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Resumo 
 
 
O modelo de inovação aberta consiste na abertura, ao exterior, das actividades internas 

de inovação, permitindo a colaboração de outras organizações, na qualidade de 

parceiras e, por outro lado, a transferência de conhecimentos internos para estas. Este 

modelo surgiu para colmatar as limitações do processo de inovação fechada, onde cada 

empresa inovava sozinha. Pela absorção dos fluxos externos de conhecimento e do 

desenvolvimento conjunto, os parceiros alcançam um maior retorno da I&D interna 

resultante da alavancagem das capacidades de ambos. 

 Praticar a inovação aberta, num país como Portugal, é um desafio ainda não 

abraçado por muitas empresas. Esta dissertação pretende analisar a EDP Inovação 

(EDPI), a qual desenvolve as actividades de coordenação da inovação tecnológica, dos 

estudos de engenharia e das actividades laboratoriais, de todo o grupo EDP. Para 

realizar essa análise, a metodologia utilizada foi o estudo de caso.  

 Com recurso a entrevistas, a profissionais da empresa e, a dados secundários foi 

possível concluir que esta empresa pratica o modelo de inovação aberta, através das 

parcerias que desenvolve com outras empresas e universidades, com vista à execução de 

projectos. A EDPI criou uma plataforma de co-criação acessível, a todos, que potencia a 

inovação no grupo. Com relação à transferência de conhecimento, interno excedentário, 

esta ainda não é realizada para entidades externas. 

 Apesar dos riscos da partilha da I&D interna, as parcerias são benéficas, pois 

enriquecem a base de conhecimentos, das empresas da rede. 

 

Palavras-chave: Inovação Aberta, Parcerias, Co-criação, Base de conhecimentos. 
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Abstract 
 

The model of open innovation consists in opening our innovative activities, allowing 

collaboration with other organizations, as partners and, on the other hand, transferring 

internal knowledge to them. This model has emerged to face the limitations of closed 

innovation process, where each company innovated alone. Utilize external knowledge 

flows and co-creation provides, to partners, a greater return of internal R&D by 

leveraging the capacities of both.  

Practicing open innovation, in a country like Portugal, is a challenge not yet 

embraced by many companies. This thesis aims to analyze EDP Inovação (EDPI), 

which develops the coordination of technological innovation, the engineering studies 

and laboratory activities, of the whole group EDP. For this study, the methodology used 

was the case study. 

Using interviews, with professionals of the company and secondary data, was 

possible to conclude that this company practices open innovation model, which 

develops through partnerships with other companies and universities, to implement the 

projects. The EDPI created a platform “co-creation”, accessible to everyone, which 

encourages innovation in the group. With relation to the transfer, of the excess internal 

knowledge, this is still not performed for external organizations. 

Despite the risks of sharing internal R&D, partnerships are beneficial because 

enrich the knowledge base of the network. 

 

Keywords: Open Innovation, Partnerships, Co-creation, Knowledge Base. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento do Tema 

A gestão da inovação é uma das tarefas determinantes do sucesso de uma empresa, 

qualquer que seja a sua dimensão ou indústria onde se insira.  

Ao longo dos tempos, os modelos de inovação foram-se alterando e evoluindo. 

Há cerca de uma década surgiu o conceito de “Inovação Aberta”, defendido por Henry 

Chesbrough, professor catedrático norte-americano. Este paradigma não tem ainda uma 

definição globalmente aceite, no entanto, a sua primeira definição é “o uso de fluxos 

internos e externos de conhecimento com vista a acelerar a inovação interna e a 

expandir os mercados para uso externo da inovação, respectivamente” (Chesbrough, 

2005). Ou seja, a empresa aproveita tecnologias e conhecimentos dos parceiros para 

desenvolver os seus projectos, que posteriormente comercializa. Por outro lado, 

disponibiliza a outros as tecnologias que possui, mas não utilizou no desenvolvimento 

dos seus novos produtos ou serviços. 

Este novo paradigma evoluiu do modelo de inovação fechada. As empresas, que 

inovam de forma fechada, têm um departamento de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D) onde desenvolvem as tecnologias necessárias ao seu negócio actual ou melhoram 

os seus produtos/serviços. Mas nem todas as descobertas são aproveitadas internamente 

e, por vezes, o que a empresa necessita já foi desenvolvido externamente, pelo que o 

novo modelo de inovação vem dar resposta a esta anomalia do processo de inovação 

fechada, numa lógica de rede de parcerias. 

1.2 Objectivos  

O tema foi escolhido pelo interesse nas matérias de inovação, com ênfase nos seus 

vários processos. Com vista analisar como a inovação pode ser gerida por cada empresa, 
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a utilização de redes bem como a cooperação e o co-desenvolvimento. E ainda, como 

estas dinâmicas podem afectar os modelos de negócio. Numa perspectiva de enquadrar 

o tema na realidade económica portuguesa, foi escolhida uma empresa encarregue das 

matérias de inovação, pertencente a um grupo industrial português, que põe em prática 

os princípios da inovação aberta e a co-criação, como forma de ilustrar que este 

conceito tem aplicabilidade em Portugal, o que já se faz e quais os desafios com que 

ainda se depara.  

A relevância académica deste trabalho encontra-se no facto de ser um estudo 

sobre o processo de inovação aberta praticado por uma empresa portuguesa. Com este 

será possível analisar as semelhanças com os primeiros adoptantes, mas principalmente 

as diferenças e dificuldades em adoptar um modelo de inovação aberta num país de 

desenvolvimento tecnológico intermédio, com características distintas dos países que 

aderiram a este paradigma inicialmente. Ao nível empresarial, tem pertinência para a 

empresa em estudo – EDP Inovação (EDPI) – e para o grupo ao qual pertence – 

Energias de Portugal S.A. (EDP). Mas o interesse não se esgota na EDP. A forma de 

actuar da EDPI, as suas boas práticas bem como as acções menos bem conseguidas, 

servirão de ajuda e exemplo para os seus parceiros e para outras empresas que 

ambicionem implementar o modelo de inovação aberta. Será, ainda, útil para as 

empresas que poderão beneficiar das iniciativas de abertura deste grande grupo 

económico. 

Segundo um estudo, realizado em 2008 por Lopes e Teixeira, da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto, “as empresas localizadas num país de 

desenvolvimento tecnológico intermédio [como Portugal] tendem, em média, a praticar 

um modelo de inovação relativamente fechado, quando comparados com empresas 
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localizadas em países de desenvolvimento tecnológico avançado”. No mesmo trabalho, 

as autoras chegaram à conclusão que apenas cerca de 17%, da amostra de 70 empresas 

localizadas em Portugal que inovam, põe em prática o modelo de inovação aberta. O 

processo de absorção de conhecimentos e/ou tecnologias externas é mais praticado do 

que a disponibilização de tecnologia excedentária a parceiros ou outras organizações. 

A inovação aberta pode ser praticada por três diferentes modos: inside-out, 

outside-in e coupled. Existem algumas empresas que desenvolvem processos coupled, 

onde fazem alianças ou joint-ventures com parceiros com vista à co-criação. Nestas 

parcerias absorvem conhecimentos externos, para além de transferirem para outros os 

seus (Enkel, Gassmann & Chesbrough, 2009). 

Posto isto, os objectivos da presente dissertação prendem-se com a análise do 

processo de inovação aberta praticado pela empresa, incidindo nos seguintes pontos: 

forma como efectua as fases do dito processo, maneira como interage com os seus 

parceiros e, ainda, quais os benefícios associados à implementação deste.  

1.3 Metodologia 

Após a definição dos objectivos a serem analisados, será apresentada a metodologia a 

utilizar no presente estudo. O tratamento dos dados desta pesquisa usará o modelo 

qualitativo, uma vez que este é o mais adequado para estudos amplos, como é o caso.  

Como meio de pesquisa será dada preferência ao estudo de caso. Será apenas um 

único caso o que possibilita um estudo profundo e exaustivo dos seus objectos, 

alcançando, assim, um conhecimento mais pormenorizado. O estudo de caso, devido à 

sua flexibilidade, é recomendado nas fases iniciais de uma investigação sobre temas 

complexos, para a construção de hipóteses ou reformulação do problema. Para a 

realização deste serão efectuadas duas entrevistas a quadros da EDPI.  
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1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação conta com cinco capítulos. Neste primeiro é feita uma introdução ao 

trabalho, contando com o enquadramento do tema, a apresentação dos objectivos e da 

metodologia a aplicar. O segundo capítulo analisa o estado da arte, no meio académico, 

relativamente aos principais temas relacionados com esta dissertação. No terceiro 

capítulo são abordados os objectivos de investigação, bem como a metodologia de 

estudo de caso que será seguida para os alcançar. No capítulo seguinte, é analisado o 

estudo de caso. Por fim, no capítulo cinco, são sintetizadas as principais conclusões do 

estudo realizado no âmbito desta dissertação. 

 

2 Revisão da Literatura 

2.1 Modelo de Inovação Aberta 

Na conjuntura económica actual é cada vez mais fulcral as empresas inovarem. Para 

isso, podem optar por diferentes processos consoante as suas necessidades, o seu 

modelo de negócio e a indústria onde se inserem. Durante o século XX, o modelo de 

inovação predominante foi a inovação fechada. Actualmente este modelo ainda é 

praticado e integra a inovação de forma vertical, dentro da empresa. Estas actividades 

de I&D surgiram das necessidades, sentidas em algumas indústrias, de melhorarem os 

seus produtos ou serviços que eram para venda. Devido às características exclusivas de 

cada empresa, os investimentos em I&D eram somente úteis para esta. A ampliação das 

competências da empresa era feita internamente pelo aumento do conhecimento 

cumulativo, adquirido através das descobertas tecnológicas internas. O processo de I&D 

era efectuado pela empresa que iria comercializar o bem final (Chesbrough, 2005).  
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Nesta perspectiva fechada de inovação, os produtores tinham como incentivos  a 

inovar apenas os lucros que esperavam obter. A sua garantia eram os direitos de 

propriedade intelectual que lhes davam controlo exclusivo das suas inovações (Von 

Hippel & Baldwin, 2010).  

No modelo de inovação fechada, nem todos os projectos ou tecnologias, 

desenvolvidos pela empresa, são utilizados nos seus bens. Os não usados permanecem 

em stock à espera de uma oportunidade de utilização (Lopes & Teixeira, 2008). O novo 

paradigma de inovação, intitulado “inovação aberta”, traz uma resposta à limitação 

acima apresentada. Utiliza as ideias e as tecnologias que não fazem parte do negócio 

nuclear da empresa através da ligação a fontes externas e ao mercado. Estas tecnologias 

podem ser licenciadas ou vendidas a outras empresas, ou ainda, realizado o spin-off 

(Chesbrough & Garman, 2009) desse conhecimento, isto é, a criação de uma nova 

empresa que use esses recursos disponíveis, normalmente de base tecnológica ou 

inovadora, e não aproveitados pela empresa que os investigou ou descobriu. Esta nova 

empresa é acolhida e apoiada por outra empresa, universidade ou centro tecnológico. 

A inovação aberta traz algumas implicações e tendências nas matérias de 

estratégia, organização, comportamento, conhecimento, perspectivas legais e de negócio 

e económicas. Estas são importantes nos novos métodos que estão a surgir de gestão da 

I&D (Enkel, Gassmann & Chesbrough, 2009). 

 Primeiramente é importante explicitar quais os factores, segundo Chesbrough 

(2003), impulsionadores da abertura do processo de inovação. São eles a crescente 

mobilidade de funcionários com elevadas habilitações, que originou a dificuldade em 

controlar a propriedade intelectual, e o aumento de capitais de risco exequíveis que 

apoiaram o aparecimento de empresas spin-off e por meio dos esforços da valorização 
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das descobertas internas. Os processos de inovação aberta combinam ideias internas e 

externas em arquitecturas e sistemas. Este modelo de negócio facilita à organização 

sustentar a sua posição na cadeia de valor da indústria ao longo do tempo.  

Praticando o modelo de inovação aberta, os projectos podem ser lançados tanto 

por fontes tecnológicas internas como externas. Em relação às novas tecnologias, estas 

podem entrar nas várias fases no processo, não interferindo com o normal 

desenvolvimento deste. Quanto aos projectos, podem ser lançados no mercado de 

diferentes formas: pelos canais de distribuição e venda da própria empresa, ou através 

de contractos de licença ou empresas start-up. Estas empresas encontram-se nas fases 

de investigação e pesquisa de mercado, possuem projectos promissores, habitualmente, 

ligados a ideias inovadoras (Chesbrough, 2003).  

Segundo Vanhaverbeke, Van de Vrande e Chesbrough (2008) os benefícios da 

inovação aberta podem ser, em parte, explicados pela abordagem da opção real. Esta dá 

o direito, mas não a obrigação, de tomar uma acção no futuro e envolve duas acções 

distintas – a criação da opção e o exercício de opção. A primeira passa pelo 

investimento inicial que cria uma opção para o futuro. Esta pode ser exercida através do 

seguimento de um investimento. As opções reais podem fornecer uma melhor 

compreensão de como as empresas inovadoras avaliam, sequencialmente, as decisões de 

investimento em capital de risco. A inovação aberta permite, as empresas, beneficiarem 

do envolvimento, desde cedo, em novas tecnologias e oportunidades de negócio. Com 

isto, estas obtêm informação quando o investimento ainda era pequeno e reversível. 

Possibilita, por outro lado, investir mais tarde podendo assim, a empresa, ganhar 

informação suficiente para reduzir a incerteza ao nível da gestão. A inovação aberta 

facilita uma saída tardia em caso de criação de uma nova empresa com capitais de risco 
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(Vanhaverbeke et al, 2008). Esses capitais são investidos, por norma, em start-ups e 

possuem um retorno elevado para o investidor (Chesbrough & Garman, 2009). 

Chesbrough (2003) concluiu que nem todas as pessoas inteligentes trabalham 

para a nossa empresa. Numa indústria com dez empresas, com investimentos e 

resultados em I&D semelhantes, se nove delas, actuarem em rede, cada uma delas tem 

acesso, em média,  a nove vezes o número de inovações que a restante teria capacidade 

de desenvolver. Por isso, as empresas que não partilharem as suas inovações reduzem a 

sua base de conhecimentos e perdem capacidade de relacionamento com outras 

organizações (Enkel et al, 2009). 

O processo de inovação aberta pode-se dividir em três subprocessos. Um deles 

consiste no enriquecimento da base de conhecimentos da empresa pela integração de 

parceiros (clientes, fornecedores, universidades) – processo outside-in. Outro 

subprocesso passa pela externalização dos conhecimentos internos e da inovação, pela 

venda de patentes ou transferência de tecnologias – processo inside-out. Por fim, o 

subprocesso coupled é a combinação dos anteriores, ou seja, as empresas desenvolvem 

projectos de co-criação com parceiros complementares. (Enkel et al, 2009).  

Com vista a atingir a inovação aberta, do tipo inside-out, as empresas podem 

adoptar diferentes passos. Um deles é tornar-se cliente ou fornecedor de um projecto, 

desenvolvido pela empresa mas licenciado ou vendido a parceiros. Assim a empresa 

ganha flexibilidade, divide os riscos e o investimento. Outro passo para as empresas 

abrirem o seu processo de inovação é focalizarem-se no seu negócio e disponibilizarem 

a outros os projectos não estratégicos. Uma terceira possibilidade é as empresas 

partilharem, com terceiros, a propriedade intelectual que não utilizam. Fomentar o 

crescimento da rede, de parceiros, é outra forma de alcançar a abertura conseguida, 
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muitas vezes, através de uma ncubadora de empresas. Por último, a partilha de projectos 

com vista a aumentar o número de participantes nos mesmos e assim, reduzir custos 

(Chesbrough & Garman, 2009). 

O autor Huizingh (2010), na sua análise do estado da arte neste tema da 

inovação aberta, sugere que a eficácia deste modelo de inovação vai para além das 

consequências dos baixos custos, do tempo reduzido que leva um produto a chegar ao 

mercado e de vendas superiores. Por exemplo, eficácia pode ser uma construção 

multidimensional que envolva aspectos como: capacidade para inovar, número de 

inovações, benefícios financeiros ou ainda benefícios de outra natureza.  

A inovação aberta tem desafios que passam pela adaptação cultural. Esta requer 

mudanças na cultura corporativa e deve ser dirigida do topo para a base, com um 

elevado envolvimento da gestão de topo da empresa, pois os gestores seniores captam 

os benefícios mais rapidamente (Teresko, 2004). Os autores Enkel, Gassmann e 

Chesbrough (2009) apontaram alguns riscos e barreiras da inovação aberta, segundo um 

estudo realizado em 2008 a 107 Pequenas e Médias Empresas (PMEs) europeias. Os 

principais riscos são a perda de conhecimento (48%), elevados custos de coordenação 

(48%), perda de controlo (41%) e elevada complexidade (41%). Por seu lado, as 

barreiras internas prendem-se com a dificuldade em encontrar o parceiro certo (43%), o 

desequilíbrio entre as actividades de inovação aberta e a gestão corrente (36%) e o 

tempo e recursos financeiros insuficientes para estas actividades.  

2.2 Outra Perspectiva de Inovação Aberta 

O conceito de inovação aberta foi introduzido em 2003. No entanto, autores como Trott 

e Hartmann (2009) defendem que este não surgiu com Chesbrough, mas com outros 

autores como Pearson e Ball (30 anos antes), Rothwell e Zegveld (20 anos antes). Estes 
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últimos enfatizaram a necessidade de as empresas terem ligações externas no processo 

de inovação. Mais recentemente Tidd explicou como um modelo de inovação aberta e 

colaborativa poderia facilitar o desenvolvimento de produtos e serviços. 

A dicotomia entre inovação fechada e inovação aberta tem relevância teórica, 

cria uma comparação entre a forma como as empresas desempenhavam as tarefas de 

I&D e a maneira como, actualmente, adoptam os princípios da inovação aberta. No 

entanto, na prática, não existe. Alguns problemas apontados a este modelo, pelos 

mesmos autores, são a elevada partilha de informação que pode levar à fuga de 

conhecimento, que anteriormente era comercializado. Outro problema encontrado, 

segundo um estudo realizado em 2007, é o facto de que, até uma empresa que se pense 

aberta para outras, possuir barreiras internas as quais vão estreitando e limitando o fluxo 

livre de conhecimento entre os diferentes departamentos da empresa. Concluíram, 

ainda, que o paradigma de inovação aberta não é a solução para todos os problemas em 

todas as indústrias! (Trott & Hartmann, 2009).  

2.3 Começo e Perspectiva Futura da Inovação Aberta 

A evolução do conceito “open innovation” é ainda uma incógnita, pelo que o futuro é 

incerto. Os autores Gassmann, Enkel e Chesbrough (2010) analisaram, tendo em conta 

algumas dimensões, a evolução deste novo paradigma. Segundo o seu estudo, a 

inovação aberta começa, simplesmente, com contractos de outsourcing com empresas 

de serviços para encurtar a capacidade utilizada, diminuir os custos, crescer com activos 

complementares ou reduzir os riscos. Este novo paradigma começou no sector da alta 

tecnologia, que utiliza elevada intensidade de I&D. Actualmente encontra-se em vários 

sectores como maquinaria, ferramentas médicas, bens de consumo, arquitectura e 
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logística. As grandes empresas multinacionais foram as primeiras a adoptarem a 

inovação aberta, mas esta já foi adoptada por PMEs para vencerem a sua pequenez. 

Os processos de inovação estandardizaram a tomada de decisões, até nos 

processos de desenvolvimento de software, entre clientes, fornecedores e parceiros de  

I&D (Gassmann et al, 2010). 

Antigamente, as universidades eram vistas como “torres de marfim”, agora são 

encaradas como agentes de conhecimento e são vastas as parcerias entre estas, ou os 

seus centros de investigação, e as empresas. A indústria está a profissionalizar os seus 

processos internos para gerir a inovação aberta mais eficaz e eficientemente.  

A inovação começou por ser de produto, mas o sector dos serviços já se está a 

abrir a este novo paradigma. Os direitos de propriedade intelectual tiveram uma 

mudança abismal entre os processos de inovação. Se no modelo fechado eram vistos 

como forma de proteger a invenção, no aberto são um bem negociável e transaccionável 

(Gassmann et al, 2010).  

 No futuro, para as empresas serem competitivas no seu ramo de actividade, terão 

de fornecer propostas únicas que proporcionem valor acrescentado aos seus clientes ou 

utilizadores (N=1), para que eles participem na sua própria experiência de consumo. 

Mas não esquecendo que os recursos são globais (R=G) e estes são precisos para 

alcançar as políticas de inovação que a empresa projectou e, consequentemente, 

propostas de valor incrementadas (Prahalad & Krishnan, 2008). 

Outra perspectiva relativamente ao futuro é que o termo cairá em desuso, daqui a 

uma década, segundo estima Huizingh (2010). Não que o conceito perca a sua utilidade, 

pelo contrário, irá estar completamente integrado nas práticas de gestão das 

organizações mas, segundo o autor, este processo será chamado só de inovação. 
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2.4 Modelos de Negócio Inovadores com Co-desenvolvimento 

As empresas inovadoras utilizam estratégias para conseguirem adoptar modelos de 

negócio abertos. Uma delas são as parcerias entre entidades com activos 

complementares. Algumas destas  estratégias levam ao desenvolvimento conjunto de 

projectos, sendo esta uma importante forma de inovar. Estas parcerias implicam um 

estudo cuidado, prévio ao desenvolvimento do projecto, dos objectivos de negócio e o 

alinhamento dos modelos de negócio de cada empresa. As parcerias de desenvolvimento 

conjunto são uma das formas de inovar o modelo de negócio para melhorar a eficácia da 

inovação. Estas parcerias envolvem um trabalho conjunto entre duas ou mais partes, 

com o objectivo de criar e entregar ao mercado, um novo produto, tecnologia ou 

serviço. O uso de parceiros na pesquisa e/ou no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços cria opções de modelos de negócio que podem reduzir significativamente os 

gastos com I&D, expandir o resultado da inovação e possibilitar a entrada em novos 

mercados que de outra forma estariam inacessíveis. O co-desenvolvimento pode 

aumentar o retorno da I&D interna pela alavancagem das capacidades dos parceiros. No 

entanto, essas alianças podem ter alguns perigos e condenar um modelo de negócio ao 

fracasso, se este for desenhado ou implementado de forma pouco alicerçada 

(Chesbrough & Schwartz, 2007). 

A tabela 2.1 sintetiza os objectivos de negócio do co-desenvolvimento, os 

requisitos para o negócio e as implicações numa parceria de co-criação. 

Tabela 2.1 Objectivos, Requisitos de Negócio e Implicações do Co-desenvolvimento 

Objectivos Requisitos de negócio Implicações Co-desenv. Design 
Aumentar a 

rentabilidade 
Baixo custo Aumentar o volume para estender os 

custos fixos 
Reduzir o 

time-to-market 
Incorporar componentes já 
desenvolvidos 

Procurar novos parceiros com 
capacidades comprovadas 

Aumentar a Aumentar o nº e a variedade Criar alianças estratégias com 
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capacidade 
inovadora 

de tecnologias de interacção 
com o utilizador (front end) 

universidades e laboratórios 

Criar flexibilidade 
maior na I&D 

Partilhar riscos com os 
parceiros 

Desenvolver parcerias de pesquisa em 
áreas de constrangimentos 

Expandir o acesso a 
mercados 

Ampliar os caminhos para o 
mercado de produtos e 
serviços 

Alavancar a complementaridade da I&D 
dos parceiros para adaptar as ofertas aos 
novos mercados. 

Fonte: Elaboração própria com base em Chesbrough e Schwartz (2007) 

Com o modelo de inovação aberta, as empresas concorrentes num mesmo 

mercado passam a ser parceiras, com vista a aumentarem a sua base tecnológica. Com 

este modelo potencia-se o trabalho em equipa, as alianças e as joint-ventures, sendo o 

objectivo final a transferência de conhecimentos pela externalização da propriedade 

intelectual (Chesbrough, 2003; 2005). 

O desenvolvimento de projectos em parceria, com entidades externas pode 

acarretar alguns perigos, como a incorrecta avaliação dos objectivos de negócio para a 

aliança de co-desenvolvimento, ou o mau julgamento de como uma dada capacidade é 

crítica para o sucesso da organização ou da sua oferta de produtos ou serviços. Alinhar o 

modelo de negócio, entre os parceiros de co-desenvolvimento, aumenta as 

possibilidades de as alianças serem continuadas ao longo do tempo. Por fim, os modelos 

de negócio alinhados são complementares e podem trazer benefícios para todos os 

parceiros (Chesbrough e Schwartz, 2007). Chesbrough (2003) alertou que as empresas 

que pretendam seguir estratégias de inovação aberta devem tentar fazer parcerias de 

inovação ou de co-desenvolvimento com os seus clientes ou utilizadores.  

As inovações radicais, projectos disruptivos não meros incrementos nas 

tecnologias já descobertas, podem ser conseguidas com o modelo de inovação aberta, 

pela adopção de parcerias e pela procura externa e interna de novas ideias ou 

tecnologias. Desenvolver inovações radicais é fundamental para a empresa prosperar 

devido às limitações da política incrementalista que a longo prazo conduz à competição 
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pelos preços. Para as empresas poderem produzir inovações radicais devem olhar para 

além dos seus recursos internos e encarar o mundo como um reservatório de 

competências e activos estratégicos, os quais podem ser acedidos sempre que 

necessário, para que as empresas possam criar novas formas de valor para os seus 

clientes (Skarzynski & Gibson, 2008). 

Chesbrough e Appleyard (2007) defendem que a inovação aberta, quando 

combinada com a gestão da empresa, leva ao sistema negocial, o que representa a 

interdependência entre múltiplas indústrias com implicações amplas e benéficas para 

todos. Quando o sistema de inovação aberta funciona dentro do normal, há um resultado 

positivo para todos os intervenientes na rede.   

2.5 Práticas de Inovação Aberta 

Segundo uma análise de vários estudos de caso (52 artigos), levada a cabo por Lopes e 

Teixeira (2008), um elevado número de empresas usam o licenciamento da propriedade 

intelectual como forma de adquirirem retorno do investimento. As parcerias de 

desenvolvimento conjunto têm-se tornado uma forma de inovar o modelo de negócio 

que possibilita aumentar o desempenho inovador, pois permite a diminuição dos custos 

de I&D, a expansão do resultado da inovação e alcançar outros mercados. 

A maioria das inovações é desenvolvida em países de fronteira tecnológica, 

nomeadamente, os EUA, a Finlândia, a Suécia, a Holanda, o Reino Unido e o Japão. As 

empresas responsáveis pelas mesmas operam em sectores industriais em que a I&D é 

fundamental, pelo que, poderão estar mais predispostas a adoptar o modelo de inovação 

aberta (Lopes & Teixeira, 2008). As indústrias que mais inovam segundo vários estudos 

de caso são a farmacêutica, a biotecnologia, a química, as tecnologias de informação e 

comunicação, o desenvolvimento de software e as telecomunicações. Estudos que 
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envolvam inovações em Portugal são escassos. A maioria das empresas que inovam em 

Portugal (77,1%) pratica um modelo de inovação fechada, o que revela uma não 

consciencialização para os eventuais retornos de uma adequada gestão das tecnologias 

excedentárias. As empresas da amostra subestimam o grau de abertura do seu processo 

de inovação – apesar de 37,1% destas considerarem ter um modelo de inovação aberta 

como pratica implementada nas suas organizações e estratégias de negócio, apenas 

25,7% têm efectivamente um modelo aberto de inovação (Lopes & Teixeira, 2008).  

O estudo, já referido acima, conclui que, em Portugal, em 2008, o modelo de 

inovação aberta estava mais disseminado na perspectiva da absorção de conhecimentos 

externos do que na transferência dos conhecimentos internos para outros, uma vez que 

menos de 10% disponibilizam a sua tecnologia excedentária a entidades externas.  

Mas já Chesbrough, em 2003, alertava que nem todas as empresas têm que 

migrar para um modelo de inovação aberto. Em algumas indústrias, não é benéfico 

devido ao elevado investimento e à concorrência feroz pelas adaptações, que são 

inovações incrementais. No entanto, já algumas empresas deram o “salto” do 

completamente fechado para o essencialmente aberto.    

Outro estudo alerta que empresas, no mesmo sector de actividade, podem ter que 

utilizar estratégias diferentes para implementar a inovação aberta. Por vezes, os 

seguidores não podem aplicar todas as acções dos primeiros adoptantes. As razões 

podem ser a relutância à mudança organizacional, a pouca atractividade do conceito ou 

este ser inapropriado para a empresa seguidora (Huizingh, 2010).  
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3 Definição dos Objectivos 

3.1 Objectivos Propostos 

A. Analisar os benefícios da plataforma Co-creation e dos projectos de parceria com 

empresas, universidades ou centros tecnológicos. 

A plataforma de co-criação é um elemento de parceria do grupo com o exterior. 

Segundo Chesbrough e Schwartz (2007), as parcerias podem trazer perigos para ambos 

os parceiros, por isso a relevância de verificar se existem os tais perigos ou se os 

resultados têm sucesso.  

 A inovação pode surgir de diversas fontes. O departamento de I&D da empresa é 

apenas uma das possibilidades. Para uma empresa que pratique a inovação aberta, as 

suas fontes de inovação são diversas e encontram-se dispersas (Chesbrough, 2003), por 

isso, averiguar se as inovações decorrem das parcerias através da plataforma ou um 

motor impulsionador mais forte e dinâmico são as parcerias com outras empresas 

(clientes ou fornecedores), universidades e centros tecnológicos.  

Segundo um estudo de Cohen (2002) citado em Janeiro, P. (2011) as empresas 

utilizam as universidades e os laboratórios do Estado para procurarem novos 

conhecimentos, e ainda para encontrarem parceiros para o desenvolvimento de projectos 

já em curso na empresa.   

 

B. Avaliar a utilização/absorção de conhecimentos externos para desenvolver os 

projectos de inovação internos. 

A inovação outside-in consiste integração de parceiros na base de conhecimentos da 

empresa (Enkel, Gassmann & Chesbrough, 2009). Este processo de inovação aberta 

permite à empresa beneficiar de tecnologias desenvolvidas por terceiros, adquirir 

conhecimentos externos ou fazer parcerias com outras empresas, universidades ou 
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indivíduos singulares, de forma a retirar vantagens competitivas, apesar de não realizar, 

internamente, o processo de I&D. Neste objectivo pretende-se avaliar se a rede de 

parceiros, onde a empresa se insere, contribui para alavancar os seus projectos e 

negócios. Analisando as vantagens da absorção de conhecimentos externos 

relativamente a investigar e executar internamente.  

 

C. Analisar a transferência de tecnologia excedentária desenvolvida internamente.  

A inovação aberta inclui o subprocesso inside-out. Este consiste na externalização dos 

conhecimentos internos e da inovação, pela venda de direitos de propriedade intelectual 

ou transferência de tecnologias (Enkel, Gassmann & Chesbrough, 2009). 

 Segundo os mesmos autores, as empresas que não partilharem com outras os 

seus conhecimentos, reduzem a sua base de conhecimentos e perdem capacidade de 

relacionamento com outras organizações. São partilhados os conhecimentos, 

desenvolvidos internamente, mas não aproveitados, no imediato, no desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços. Com isto, as tecnologias excedentárias não permanecem na 

empresa à espera de serem utilizadas. Podem ser vendidas, licenciadas ou utilizadas por 

uma empresa criada com esse propósito. 

Por outro lado, no processo de inovação fechada, as tecnologias desenvolvidas 

internamente que não forem utilizadas nos produtos ou serviços da empresa, 

permanecem nesta à espera de serem usados num projecto futuro. Com este objectivo 

será analisado o destino dado aos projectos, tecnologias e ideias, não usados pelo grupo 

EDP, de forma a concluir se o modelo de inovação aberta é praticado na sua totalidade.  



Patrícia Alcobia                         O Modelo de Inovação Aberta: Estudo de Caso da EDPI  

23 
 

3.2 Metodologia e Método 

Para averiguar a pertinência da escolha do modelo de avaliação existem três condições, 

segundo Yin (2009). Estas são o tipo de questão de pesquisa, a necessidade de controlo 

do investigador sobre os eventos comportamentais actuais, e o grau de 

contemporaneidade dos acontecimentos em oposição aos históricos.  

A abordagem de estudo de caso será útil, para este trabalho, devido a este conter 

perguntas subjectivas. A metodologia de estudo de caso consiste numa pesquisa 

empírica, na qual se investiga um fenómeno contemporâneo, em curso, dentro do seu 

contexto real (Yin, 2009). 

O mesmo autor define a metodologia de “estudo de caso” com base nas 

características do fenómeno em estudo e com base num conjunto de características, 

associadas ao processo de recolha de dados e às estratégias de análise dos mesmos. Este 

autor acrescenta que o estudo de caso lida com situações distintas tecnicamente, nas 

quais existirão mais variáveis de interesse que dados, sendo este um resultado. Esta 

metodologia beneficia de desenvolvimentos anteriores teóricos para guiar a recolha de 

dados e a análise dos mesmos. Em suma, esta definição mostra como a pesquisa de 

estudo de caso compreende um método abrangente, cobrindo o desenho, as técnicas de 

recolha de dados e as abordagens específicas para análise dos mesmos (Yin, 2009). 

Segundo Yin (2009) os estudos de caso não contêm só pesquisa qualitativa, mas 

podem incluir evidência quantitativa. Estes não necessitam incluir sempre observação 

directa e detalhada de factos, marcada por outras formas de “pesquisa qualitativa”. Os 

estudos de caso têm um lugar distintivo na avaliação da pesquisa. Existem quatro 

implicações, segundo este autor. A mais importante é explicar as presumidas ligações 

causais nas intervenções reais, que são demasiado complexas para um inquérito ou uma 
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estratégia experimental. A segunda aplicação é descrever uma intervenção e um 

contexto real no qual o acontecimento ocorreu. A terceira aplicação é o estudo de caso 

conseguir ilustrar alguns tópicos dentro de uma avaliação, contra um modo descritivo. 

Quarta, a estratégia de estudo de caso pode ser usada para esclarecer algumas situações 

em que a intervenção a ser avaliada não tem resultados simples e claros.    

 

4 Análise do Estudo de Caso 

4.1 Enquadramento 

A EDPI é a empresa do grupo EDP encarregada da promoção da inovação dentro do 

grupo. Esta foi criada com base na Labelec, uma empresa do grupo que continua a 

existir com a vocação de gestão técnica dos activos do sector eléctrico.  

A principal função da EDPI é o desenvolvimento de actividades no âmbito da 

inovação tecnológica, dos estudos de engenharia e ao nível laboratorial, nomeadamente, 

no sector energético e ambiental. A inovação tecnológica prende-se com as actividades 

de realização, coordenação e comercialização dos projectos desenvolvidos e dos estudos 

de consultadoria. São ainda desenvolvidos sistemas de informação de suporte assim 

como a sua comercialização.  

 A inovação, no grupo EDP, começou por ser desenvolvida em cada uma das 

empresas, conforme as suas necessidades ou exigências do mercado. Com a criação da 

EDPI, em 2008, as actividades de I&D + inovação passam a ser geridas e impulsionadas 

por esta empresa. Os seus principais clientes são as empresas novas, nomeadamente a 

EDP Comercial e EDP Renováveis (EDPR), que não têm equipas de I&D internas, nem 

estão coladas à política de inovação fechada.  
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 Relativamente às áreas de actuação da EDPI, existem inúmeros projectos com a 

EDPR em termos de inovação em energias renováveis. Quanto à mobilidade eléctrica, o 

que interessa à EDP é a rede de carregamento dos carros eléctricos. Por seu lado, a 

eficiência energética tem como cliente a EDP Comercial, área que está a sofrer uma 

enorme pressão devido à liberalização do mercado eléctrico. A área de actuação de 

novas tecnologias de distribuição de energia visa apenas apoiar a EDP Distribuição, 

pois esta tem um departamento de I&D e desenvolve projectos de inovação sozinha. Por 

fim, a EDPI pode ajudar a EDP Produção a perceber como integrar as tecnologias já 

instaladas, bem como beneficiar de uma rede inteligente. 

 A EDPI detém a totalidade da empresa EDP Ventures, que gere um fundo de 

capital de risco. Este financia projectos com interesse para a actividade do grupo. Em 

2011, a EDP Ventures investiu em Fundos de energias limpas (nos EUA e no Reino 

Unido) e adquiriu acções da FeedZai – Consultoria e Inovação Tecnológica (7,06%). 

 O grupo EDP desenvolve vários projectos de inovação com parceiros. Desde a 

sua criação, a EDPI está envolvida, principalmente, nos projectos das áreas de energias 

renováveis e eficiência energética (cf. Anexo 2). 

4.2 Criação, Desenvolvimento e Benefícios da Plataforma Co-creation  

A plataforma de co-criação teve o seu lançamento em 2011 e constitui um veículo 

incentivador de inovação. Funciona online (no sítio www.cocreation.pt) e está acessível 

a todos. Podem ser membros da plataforma tanto clientes como fornecedores, 

académicos ou outros interessados pelo sector da energia. A língua utilizada utilizada é 

o inglês, o que facilita a comunicação entre membros de diferentes nacionalidades. 

 O Co-creation possibilita a difusão das ideias de cada membro ao grupo EDP e 

aos outros utilizadores, sendo uma forma mais rápida de fazer chegar a sua ideia 
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inovadora, claro está, relacionada com o sector energético. A EDP divulga, na 

plataforma, os projectos em que se encontra a trabalhar e lança desafios aos usuários.  

 Outra vertente, desta plataforma colaborativa, é funcionar como rede social, 

onde os membros podem publicar conteúdos inseridos na temática, comunicarem com 

os outros utilizadores e formarem grupos. 

 A plataforma colaborativa, aberta à comunidade, foi desenvolvida e lançada com 

o objectivo de enriquecer o processo de inovação do grupo, uma vez que é assumido 

que “as melhores ideias se encontram fora da EDP”. Espera-se que cresça com o tempo. 

 A plataforma contava com cerca de 400 membros em Junho de 2012, o que 

constituía uma massa crítica importante. A maioria dos membros era externa ao grupo 

EDP, pelo que foram atingidos, assim, os objectivos de divulgação da plataforma fora 

das empresas do grupo e de colaboração com agentes externos interessados no sector. 

 Como já foi referido, a plataforma co-creation encontra-se dividida em duas 

partes. Numa delas é feita a interacção da EDP com a comunidade em geral. Para isso 

existe um espaço destinado à publicação das ideias pelos utilizadores da plataforma. 

Estas têm que ser validadas pela equipa de gestão da mesma e podem estar visíveis ou 

ocultas para os outros utilizadores. Relativamente ao retorno dado pela empresa às 

contribuições dos usuários, este depende. No caso de ser uma ideia, é agendada uma 

reunião na EDP com o(s) autor(es) da mesma, e só posteriormente é decidido o destino 

e a recompensa a dar-lhe. Antes de existir a plataforma, a captação de ideias externas 

era feita por outras vias de contacto com o grupo (carta, e-mail ou marcação de reunião 

com responsáveis da área). A EDP defende os códigos de ética e não desrespeita os 

autores das ideias. Outra forma de interacção é o lançamento de desafios. Até Junho de 

2012, estes não tinham obtido uma adesão significativa por parte dos utilizadores, 
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contando apenas com algumas respostas. No entanto, os usuários continuam a ser 

desafiados.  

 Na parte de rede social, os membros do Co-creation podem publicar 

informações relacionadas com a EDP: descobertas, investigações ou inovações no 

sector energético ou em áreas tecnológicas ou operacionais úteis ao grupo e participar 

em grupos. Estes grupos, que funcionam através da plataforma colaborativa, podem ser 

formados para iniciar um projecto, apoiar um já em curso, ou ainda, promover a 

discussão teórica de um tema. No caso dos grupos de apoio a projectos, estes são, 

habitualmente, fechados. Os grupos de discussão, normalmente, envolvem académicos e 

investigadores; têm, obrigatoriamente, um tema específico e podem ser abertos à 

comunidade da plataforma. A discussão teórica de assuntos na plataforma permite aos 

profissionais da EDP obter conhecimento dos académicos e estes absorverem o que é 

realizado no mundo empresarial.  

 Não é possível saber: o número de projectos desenvolvidos com base na 

plataforma, uma vez que nem todos os grupos são constituídos com o propósito de 

desenvolver projectos novos nem o sucesso dos referidos grupos. Só como nota 

adicional, a EDP exige que, pelo menos, um colaborador EDP pertença a cada grupo.  

 A plataforma permite a “abertura do processo de inovação à comunidade” de 

duas formas. Por um lado, a plataforma online acessível em qualquer parte do mundo, 

possibilita ao grupo alargar o seu processo de inovação além-fronteiras e, assim, atingir 

o mercado internacional. Um dos benefícios é melhorar a imagem do grupo EDP, outro 

é divulgar à comunidade empresarial e académica o trabalho desenvolvido por este, 

sozinho ou em conjunto com os seus parceiros. Por outro, com o Co-creation, os 

colaboradores das empresas da EDP de diferentes geografias (a EDP em 2012 está 
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presente em Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Reino Unido, Polónia, Roménia, 

Brasil, Estados Unidos da América e Canadá), têm conhecimento de todos os projectos 

em curso, e podem contribuir em projectos similares aos que estão a desenvolver, 

mesmo que estes sejam de uma empresa do outro lado do mundo.         

4.3 Resultados das Parcerias 

Neste ponto serão abordadas as parcerias sem intermédio da plataforma, em que a EDPI 

tem como parceiros tanto empresas como universidades. Estes parceiros distinguem-se 

dos fornecedores, porque são envolvidos no projecto. Na EDPI, a maioria dos parceiros 

são fornecedores das mais variadas áreas. 

 A EDPI, ao utilizar o modelo de inovação aberta, abre-se a parceiros que não são 

o “fornecedor clássico”, como são os casos das PMEs e das empresas start-up. Isto 

porque, durante muitos anos, os fornecedores da EDP foram cerca de dez grandes 

empresas tecnológicas, que por sua vez eram clientes das PMEs. 

 Por outro lado, os clientes ainda não são parceiros colaborativos, porque não 

existem projectos user centred, mas a empresa já conseguiu quebrar o paradigma e 

integrar o utilizador num projecto da área solar. 

 As parcerias com universidades, por seu lado, são usadas pela EDPI 

desenvolvendo actividade com 10 a 20, tanto portuguesas como estrangeiras.  

 Relativamente à escolha dos parceiros, estes são escolhidos caso-a-caso, 

dependendo muito do projecto. Os parceiros antigos podem ter maior credibilidade, e 

consequentemente voltarem a participar noutras iniciativas. A escolha de um parceiro 

universitário ou empresarial é feito consoante o target, ou seja, o público-alvo que se 

pretende atingir com o projecto, pois é escolhido sempre o parceiro que tem maior 

capacidade para acrescentar valor para todos os envolvidos na rede. 
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 A EDPI está envolvida em vários projectos que envolvem parceiros externos e 

outras empresas do grupo. Os projectos são descritos no Anexo 2, nesta secção será 

dado, por outro lado, ênfase aos parceiros envolvidos e avaliado o seu contributo, nos 

projectos para os quais a informação disponibilizada o permite. 

 O projecto InovGrid, de desenvolvimento de Smart Grids, foi implementado 

pela EDP Distribuição e envolve ainda a EDP Inovação, a Efacec, a Contar/Janz, a 

Lógica e o INESC Porto e ainda o envolvimento de universidades estrangeiras. Neste 

projecto foi criada uma empresa com o propósito de desenvolver a tecnologia necessária 

aos contadores criados pela Jans/Contar.  

 InovCity é o projecto de implementação dos Smart Grids em cidades. Numa 

primeira fase foram instalados 31 mil sistemas inteligentes, na cidade de Évora, estando 

previsto chegar a outros locais. O projecto contou com a participação da Universidade 

de Évora como parceiro local. 

 Foi criado um projecto, na área solar, para desenvolver uma mini central de 

testes em pareceria com a Universidade de Évora. Este projecto permite alguma 

interacção por parte dos clientes, uma vez que a central pode ser utilizada pelos alunos 

da universidade envolvida. 

 OpenCharge é o nome do projecto de construção, open source, de um poste de 

carregamento de carros eléctricos por uma equipa da EDPI. Esta contou com a 

colaboração dos parceiros Efacec, Nova Base, Critical Software e algumas start-ups. O 

Projecto foi um benchmark da EDP, que possibilitou perceber o funcionamento, assim 

como desenvolver melhorias incrementais. Com isto, a EDPI tem maior conhecimento e 

poder negocial com os fornecedores dos postes.    
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 Um grande projecto no ramo das energias renováveis é o WindFloat. Este 

projecto da EDPI foi desenvolvido praticando o modelo de inovação aberta. A empresa 

queria fazer uma plataforma flutuante, com uma turbina, para gerar energia eólica e 

energia através das ondas e das marés. Para isso, procurou no mercado os melhores 

parceiros para, em conjunto, colocarem em prática o projecto, e assim constituíram uma 

nova empresa a WindPlus. Os parceiros têm conhecimentos em áreas distintas que se 

complementam. São eles: a Repsol que tem experiência de operação em mar e investiu 

após a fase de protótipo, o que, de certa forma, certifica a competência das entidades já 

envolvidas; a Principle Power, empresa canadiana detentora da patente da tecnologia 

inovadora desenvolvida pelos próprios; a metalomecânica A. Silva Matos, que construiu 

a torre eólica metálica; a Vestas Wind Systems, que ofereceu a turbina, o que lhe 

permitiu adquirir conhecimentos de turbinas a operar em mar, e desenvolveu, ainda, 

software de controlo e a InovCapital (Portugal Ventures), que financiou uma parte do 

projecto através do Fundo de Apoio à Inovação (FAI). 

 O grupo EDP apostou neste projecto porque a operação era toda feita em terra, 

pois as soluções de engenharia já estavam pensadas e a sustentação da plataforma seria 

através de placas. Este foi considerado o projecto mais interessante após uma vasta 

pesquisa à escala global. A escolha contou com o parecer de tecnólogos da área. 

  A vantagem competitiva do WindFloat é que, em Abril de 2012, jáse encontrava 

no mar a produzir energia para a rede. Este aspecto é o seu elemento distintivo face a 

outros projectos similares. A segunda fase do projecto contará com seis turbinas e, para 

financiar parte desta, a EDPI está a concorrer a um fundo da União Europeia sendo por 

isso incerta a sua data de arranque. Para finalizar, este projecto está a correr muito bem 

com apenas algumas falhas resolvidas imediatamente por algum dos parceiros. A 
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postura business da EDPI em relação à inovação, diferente da anteriormente praticada 

que dava primazia aos estudos de engenharia internos, foi uma mais-valia que permitiu 

o pioneirismo do projecto.  

 O FabLab EDP, pertencente à EDPI, possibilita a qualquer empreendedor “dar 

vida” à sua ideia. A utilização é aberta a todos e a única exigência, feita pela EDP, é que 

o conhecimento fique disponível para a empresa. No entanto, apesar das 612 utilizações, 

registadas no R&C 2011, não é relevante o retorno recebido pela empresa. Este 

laboratório desenvolve parcerias com outros FabLabs e com universidades, uma vez que 

se destina sobretudo a académicos, investigadores e estudantes.  

 Foi lançada, em 2012, uma incubadora de empresas - EDP Starter - que se 

destina a start-ups na área da energia. Começou com quatro empresas que saíram do 

Prémio EDP Inovação ou do budget da EDP Ventures. A EDP possibilita-lhes o acesso 

ao FabLab EDP, bem como a especialistas (consultoras) e instalações laboratoriais e, 

ainda, a fundos de capital de risco, business angels e universidades (ISCTE-IUL MIT 

Portugal, o The Energy MBA do ISCTE Business School e a NOVA School of Business 

and Economics) – a acumular ao contacto directo com várias empresas da EDP, em 

áreas chave para o empreendedorismo.  

 Relativamente aos benefícios de trabalhar em parceria, a EDP trabalha com um 

conjunto vasto de parceiros, detentores de conhecimentos ou tecnologias, que poderão 

ajudar à concretização dos seus projectos. Os conhecimentos podem ser 

complementares ou outros igualmente necessários. Abrir o modelo de inovação à 

entrada de organizações externas pode trazer problemas e ou desafios. A EDPI já teve 

alguns problemas, bem como casos de incumprimento por parte de um parceiro. No 

entanto, nenhum com repercussões graves que tenha impedido a conclusão do projecto 
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ou a continuidade da empresa. Quanto à dependência de entidades externas, para a EDP 

essa não é financeira mas, por vezes, fica dependente dos parceiros, na medida em que 

estes se comprometem a desenvolver uma dada solução que afinal não tem o 

desempenho exigido ou não resulta no projecto em causa. Nesse campo é uma fraqueza.  

 Por outro lado, as parcerias permitem a EDPI desenvolver projectos, como o 

WindFloat. Para além de repartir o investimento inicial por várias entidades, o que 

permite o arranque mais rápido do projecto, ainda possibilita a menor dependência da 

empresa no mesmo e, caso este não obtenha sucesso, cada parceiro tem menor prejuízo 

do que se tivesse investido sozinho.   

4.4 Absorção de Conhecimentos Externos: a Perspectiva Outside-in 

No âmbito do seu modelo de inovação aberta, a interacção com a comunidade pode ser 

feita de forma a absorver conhecimentos, comprar direitos de propriedade intelectual ou 

tecnologias de entidades externas, ou ainda, empreender projectos de co-

desenvolvimento com entidades externas.  

 Primeiramente, a EDPI pratica inovação aberta no seu subprocesso outside-in, 

pela utilização de conhecimentos externos nas suas actividades de inovação. Nas suas 

actividades correntes, diariamente adquire tecnologias e direitos de propriedade 

intelectual necessários à execução dos seus projectos para outras empresas do grupo. 

 No projecto da mini central solar de testes a EDPI adquiriu uma patente e, no 

projecto WindFloat foi comprada parte da patente da tecnologia. Neste último foi criada 

uma joint-venture com outros parceiros.  

 Quando a empresa possui metas claramente definidas, em termos de inovação, 

faz o levantamento do que existe no mercado para as alcançar. Por outro lado, nos 

projectos em que tem uma ideia mas não sabe qual o caminho a percorrer de forma a 
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concretizá-la, dá primazia a projectos de co-desenvolvimento com fornecedores em que 

dependem todos uns dos outros, e as suas reuniões são colaborativas. Isto acontece na 

área da eficiência energética.   

4.5 Transferência de Conhecimentos Excedentários: a Perspectiva Inside-

out 

A inovação aberta pode ser praticada pelo modo inside-out. Este subprocesso consiste 

na partilha de conhecimentos, desenvolvidos pela empresa, mas não utilizados. 

 No grupo EDP, o conhecimento interno excedentário não é partilhado com 

organizações externas. Embora a política seja que a empresa deve ter a mesma 

abordagem para fora do grupo que tem internamente, ou seja, a partilha de todos os 

projectos, esta ainda não se verifica. Por outro lado, a EDPI partilha o que desenvolve 

com as empresas do grupo, bem como os projectos excedentários, e gere os activos e as 

necessidades, em termos de inovação de todas. Os projectos com maior sucesso são os 

que detém maior interesse. Na sequência disto, o projecto OpenCharge vai ser 

exportado para o Brasil, para lá ser desenvolvido e implementado. O mesmo acontece 

com projectos na área solar. Em ambos os casos o cliente é a EDP Brasil. 

 Numa outra lógica, são partilhados os códigos de hardware e software com o 

exterior de forma a serem desenvolvidos e aperfeiçoados por outros que tenham maior 

capacidade ou disponibilidade para o efeito.  

4.6 Retorno do Investimento em Inovação 

A abertura do processo traz abordagens diferentes, mais parceiros, acesso a tecnologias 

novas, assim como maior conhecimento sobre temas em que não são especialistas. 

 A EDPI analisa o que se inova nas suas áreas de actuação por todo o mundo, e 

acrescenta valor para o grupo EDP, colocando as empresas EDP em contacto com os 
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detentores das invenções, não tendo que se desenvolver internamente o que já foi 

descoberto. A política defendida pela EDPI assenta numa perspectiva mais negocial da 

inovação, com um maior planeamento em todas as fases, definindo à partida o caminho 

a seguir em matérias de patentes, tecnologias e alianças. Em suma, a EDPI veio 

disciplinar o processo de inovação na EDP. 

 Nos últimos anos, os gastos com I&D têm vindo a aumentar significativamente, 

atingindo, em 2011, mais de 65 milhões de euros. Apesar disso, o valor económico 

acumulado ultrapassou os 2.000 milhões de euros em 2011. O valor acrescentado para o 

grupo é significativo, apesar dos apoios às fundações e à comunidade (cf. Anexo 3). 

 

5 Conclusões  

Relativamente ao primeiro objectivo, foi possível analisar os benefícios da plataforma 

Co-creation. Esta tem sido utilizada desde o seu lançamento online, é útil e benéfica 

tanto para a empresa como para os utilizadores. Esta potencia a inovação e incentiva a 

partilha de conhecimentos e tecnologias, ao mesmo tempo que facilita a divulgação dos 

mesmos para utilizadores que, de uma forma ou de outra, estão relacionados com o 

sector energético. O Co-creation, uma vez que está acessível na Internet, alarga o 

campo de actuação à escala global. É um benefício excelente, uma vez que o grupo está 

presente em diversos países. Para além de divulgar para todo o mundo o que se faz em 

qualquer parte deste, permite a colaboração ou discussão entre utilizadores da 

plataforma. A fraca participação dos membros, nomeadamente na resposta aos desafios, 

constitui a principal fraqueza da plataforma. 

  Ainda neste objectivo propôs-se analisar, também, as parcerias realizadas com 

entidades externas à EDP. Foi analisado o trabalho realizado nas suas diferentes áreas 
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de actuação em que trabalham para outras empresas EDP, que são seus clientes. Em 

alguns projectos é possível a EDPI ser parceira, juntamente com outras entidades, dos 

seus clientes, contribuindo assim, cada uma, com os seus activos de forma a criar 

vantagens competitivas para todos. As parcerias com empresas fornecedoras e 

universidades são as mais utilizadas, sendo que já foi quebrado o paradigma e dado um 

passo com vista à entrada dos clientes como parceiros. 

  Os parceiros de inovação são escolhidos conforme o objectivo do projecto e, 

dependendo deste, a empresa opta pelo desenvolvimento conjunto ou pela parceria com 

certa autonomia. Trabalhar em parceria facilita o processo de inovação, acelera o 

desenvolvimento e a chegada ao mercado dos produtos ou serviços inovadores pela 

absorção de ideias, tecnologias ou conhecimentos de organizações externas. Em 

projectos de elevado investimento financeiro, como o WindFloat, as parcerias são 

fulcrais para a execução do mesmo pela partilha do risco e aglutinação dos activos 

complementares dos intervenientes da joint-venture. 

 Em suma, a plataforma e as parcerias fazem parte da estratégia de aplicação do 

modelo de open innovation. Foi possível concluir que as parcerias com fornecedores são 

mais proveitosas para os projectos do que as parcerias resultantes da plataforma. No 

entanto, ambas demonstram ter benefícios para o grupo EDP, e são uma mais-valia no 

caminho, ainda não completamente percorrido, de abertura do processo de inovação.  

 Quanto ao segundo objectivo, que era avaliar a utilização de conhecimentos 

externos, conclui-se que a EDPI, nas suas actividades de inovação tecnológica e de 

realização de estudos de engenharia, adquire direitos de propriedade intelectual a outras 

organizações e faz alianças e joint-ventures com parceiros. A urgência de utilizar 

conhecimentos externos deveu-se à mudança na tipologia de tecnologias, que o grupo 
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EDP necessita. Essas tecnologias são mais comuns à indústria das telecomunicações, 

pelo que era preciso um modelo de inovação que enriquecesse a base de conhecimentos 

do grupo. Adquirir algo not invented here não é bem aceite por todos, principalmente 

pela equipas de I&D internas, habituadas a desenvolver e a apresentar um produto 

perfeito. No entanto, a desconfiança perante as tecnologias externas já vem a ser 

ultrapassada e estas utilizadas nos projectos internos. A liberalização do mercado 

energético, impulsionou essa alteração, ao exigir maior rapidez, o que não permite 

atingir a perfeição internamente se já existe no mercado um concorrente com esse 

produto ou serviço. Por isso, é preferível ser parceiro da empresa tecnológica detentora 

da tecnologia e assim chegar ao mercado mais cedo, a tempo de competir com os outros 

players. Pode concluir-se que a principal vantagem é o acesso rápido, que não implica 

custos de I&D nem despender tempo nessa fase do processo de inovação. Só é possível 

devido à partilha dos desenvolvimentos tecnológicos ou organizacionais.    

 O terceiro objectivo pretendia analisar a transferência de tecnologia 

desenvolvida por empresas da EDP, que era excedentária a estas. Foi possível verificar 

que o grupo ainda não pratica este subprocesso. Por outro lado, partilha com todo o 

grupo EDP os seus projectos e cede aqueles que suscitam o interesse, mesmo de 

empresas EDP fora de Portugal. Com isto, a EDPI demonstra abertura na promoção da 

inovação noutras empresas, contudo ainda não transfere para outros os que não utiliza. 

A incubadora de empresas ainda não é utilizada para desenvolver projectos internos por 

start-ups, sendo um desafio, para o futuro, a EDPI incentivar esta prática.  

 O grupo EDP, em relação ao seu processo de inovação, encontra-se a transitar de 

um processo completamente fechado, com poucos fornecedores de grande dimensão 

com enorme capacidade, para uma abordagem aberta com fornecedores tecnológicos 
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pequenos e em início de actividades ou spin-offs. Para praticar o modelo de inovação 

aberta foi necessário fomentar a inovação nos colaboradores, o que passou por premiar 

as ideias destes, se submetidas em espaço destinado ao efeito. Com a premissa de que as 

melhores ideias não estão obrigatoriamente dentro da empresa, a EDPI criou a 

plataforma de co-criação.  

 Em suma, o modelo de open innovation foi implementado e está a ser aplicado. 

Foi necessário adoptar esta estratégia porque o sector energético estava e continua  a 

alterar-se constantemente. É urgente para uma empresa, encarregue da inovação de um 

importante grupo económico português, aproveitar os mecanismos que facilitem a 

melhoria do processo de inovação, de forma a oferecer ao mercado produtos e serviços 

diferenciadores, sendo competitiva e alcançando o melhor retorno possível para o 

investimento nestas matérias.  
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Anexos 
Anexo 1 – Estratégias de Investigação
 
Estratégias de 

Investigação 

Forma de questão 

de pesquisa

Experimentação Como, porquê

Inquérito Onde, quantos, 

quanto

Análise de Arquivos Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto

Pesquisa Histórica Como, porquê

Estudo de Caso Como, porquê

Fonte: Yin, Robert (2009) 

Anexo 2 – Projectos de I&D e Inovação, no G
 

2004

• Projecto Infranet - Mede
está integrado no sistema
ao serviço da LABLEC,
em 2004 pela Lablec
Engenharia, o que tornou

2005-2006

• Sistema de Gestão de
comunicações do grupo
complementares ao SAP
Edinfor (actual Lógica)

2007

• WikiEDP - Possibilita
Foi adapatada da ferramenta
com vista à dinamização

• InovGrid - Projecto para
em 2007 coordenado
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Estratégias de Investigação 

Forma de questão 

de pesquisa 

Exige controlo sobre 

eventos 

comportamentais 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos

Como, porquê Sim Sim 

Onde, quantos, 

quanto 

Não Sim 

Quem, o quê, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim/Não

Como, porquê Não Não 

Como, porquê Não Sim 

Projectos de I&D e Inovação, no Grupo EDP, de 2004 a 2012  

Mede distâncias entre obstáculos e condutores
sistema de inspecções termográficas e visuais em

LABLEC, com recurso a equipamento laser. O projecto
Lablec; em 2006 é iniciada uma parceria com

tornou o seu desenvolvimento mais rápido.

de Frota e Comunicações – Permite gerir a frota
grupo. Para isso foram desenvolvidas duas
SAP R/3. Contou com a participação da EDP

Lógica).

Possibilita o acesso a informação relacionada com o sector
ferramenta Wikipedia e colocada ao serviços dos

dinamização do conhecimento tecnológico interno.
para estabelecer um Sistema Eléctrico Inteligente
pela EDP Distribuição.
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Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos 

 

 

Sim/Não 

 

 

rupo EDP, de 2004 a 2012   

 

de linhas aéreas,
em helicópeteros

projecto teve início
com a Albatroz

frota bem como as
duas aplicações
EDP Valor e da

sector energético.
dos colaboradores

Inteligente. Arrancou
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2008

• ClickIdea - Projecto
podem colocar as suas
Estas são avaliadas e

• InovGrid - Especificação
protótipos da solução
inteligentes. Estes serão
qualidade do serviço,
energética e a sustentabilidade
a implementar gradualmente,
manutenção, gestão
serviço, detecção de fraudes,

• Projecto de Mobilidade
abastecimento de carros
Agência Municipal
Lisboa. Bem como a
lugares de estacionamento

2010

• OpenCharge - Desenvolvimento
Cost/Open Source em

• InovCity - Sistema eléctrico
fase, na cidade de Évora

• CSP Molten Salt - Desenvolvimento
a realização de testes

• Sun Lab - Centro
componentes de paineis

2011

• FabLab EDP - Início
em 3D, aberto à comunidade
partilha de conhecimento
localizado em Portugal

• Co-creation - Lançamento
apoia o grupo no desenvolvimento

2012

• WindFlaoat - Platafoma
(MW) destinada à geração
costa da Aguçadoura,
produzia energia para
instalada uma plataforma
trabalho dos parceiros
Inovação.

• EDP Starter - Incubadora de empresas 
novas soluções para a organização
empreendedores e da existencia de tecnologia de ponta desenvolvida em Portugal. 
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interno para promover a inovação nos colaboradores
suas ideias, sobre temas úteis às áreas de actuação

premiada, anualmente, a melhor ideia submetida
Especificação e desenvolvimento, de uma primeira

solução que pretende dotar a rede eléctrica de
serão capazes de automatizar a gestão de redes,

serviço, diminuir os custos de operação, promover
sustentabilidade ambiental. As funcionalidades dos

gradualmente, são gestão do lado da procura,
da iluminação pública, monitorização da

fraudes, gestão da microprodução e reposição
Mobilidade Eléctrica: WATTDRIVE - Criação de

carros eléctricos em Lisboa. Contou com os parcerios
de Energia-Ambiente de Lisboa e Câmara
participação da empresa EMEL encarregue da

estacionamento.

Desenvolvimento e testes de um poste de carregamento
em parceria com a industria e o meio académico,
eléctrico integrado e inteligente implementado,

Évora.
Desenvolvimento de uma mini-central solar termoelétrica

testes.
de testes paa avaliar a performance de

paineis fotovoltaicos.

Início da actividade do laboratório para a produção
comunidade. Este conduz à concretização de ideias

conhecimento.Este é o primeiro Laboratório de Fabricação
Portugal.
Lançamento da plataforma on-line de acesso livre

desenvolvimento da sua politica de inovação aberta

Platafoma flutuante dotada de um aerogerador
geração de energia eólica offshore e encontra

Aguçadoura, em Portugal. Esta foi inaugurada em 2012
para a rede. Este projecto passou por diversas fases,

plataforma para teste. O sistema WindFloat é
parceiros da joint-venture WindPlus detida a

Incubadora de empresas start-up, tem como objetivo desenvolver 
novas soluções para a organização. Esta está convicta do potencial dos 
empreendedores e da existencia de tecnologia de ponta desenvolvida em Portugal. 
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colaboradores. Estes
actuação da EDP.

submetida.
primeira versão, de

de equipamentos
redes, melhorar a

promover a eficiência
dos “Smart Grids”,

procura, gestão da
da qualidade de

reposição de serviço.
de uma rede de

parcerios EFACEC,
Câmara Municipal de

da atribuição dos

carregamento Low
académico, em Portugal.

implementado, numa primeira

termoelétrica para

de tecnologias e

produção de protótipos
ideias e potencia a

Fabricação Digital,

livre. A plataforma
aberta.

de 2 megawatts
encontra-se ao largo da

2012 e, nessa data, já
fases, em 2010 foi

o resultado do
42% pela EDP

objetivo desenvolver 
. Esta está convicta do potencial dos 

empreendedores e da existencia de tecnologia de ponta desenvolvida em Portugal. 
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Fonte: Elaboração própria com base no caderno “Investigação e Desenvolvimento + Inovação no Grupo 
EDP 2005-2009”, nos Relatórios & Contas de 2008 a 2011 e em informação publicada no sítio 
www.edp.pt/pt/sustentabilidade/ied/Pages/IDInovacao.aspx 

Anexo 3 – Indicadores Económicos do Grupo EDP 2008-2011 

 

Fonte: Relatório & Contas 2011. Disponível em:  
http://www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/relatorioecontas/Relatrio%20e%20Contas/RelContas11_P
T.pdf [acesso em: 7/8/2012] 
 

Anexo 4 – Questões Presentes no Guião de Entrevista 
 

Guião das entrevistas organizado por objectivos da dissertação, ou seja, as perguntas 

realizadas nas duas entrevistas encontram-se na tabela seguinte por objectivo.  

Perguntas 
Objectivo e Informação a 

ser retirada 

Qual a % de membros da plataforma que pertence ao grupo 

EDP? 

 

 

Objectivo A 

Sucesso da plataforma 

Co-creation: objectivos, 

utilização, tipos de 

parceiros, benefícios, 

Existem grupos de trabalho com parceiros externos? 

Individuais ou empresas? 

Os utilizadores individuais apenas podem partilhar as suas 

ideias ou responder aos desafios lançados? 

Quantos projectos já foram desenvolvidos com base na 
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plataforma? Todos com sucesso? apropriação de valor 

Qual o objectivo de criação da plataforma? 

O objectivo já foi alcançado? 

Qual o retorno dado pela empresa às contribuições dadas 

pelos utilizadores da plataforma? 

Os desafios lançados têm resposta por parte da 

comunidade? 

A interacção entre utilizadores deveria ser maior, 

esperavam uma maior partilha de ideias? 

É benéfica a plataforma? Traz ganhos à EDP pelas ideias, 

projectos, parcerias? 

Como consegue apropriar valor? 

Quais os projectos, da EDPI, para as suas áreas de 

actuação?  

• Energias Renováveis; 

• Mobilidade Eléctrica; 

• Eficiência Energética; 

• Novas tecnologias de Distribuição; 

• Tecnologias Avançadas de Produção.  

Existem parceiros nos projectos das áreas de actuação? 

 

 

Objectivo A 

Áreas de actuação e 

projectos 

 

 

 

 

 

 

Quais os principais parceiros dos seguintes projectos? 

• InovGrid; 

• Projecto OpenCharge; 
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• Wind Float; 

• CSP Molten Salt; 

• FabLab EDP; 

• EDP Starter. 

 

Objectivo A 

Projectos de inovação e 

parceiros 

Quais os critérios na escolha dos parceiros? 

• Em que ramo de actividade operam as empresas 

parceiras? Algum sector predominante? 

• Têm em conta os projectos desenvolvidos 

anteriormente entre ambas as empresas? 

• A opção por um parceiro universitário ou 

empresarial é feita com base em que critérios? 

Grau de utilização das universidades como fornecedores de 

conhecimento: 

• Quais as universidades com as quais têm maior 

contacto, projectos desenvolvidos? 

• Projectos em parceria com universidades? 

Objectivo A  

Parcerias com 

universidades 

Benefícios das parcerias: 

• Parceiros com conhecimentos complementares 

relevantes? 

• Problemas com parcerias? 

• Existem casos de projectos que não foram 

concluídos por incumprimento de alguma entidade 

Objectivo A 

Benefícios alcançados 

pela interacção com os 

parceiros 
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parceira? 

• Existe dependência das entidades externas para 

desenvolver os seus produtos e/ou serviços? Pode 

ser um problema?  

A empresa pratica inovação outside-in? 

Objectivo B 

Inovação outside-in: 

Aquisição de tecnologia 

e patentes; criação de 

alianças ou joint-ventures 

Existem casos em que a EDP adquiriu as tecnologias ou 

direitos de propriedade intelectual? 

Adquiriram patentes ou realizaram alianças ou joint-

ventures? 

Quais os inconvenientes de usar tecnologia desenvolvida 

externamente? 

A EDP Inovação adquire tecnologias totalmente 

desenvolvidas externamente ou prefere projectos de co-

desenvolvimento? 

Como é que a EDPI acrescenta valor aos seus projectos 

com a utilização de um modelo aberto de inovação, em que 

principalmente adquire conhecimentos e/ou tecnologias 

desenvolvidas pelos seus parceiros? 

Objectivo B 

Valor Acrescentado para 

a empresa resultante do 

aproveitamento da I&D 

externa 

O conhecimento interno é partilhado com as outras 

empresas do grupo? E com o exterior? 

Objectivo C 

Inovação inside-out: 
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Ideias, tecnologias e conhecimentos desenvolvidos pela 

EDP e não utilizados são vendidos ou licenciados ao 

exterior? 

partilha de conhecimento 

interno excedentário 

Porquê utilizar um modelo aberto de inovação? 
Razões e vantagens de 

praticar inovação aberta 
Quais as vantagens de utilizar esse modelo de inovação e 

os seus inconvenientes? 

 
 


