict.pt

COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação 

Apoio a projetos de inovação de empresas
www.cotecportugal.pt

Fibrenamics – Fibres for the future – Universidade do Minho 

Assistência técnica à inovação do produto
www.web.fibrenamics.com/pt

As entidades de  apoio à inovação
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Estas entidades dispõem de meios que permitem orientar as empresas nos projetos e processos de inovação tais como: 

Recolher informação na empresa para avaliar o potencial de inovação;

Verificar se as necessidades correspondem às oportunidades identificadas nos mercados;

Explicitar experiências de diferentes tipos de inovação em diversos setores de atividade;

Avaliar as necessidades de qualificação de mão de obra;

Testar novos modelos ou protótipos que resultem da inovação;

Fazer análises laboratoriais.

A ANI é a entidade gestora dos programas comunitários de apoio ao investimento na Inovação tecnológica para a internacionalização das 
PME.

A COTEC é a entidade que apoia a promoção de projetos de inovação nas empresas mediante recursos próprios, seguindo critérios de 
análise e seleção segundo critérios de mérito.

O CITEVE, a Fibrenamics e outros centros, prestam assistência técnica a projetos de I&DT mediante manifestação de interesse da empresa 
a que se seguirá celebração de acordo para realização dos trabalhos que podem ser integrados nas despesas das candidaturas a fundos 
comunitários.

Os Business Angels e os BIC estão vocacionados para apoiar a criação de novas empresas de base tecnológica ou outra, mediante análise 
prévia do modelo de negócio e de avaliação das condições de financiamento necessárias para concretizar os projetos.

Estas entidades podem dar contributos importantes para solucionar algumas questões tecnológicas e financeiras essenciais para orientar 
mudanças organizativas e desenvolver novos negócios.

Contudo, é importante ter em conta que as despesas com a inovação nunca devem ser “demasiado pesadas” para estrutura financeira, isto 
é, que não provoquem desequilíbrios e riscos financeiros graves.

Os problemas de financiamento não são simples de solucionar considerando a fragilidade da maioria das PME, descapitalizadas e depen-
dentes do crédito bancário. Os incentivos comunitários ao investimento para apoiar despesas com inovação, qualificação e internacionali-
zação contribuem para minimizar os riscos financeiros que os projetos comportam.

A propósito dos riscos do investimento na inovação, julgamos oportuno citar Peter Drucker: 

“…qualquer atividade económica é de alto risco se não inovar, isto é, preservar o passado é muito mais arriscado do que construir o 
futuro”

As entidades de  apoio à inovação
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A insuficiente capacitação do tecido empresarial para definir estratégias e integrar objetivos de natureza diversa, económicos, marketing, 
organizacionais, inovação…, é um dos pontos negativos da maioria das PME.

Contudo o tecido empresarial da ITV é profundo conhecedor do negócio onde se move, mas é avesso a programar e a tomar decisões 
estruturadas com efeitos a médio prazo. Este tipo de lacunas só com tempo, mais profissionalismo da gestão, persistência, formação e 
sensibilização tendem a ser superadas.

Existem várias teorias sobre as metodologias a aplicar para implementar estratégias de inovação e competitividade, mas o mais importante 
é agir.

Ou seja: 

- Tomar a decisão de arrancar com os processos de melhoria pela inovação e vencer a resistência à mudança. 

- A estratégia é fazer acontecer, passo a passo, testando e avaliando cada processo e resultados.

Vejamos os exemplos no quadro seguinte que sintetizam diferentes estratégias de inovação conforme objetivos e prioridades:

As estratégias de inovação
e competitividade

5
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Exemplo 1

Lançar um novo produto, modificar o existente ou abandonar o produto ou serviço, com o objetivo de aumentar a rendibilidade das vendas 
e o valor acrescentado.

O quadro mostra uma forma estruturada de articular atividades com os objetivos. Repare-se nas diferenças que envolvem cada decisão: 

O lançamento de novo produto requer estudos, avaliação dos custos, formas de financiamento e ponderação do risco, que usual-
mente é elevado.

Modificar o existente tem a ver com os processos internos, racionalização de custos, alteração das redes de distribuição e testes de 
avaliação junto dos mercados. Como se depreende este processo pode determinar a incorporação de mais valor na oferta e o nível 
de risco é muito menor.

Abandonar ou deixar de comercializar um produto ou serviço também envolve procedimentos adequados. Um ponto a ter em conta 
é o facto de uma descontinuidade (produto ou serviço) dever ser realizada com tempo e informação ao mercado. A retirada da oferta 
deve ser acautelada para não causar danos de imagem ou de reputação.

Lançar novo 
produto ou serviço

Estudo de 
Mercado

Custos do projeto
Financiamento do 

projeto
Nível de risco

Modificar o 
existente

Reengenharia do 
processo

Redução de 
Custos

Circuitos 
comerciais e 

logísticos

Testar com clientes 
a recetividade do 

mercado

Aumentar a 
rendibilidade das 

vendas

Abandonar o 
produto ou serviço

Descontinuidade 
total ou parcial

Abandono da 
produção mas 
recorrendo à 

subcontratação

Fasear o 
abandono
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Exemplo 2

Alterações na organização interna – inovação organizacional - com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e melhorar 
a ecoeficiência.

O quadro mostra como se pode organizar as atividades por fases ou objetivos, cuja precedência é aleatória e conforme as necessidades 
da organização.

Para este objetivo, implementar novos layouts, pode determinar custos com modificações nas instalações que devem ser avaliados 
no sentido de perceber se vale a pena ou não, ou se haverá outras alternativas.

Para alcançar este objetivo é muito importante, analisar o balanceamento das cargas da produção e a eficiência do planeamento para 
obter parâmetros de tempos e métodos de fabrico. Ao mesmo tempo é crítico flexibilizar a ocupação dos colaboradores para minimi-
zar os efeitos das paragens resultantes de mudanças de encomendas. 

Para alcançar este objetivo é fulcral o envolvimento dos trabalhadores para os formar e sensibilizar para a importância da disciplina 
na organização do posto de trabalho e o contributo para a eficiência global da organização.

Implementar 
novos layouts

Desenho de 
novos processos 
de organização

Custos das 
alterações

Envolvimento dos 
colaboradores

Controlo e 
avaliação dos 

resultados

Reduzir os 
tempos de 

paragem (Setups)

Parametrizar os 
tempos por ordem 

de fabrico

Eliminar 
estrangulamentos 

no processo

Flexibilizar tarefas 
dos colaboradores

Avaliar resultados
Aumentar a 

produtividade

Melhorar a 
organização dos 

postos de trabalho

Limpeza - Eliminar 
o desnecessário

Sistematizar 
processos e ter 

ferramentas 
disponíveis à mão

Rever 
periodicamente para 
melhorar e eliminar 

redundâncias
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Exemplo 3

O objetivo principal é aumentar a internacionalização dos negócios através de processos de inovação de marketing para dinamizar a ação 
comercial, elaborar plano de comunicação e melhorar o desempenho comercial.

A inovação de marketing é essencial para comunicar aos mercados as alterações realizadas e os fatores que suportam as vantagens com-
petitivas da oferta. Por outro lado, contribui para diversificar áreas geográficas de intervenção comercial, o que potencia o aumento das 
vendas e reduz dependências.

O uso das TIC nos processos de comunicação e venda facilita o acesso aos mercados e alarga o âmbito da comunicação à escala global, 
potenciando a notoriedade da oferta.

Sintetizando, as estratégias de inovação, objetivos e atividades como as referidas nos exemplos, e outras, devem ser orientadas tendo 
sempre em conta as estruturas da empresa e as necessidades dos mercados.

Isto é, inovar depende das condições existentes - internas e externas - para introduzir alterações que conduzam à criação de valor, benefí-
cios para os mercados e para a empresa.

Este tipo de estratégia, como qualquer outra, deve ser apresentada com os conteúdos (Quadros, Pressupostos, etc.) simples, claros por 
forma a constituírem as bases de orientação para atingir objetivos.

O recurso a apoios externos, técnicos de empresas com experiência no desenho da estratégia e ações de inovação e competitividade, bem 
como no apoio a sistemas de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), é recomendável, considerando a importância do 
rigor, do conhecimento pela experiência, do controlo e avaliação dos custos e resultados das mudanças e do investimento.

Dinamizar a ação 
comercial

Estudo de novos 
mercados

Ações de 
prospeção em 

Feiras e eventos

Visitas de 
importadores

Acompanhamento 
dos processos

Plano de 
comunicação

Promover 
vantagens e a 

imagem

Reposicionar a 
marca para novos 

segmentos de 
mercados

Diversificar 
mercados e 

clientes

Intensificar o uso de 
ferramentas digitais

Aumentar a 
internacionalização

Melhorar o 
desempenho 

comercial

Aumentar vendas 
por objetivos

Analisar as 
posições da 
concorrência

Avaliar resultados
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Os indicadores oficiais mostram a subida do investimento na Inovação, não obstante a estagnação entre 2010 e 2014 imputável às restrições 
financeiras decorrentes do ambiente de crise e das políticas de ajustamento estrutural neste período.

Contudo, os dados mais recentes sobre as exportações e a balança de pagamentos tecnológica evidenciam uma transformação no padrão 
das nossas exportações no sentido da inclusão de maior I&DT e de maior valor acrescentado nos produtos o que contribui para a redução 
do défice externo.

Neste contexto, importa realçar os sistemas de apoio ao investimento disponíveis para Inovação e I&DT de projetos empresariais dos pro-
gramas do Portugal 2020, designadamente:

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

Apoia projetos que envolvam atividades de investigação industrial e/ou de desenvolvimento conducentes à criação de novos produtos, 
processos ou sistemas internacionalizáveis. Podem ser:

Projetos Individuais - realizados por uma empresa, compreendendo atividades de investigação industrial e/ou de desenvolvimento condu-
centes à criação de novos produtos, processos ou sistemas internacionalizáveis

Projetos em Co-promoção - realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades do SCT para potenciarem sinergias ou 
partilharem custos e riscos em atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico.

Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial

Apoia investimento em inovação produtiva promovidos por empresas, a título individual ou em cooperação. Visa promover a inovação no 
tecido empresarial, pela via da produção de novos bens, serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de valor, bem 
como, reforçar a orientação das empresas para os mercados internacionais.

Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME

Apoia projetos de investimento promovidos por empresas, a título individual ou conjuntos, bem como por entidades públicas, associações 
empresariais ou entidades do Sistema Científico Tecnológico (SCT) direcionados para a intervenção nas PME.

Tem como objetivo reforçar a capacitação empresarial das PME, designadamente:

Qualificação - através da inovação organizacional, aplicando novos métodos e processos organizacionais, e incrementando a flexibili-
dade e a capacidade de resposta no mercado global, com recurso a investimentos imateriais na área da competitividade.

Internacionalização - através do desenvolvimento dos seus processos de qualificação para a internacionalização, valorizando os fato-
res imateriais da competitividade, permitindo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora.

Os programas de apoio 
ao investimento na inovação 
e os benefícios fiscais

6
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Tratam-se de instrumentos de co-financiamento criados com o objetivo de ajudar as empresas a inovar para aumentar a produtividade e as 
exportações de bens e serviços.

A estruturação deste tipo de projetos requer:

Preparação cuidada e atempada;

Definição de objetivos inovadores;

Aconselhamento de profissionais especializados;

Conhecimento dos mercados;

Meios eficientes de divulgação e comunicação.

Trata-se de projetos com impacto estrutural significativo que visam promover a inovação no tecido empresarial pela via da produção de no-
vos bens e serviços que suportam a sua progressão na cadeia de valor e o reforço da orientação para mercados de exportação, mediante:

Introdução de melhorias tecnológicas;

Aumento da capacidade de produção;

Empreendedorismo qualificado e criativo;

Investimento em novas áreas de negócio com elevado potencial de crescimento.

Para o SI Inovação os incentivos são reembolsáveis (empréstimos) sem juros e com período de carência para o início da amortização. A 
taxa de incentivo base é atualmente de 30% sobre as despesas elegíveis a que podem acrescer majorações conforme o tipo de empresa, 
localização e natureza do projeto que podem atingir o máximo de 75% das despesas elegíveis. Parte deste incentivo, em cerca de 50% 
pode ser transformado em fundo perdido (isenção de amortização) em resultado do desempenho do projeto (realização de despesas e 
objetivos atingidos).

Para o SI I&DT, individual (empresa) ou em copromoção (empresa ou entidade tecnológica), os incentivos são a fundo perdido, entre 30 a 
75%, dependendo da tipologia de despesas elegíveis e das majorações, sobre Investimento em bens incorpóreos imputáveis ao projeto, 
encargos com técnicos alocados ao projeto, com vista à criação de nova oferta internacionalizável.

Acresce ainda que, nestes casos, a empresa pode beneficiar para além incentivo, do valor da amortização do investimento com recurso ao 
programa SIFIDE, um instrumento de apoio fiscal que permite recuperar até 82,5% do investimento feito em I&DT sob a forma de dedução 
direta à coleta de IRC.

Um outro instrumento, criado no âmbito do Portugal 2020, é o Vale (I&DT, Inovação e Internacionalização) que tem como objetivo apoiar 
as PME na aquisição de serviços especializados de consultoria e apoio à inovação e internacionalização junto de entidades devidamente 
acreditadas para o efeito. Estes serviços devem contribuir para a melhoria de produtos, processos ou serviços.
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Adicionalmente para o apoio ao investimento e partilha de risco existe o seguinte:

FINICIA para projetos inovadores (coordenado pelo IAPMEI); 

FINOVA -Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação;

NEOTEC (coordenado pela Agência de Inovação);

Existem requisitos diferenciados de acesso aos sistemas acima referidos e nem todas as empresas reúnem condições para o efeito. No 
entanto, trata-se de recursos que devem ser aproveitados para promover processos de inovação e de expansão dos negócios.

As empresas da ITV reúnem, na sua maioria, condições de acesso aos incentivos e fundos referidos, considerando, por um lado, que a 
atividade transformadora se dirige principalmente para mercados de exportação e, por outro, há cada vez mais produtos e processos com 
caraterísticas inovadoras no têxtil e vestuário que correspondem aos requisitos e indicadores de mérito dos sistemas de apoio. 

Os apoios à Inovação, permitem integrar despesas com obras de adaptação das instalações, até determinado limite, para melhorar condi-
ções estruturais justificadas pelo investimento. As condições são vantajosas, pelo que deverá merecer a análise das empresas.

A apresentação de candidaturas obedece a critérios definidos na Lei, nomeadamente na Portaria n.º 57-A/2015, e descritas nos Avisos de 
Abertura pelo que se recomenda a consulta dos seguintes sites: www.portugal2020.pt e www.poci-compete2020.pt.

Na mesma linha, o programa “Portugal 2020” aponta para medidas estratégicas prioritárias de apoio ao investimento que determine ino-
vação, o reforço das capacidades para criar mais valor nas empresas, aumentar a produtividade a competitividade e as competências dos 
colaboradores.

Para corresponder às orientações deste programa, o diagnóstico das necessidades deverá responder, de forma articulada, às necessidades 
identificadas nas empresas, que condicionam a competitividade pelas carências de qualificação, de internacionalização e de capacidade 
para inovar.

O Portugal 2020 pretende auxiliar as empresas a enfrentar o ambiente de instabilidade e de incerteza que carateriza os mercados e 
contribuir para novas vantagens competitivas pela diferenciação e valor acrescentado da oferta.

 

Ou seja, o programa pretende apoiar projetos de investimento, sobretudo das PME, que contribuam para: 

Capacitar para Inovar a oferta e melhorar a organização e o marketing

Capacitar as empresas para a internacionalização.

Qualificar a oferta pelo valor acrescentado.

Estimular a cooperação entre empresas e entidades tecnológicas para criar vantagens pela dimensão e especialização.

Aumentar a produtividade.



77

Porém, subsiste a seguinte questão: 

Como desenvolver projetos inovadores, se existem vários constrangimentos, ou dificuldades, motivados por:

o risco associado à inovação que pode inviabilizar o negócio; 

a seletividade do acesso ao crédito condiciona o financiamento de novos projetos; 

a instabilidade e incerteza sobre a evolução dos mercados limita o investimento na inovação.

As dificuldades referidas são reais, contudo há que ter em conta o seguinte:

Sem risco não há negócio; 

A viabilidade das empresas expostas à concorrência internacional depende de fatores de inovação e competitividade. 

Fazer algo de novo é apostar na sustentabilidade. 

Os apoios financeiros só são possíveis de obter se existirem projetos consistentes de inovação e crescimento; 

Para conhecer as necessidades dos mercados são essenciais as ações de marketing de prospeção e de promoção.
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A elaboração da presente matriz integra um questionário com respostas fechadas (Sim ou Não) e tem em vista resumir, de forma simples, 
questões que permitam aos empresários fazer uma autoavaliação sobre a existência de condições para desenvolver processos de inovação 
nas empresas.

As respostas “Não” a uma das seguintes questões 1; 2; 4 e 5 significa que a empresa ainda não possui condições estruturais para inovar.  
Contudo, o empresário deverá analisar as recomendações formuladas na presente coletânea no sentido de as ultrapassar.

As respostas às restantes questões (Sim ou Não) servem para o empresário percecionar as condições em que se encontra a empresa face 
às exigências da inovação, designadamente sobre estratégias e objetivos de expansão, de melhoria do desempenho da organização, etc. 
que determinam o aumento da competitividade da oferta. 

Assim, apresentamos o seguinte questionário na expetativa que o mesmo contribua para uma autoavaliação e reflexão sobre as condições 
para inovar. 

1 • A empresa tem dimensão para desenvolver processos de inovação?                 

Ter estruturas internas com dimensão é essencial para promover processos de inovação. Os responsáveis das empresas devem avaliar os 
recursos, técnicos e humanos e condições de abertura da organização para permitir o envolvimento e disponibilidade dos colaboradores 
nas mudanças a efetuar.

A falta de dimensão pode ser colmatada pela cooperação com outras entidades e empresas.

 

2 • Existe possibilidade de criação de equipa com competências para analisar as carências de melhoria na organização?

Ter recursos com competências é fulcral para criar equipas para identificar carências e oportunidades de melhoria nas empresas. Caso 
contrário, não existem condições para inovar.

3 • Os responsáveis da empresa (gestores, técnicos, …)  têm bastantes conhecimentos sobre a evolução 
tecnológica dos principais equipamentos produtivos?

As estratégias de expansão requerem conhecimentos sobre a tecnologia dos equipamentos centrais: capacidade, consumos, eficiência 
energética, manutenção, etc., bem como benefícios ao nível da produtividade e do retorno do investimento.

Matriz de autoavaliação
para a inovação

7



81

4 • A empresa dispõe de condições financeiras que permitam suportar encargos com o investimento na inovação?

Ter recursos próprios ou capacidade para recorrer a capitais alheios para investir na inovação é decisivo para inovar, dado que envolve 
normalmente investimento e risco.

5 • A gestão da empresa tem disponibilidade para correr riscos decorrentes dos processos de inovação?
 

Inovar é um risco, mas não inovar é risco muito mais elevado. A falta de disponibilidade para correr riscos inerentes à inovação impede 
qualquer iniciativa.

 

6 • A empresa entende que a sua competitividade nos mercados está dependente das seguintes situações:

Aumentar a competitividade é o objetivo central da inovação por estar associado à criação de vantagens reconhecidas pelos mercados.

(Selecionar as 3 que considera mais importantes)

Inovar o produto ou processos de forma contínua

Aumentar a produção 

Ter organização eficiente 

Aumentar os lucros

Ter boa imagem comercial 

Saber comunicar as vantagens da oferta

Aumentar o valor acrescentado da produção

Cooperar com outras empresas e entidades para complementar competências

Ter tecnologia de fabrico atualizada

Aumentar a produtividade da mão de obra

7 • A empresa tem objetivos estratégicos bem definidos por períodos (trimestral, anual, …)?

Ter estratégia com objetivos definidos é um dos requisitos essenciais para evoluir nos mercados e ter visão prospetiva para os negócios. A 
inovação não se poderá conceber sem enquadramento estratégico para o curto e médio prazo.
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8 • Existem produtos nos mercados, concorrentes diretos ou indiretos, que constituem ameaça para as posições 
da empresa? 

O posicionamento dos concorrentes deve ser analisado com regularidade por forma a obter dados, designadamente, sobre preços, quali-
dade, distribuição, segmentos de mercado alvo, etc. Inovar requer comparações sobre vantagens competitivas entre produtos e serviços 
dos concorrentes.

Se sim, sinalize apenas um dos níveis de ameaça:

 - Grande (vantagens significativas)

 - Médio (substituição e alternativa ao mercado) 

 - Pequeno (vantagens equivalentes)

9 • Existem sérios problemas que condicionam a criatividade e a inovação na empresa?

Os obstáculos que podem condicionar a criatividade necessária para inovar devem ser tidos previamente em conta, no sentido de entrar 
formas de os superar. Não o fazer é contribuir para o insucesso.

Se respondeu sim, selecione os 3 problemas que considera mais importantes: 

A cultura de não participação que impede o envolvimento necessário para gerar contributos dos colaboradores para inovar.

O desconhecimento sobre os principais fatores de qualidade e diferenciação da oferta.

O desconhecimento sobre como promover processos estruturados de inovação. 

A ausência de ferramentas de apoio ao controlo da qualidade e da produtividade.

A falta de levantamento dos desperdícios da organização (tarefas sem valor acrescentado, stocks elevados, paragens, defeituosos, etc.).

A cultura de gestão e controlo centralizada num responsável.

A falta de condições financeiras para investir.

Outra a designar …………………………………

10 • Existem práticas de auscultação regular aos mercados? 

Auscultar mercados, conhecer a concorrência, perceber tendências da procura, comunicar vantagens, etc., é muito importante para definir 
opções de investimento nas ações de marketing.

Se sim, sinalize quais:

Ações de prospeção em Feiras 

Ações de promoção direta junto de potenciais clientes.

Ações de consulta através das redes sociais 

Telemarketing.

Marketing in bound (trazer os potenciais clientes à empresa) 

Participação em feiras ou em exposições 

Outra, ………………………
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11 • A empresa está disponível para cooperar com outras entidades ou empresas tendo em vista o 
desenvolvimento de processos de inovação? 

A cooperação está estruturalmente ligada à inovação. O recurso a entidades tecnológicas, a empresas, a serviços externos, a clientes, a 
fornecedores, corresponde a processos de cooperação sem os quais não será possível complementar competências e satisfazer necessi-
dades para criar e desenvolver valor acrescentado.

Se sim, diga em que medida admite fazê-lo:

Com entidades tecnológicas para suprir carências de conhecimento.

Com empresas do mesmo setor, porventura concorrentes.

Com empresas de outros setores (clientes, fornecedores, etc.)

Com empresas e entidades tecnológicas.

12 • A empresa já desenvolveu processos de cooperação com outras empresas? 
A experiência pode ser importante na cooperação, dependendo dos resultados obtidos que importa conhecer para prevenir erros.

Se sim, quais os resultados:

Bons

Médios

Maus

13 • A empresa tem estrutura organizativa que lhe  permita avaliar os resultados da inovação?

A avaliação dos resultados da inovação é fundamental para conhecer o que correu bem ou mal e sinalizar os pontos para fazer ajustamentos 
necessários para alcançar os objetivos. Conhecer os resultados de impacto é determinante para reconhecer o sucesso da inovação.
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