
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



A construção social da inovação em organizações portuguesas de base tecnológica:  

“YDreams, Os construtores de surpresas” 
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Vinheta-Resumo da Entrevista 

 

Resumo das Ideias 

Esta foi a primeira entrevista 

realizada na YDreams, com uma 

duração aproximada de 40 minutos. A entrevista foi conduzida com um guião 

semidirectivo de perguntas abertas (no total de 8) as quais incidiram particularmente 

sobre a noção de inovação subscrita pelo interlocutor. Inquiriram-se também tópicos 

que permitissem uma caracterização geral da inovação na empresa, pedindo-se que a 

classificasse quanto a ser mais geradora ou utilizadora de inovações, quanto ao seu tipo 

(técnica, administrativa, produto, processo, radical ou incremental). 

O discurso do interlocutor centrou-se na inovação relacionada com a invenção e com a 

disrupção. A inovação na YDreams está relacionada com a disrupção e com a 

capacidade inventiva, sempre direccionada para a vertente comercial. Na YDreams a 

inovação significa ter a capacidade de inventar e ter a capacidade de vender essas 

mesmas invenções. Neste âmbito, a empresa surgiu pela sua radicalidade – no uso de 

tecnologias disruptivas - trabalhando, em paralelo, na melhoria dos produtos que já 

colocou no mercado. Consequentemente, considera-se uma empresa mais geradora do 

que utilizadora de inovações, no entanto, vai adoptando inovações de outros, desde que 

lhe sejam úteis. Neste momento, a empresa está a desenvolver todo o tipo de inovações, 

- uma vez que está a iniciar o seu ciclo de vida – desde as inovações técnicas, às 

administrativas, aos produtos, e sobretudo aos processos, reflectindo sobre a melhor 

forma dos seus processos de gestão interna. A sua grande preocupação é criar uma 

estrutura comercial internacional que suporte a sobrevivência da empresa. Esta 

preocupação decorre da importância dos impactos económicos pelo retorno do 

investimento, que permitam alimentar o próprio ciclo da inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Categorias/Indicadores em evidência: 
Interpretação Social de Inovação: Invenção, Disrupção, Venda da invenção, Comercialização; 

Geradora / Utilizadora de inovações: Existência do YLabs, YDreams assume-se mais geradora 

de inovações; sendo, no entanto, também utilizadora das inovações de outros que lhe possam 

ser úteis; 
Incremental / Radical: Recurso às tecnologias disruptivas, é mais radical, porque cria valor, mas 

também faz melhorias incrementais dos produtos que já estão no mercado; 

Impacto económico da inovação no desempenho da empresa: Estratégia comercial e criação de 

estrutura de vendas internacional, a importância para o retorno do investimento, criação de valor pela 

disruptividade, obtenção de lucros. 

Estudo de Caso: YDreams 

Entrevista nº 1 

Entrevistado: Professor António de Sousa Câmara  

(CEO – Sócio Fundador) 

Data da entrevista: 18 de Janeiro de 2007 

Data da transcrição: 19 de Janeiro de 2007 




