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Resumo   

 

Num mundo onde a mobilidade dos trabalhadores é cada vez maior, o conhecimento 

está amplamente distribuído, o ciclo de vida dos produtos é mais curto e onde existe 

disponibilidade de capital de risco, torna-se cada vez mais difícil para as organizações 

inovarem sozinhas, numa lógica de “closed innovation”. O desenvolvimento de relações 

colaborativas com clientes, fornecedores, ou outros stakeholders, pode ser decisivo para 

gerar inovações que tenham aceitabilidade no mercado. Desta forma, as organizações 

estão abrir cada vez mais os seus processos de inovação. Têm surgido na literatura 

vários autores a estudar esta nova tendência de inovar que se denomina de inovação 

aberta ou “open innovation” e que consiste na abertura ao exterior das atividades 

internas de inovação de uma empresa, seja pela absorção de fluxos externos de 

conhecimento, codesenvolvimento de projetos com parceiros ou aquisição de 

propriedade industrial… 

  Contudo, praticar inovação aberta num país como Portugal é um desafio que poucas 

organizações ainda abraçaram, a Brisa Inovação e Tecnologia é uma das exceções. Esta 

dissertação pretende analisar atividades de open innovation praticadas pela empresa e 

para isso foi criado um case study. 

 

Palavras-chave: Inovação aberta, Brisa Inovação e Tecnologia, Codesenvolvimento de 

projetos, Parceiros 
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Abstract  

 

In a world where labor mobility is increasing, knowledge is widely distributed, the life 

cycle of products is becoming shorter and where there is plenty of venture capital, it 

becomes increasingly difficult for organizations to innovate alone , a logic of “closed 

innovation”. Developing collaborative relationships with customers, suppliers, or other 

stakeholders, can be decisive to generate innovations that have acceptability in the 

market. Thus, organizations are increasingly opening their innovation processes. Have 

appeared in the literature several authors to study this new trend to innovate what is 

called "open innovation" and that is the opening to the outside of internal innovative 

activities of a company, either by absorption of external knowledge flows, co-

development projects with partners or acquisition of industrial property...  

  However, practicing open innovation in a country like Portugal is a challenge that few 

organizations still embraced, Brisa Innovation and Technology is one of the exceptions. 

This dissertation intends to analyze open innovation activities practiced by the company 

and for this a case study was created. 

 

Keywords: Open Innovation, Brisa Inovação e Tecnologia, Codevelopment projects, 

Partners 
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Capítulo 1- Introdução 

 

1.1 Enquadramento do tema 

Face ao atual contexto económico e financeiro marcado por uma grande 

competitividade empresarial surge a necessidade de inovar por parte das organizações. 

Só desta forma é possível responder aos grandes desafios globais do presente e futuro, 

tais como: ciclo de vida dos produtos mais curto; maior competição entre as empresas; 

instabilidade dos mercados; volatilidade dos preços; surgimento de novos mercados 

com custos de produção mais baixos; maior poder de compra em algumas regiões do 

globo… A crise financeira que surgiu nos EUA no ano de 2008 e que rapidamente se 

alastrou a todo o mundo provocou um cenário de abrandamento económico, exigindo 

que as empresas procurem novas fontes de crescimento. Segundo a OCDE (2010), a 

inovação é essencial para responder a estes grandes desafios globais. Assim torna-se 

importante compreender como as empresas lidam e gerem a inovação visto que esta é 

determinante para o sucesso de uma organização. 

  No contexto empresarial português marcado por um desenvolvimento tecnológico 

intermédio e onde predominam pequenas e médias empresas, a inovação ainda se faz de 

uma forma relativamente fechada, onde o paradigma de as empresas guardarem para si 

todas as ideias geradas, de não abrirem os seus projetos ao exterior por medo de partilha 

de informação, ou apostar tudo unicamente no departamento de investigação e 

desenvolvimento da empresa, predomina (Lopes e Teixeira, 2008). Uma das empresas 

que se assume como exceção é a Brisa Inovação e Tecnologia (empresa que se insere no 

Grupo Brisa), que tem desenvolvido projetos relevantes através da abertura dos seus 

processos de inovação. 
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A fim de estudar um dos modelos de aparente sucesso ao nível de inovação em 

Portugal, este estudo identifica e caracteriza práticas de inovação aberta na empresa 

BIT, procurando assim dar a conhecer a outras empresas, estudantes, gestores, curiosos 

da matéria e outros, este caso de sucesso. 

 

1.2 Objetivos 

Os modelos de inovação têm evoluído ao longo do tempo. Num cenário de 

abrandamento económico como o que se vive atualmente e que condiciona as 

organizações ao nível dos seus recursos, sejam humanos, financeiros ou outros, torna-se 

importante compreender que a adoção de um modelo de inovação aberta pode trazer 

muitas vantagens. A BIT tem apostado num sistema de inovação aberto em que o 

desenvolvimento do conhecimento ocorre a partir de uma rede de parceiros, assumindo 

a BIT uma posição de orquestração. Ao colaborar com parceiros numa lógica de 

inovação aberta a empresa tem conseguido desenvolver projetos de elevada dimensão, 

que de outra forma não seriam possíveis de concretizar. Contudo, segundo Chesbrough 

(2003), uma empresa praticante de “open innovation” deve considerar um conjunto de 

princípios para os seus processos de inovação, nomeadamente: “as organizações devem 

trabalhar com pessoas competentes de dentro e fora da empresa; deve existir a ideia que 

a I&D externa consegue criar valor significativo, mas a I&D interna é necessária para 

reclamar uma parte desse valor; as empresas não têm de gerar investigação para lucrar 

com ela; construir um modelo de negócio mais consistente é melhor do que chegar 

primeiro ao mercado; se fizermos o melhor uso das ideias internas e externas, sairemos 

a ganhar; devemos conseguir lucrar com a utilização da nossa PI e adquiri-la a outras 

empresas quando isso implique vantagem para o nosso modelo de negócio”. Em suma 
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inovação aberta é muito mais do que trabalhar com parceiros, não se esgotando nesta 

única prática o modelo de open innovation. Posto isto, o principal objetivo deste 

trabalho passa por identificar práticas de inovação aberta no modelo de inovação da 

BIT. 

 

1.3 Método de investigação 

Os dados desta investigação vão ser tratados de uma forma qualitativa. Como meio de 

pesquisa vai ser criado um estudo de caso. A investigação em forma de estudo de caso 

recomenda-se em situações para as quais os conhecimentos sobre uma determinada 

matéria são limitados (Eisenhardt, 1989). Como forma de ultrapassar estas limitações, 

vai-se proceder à pesquisa de informações de natureza primária e secundária. Para a 

recolha de informação de caráter primário foi realizada uma entrevista ao Engenheiro 

Tomé Canas (Responsável pelo desenvolvimento de novos produtos da Brisa), uma 

outra entrevista ao Professor Luís Osório (Membro docente e investigador do ISEL- 

Instituto Superior de Engenheira de Lisboa), e uma terceira ao Engenheiro Gonçalo 

Abreu (Managing Partner da empresa Makewise). A opção por entrevistas para a 

obtenção de informação justifica-se visto que estas se assumem como uma forma 

bastante eficiente na recolha de dados empíricos (Eisenhardt e Graebner, 2007). 

Relativamente à informação secundária, foram feitas pesquisas quer a relatórios de 

contas da Brisa, site da empresa, informações disponibilizadas online, notícias 

publicadas sobre a empresa em jornais e revistas da especialidade e ainda documentos 

internos fornecidos pelo Engenheiro Tomé Canas. Foram também aproveitadas 

informações decorrentes de uma entrevista realizada no passado ao Engenheiro Jorge 
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Sales Gomes (Presidente Executivo da Brisa Inovação e Tecnologia), que foi cedida ao 

aluno para a concretização deste trabalho. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação conta com cinco capítulos. No primeiro é feita uma introdução 

ao trabalho, fazendo-se um enquadramento do tema a desenvolver, definindo-se o 

objetivo principal e o método de investigação a seguir. No segundo capítulo mostra-se o 

“estado da arte” onde se procura sintetizar e avaliar o conhecimento existente sobre o 

tema principal da dissertação. No capítulo seguinte faz-se o levantamento das questões 

chave da dissertação, resultantes da revisão de literatura, ou seja aquilo que se pretende 

investigar e apresenta-se a metodologia a utilizar. No quarto capítulo é desenvolvido o 

estudo de caso. Por último são apresentadas as principais conclusões do estudo 

realizado ao longo desta dissertação.  

 

Capítulo 2- Revisão da literatura 

 

2.1 Inovação Aberta – Conceito 

A inovação aberta é um paradigma que ainda não tem uma definição globalmente aceite 

(Chesbrough, 2005). Contudo esta nova forma de inovar parece ter evoluído do modelo 

de inovação fechada, segundo esta perspetiva os produtores tinham como incentivos a 

inovar apenas a rentabilidade que esperavam obter (Von Hippel e Baldwin, 2010). As 

empresas ao longo do século XX lucravam com inovações resultantes de pesados 

investimentos em I&D desenvolvido “intramuros”, que permitiam que se gerassem 

ideias, com as quais se conseguia chegar ao mercado (Chesbrough, 2003). As empresas 
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que detinham mais capacidades para investir em I&D obtinham lucros que permitiam 

proteger de uma forma agressiva a propriedade intelectual evitando assim que os 

concorrentes explorassem essas ideias (Chesbrough, 2003). O reinvestimento dos lucros 

conduzia a mais I&D com o qual se conseguiam novas descobertas, desta forma no 

passado a I&D foi um ativo estratégico valioso e uma barreira importante para a entrada 

de novos competidores nos mercados (Chesbrough, 2003). 

  No modelo de inovação fechada, as organizações adotavam uma filosofia baseada no 

pressuposto que o sucesso da inovação dependia que se realizasse todo um processo 

ponta a ponta e intramuros em que as empresas desenvolviam, fabricavam e distribuíam 

os produtos/serviços decorrentes das ideias geradas. Dominava a ideia “If you want 

something done right, you`ve got do it yourself.” (Chesbrough, 2003). 

  Na atual sociedade de conhecimento marcada pela globalização e maior facilidade de 

acesso ao conhecimento e onde as organizações estão conectadas e interligadas não 

chega depender apenas das capacidades internas para inovar (Chesbrough, 2006). Para 

que as empresas possam produzir inovações devem considerar muito mais do que os 

seus recursos internos, devendo encarar o mundo como um reservatório de 

competências e ativos estratégicos, os quais podem ser acedidos quando necessário, 

criando novas formas de valor para os seus clientes (Skarzynski e Gibson, 2008). É este 

o conceito de IA, que parte do pressuposto que nem todas as pessoas inteligentes 

trabalham na nossa empresa, existe muito conhecimento fora da organização (além 

fronteira), por isso as empresas para além de usarem ideias e conhecimentos internos, 

devem também procurar ter acesso ao conhecimento e ideias externas, que alimentem os 

seus processos de inovação (Chesbrough, 2006). 



Dissertação de Jorge Pinto 
Inovação Aberta na Brisa Inovação e Tecnologia- Estudo de Caso Página 6 
 

  As empresas que seguem este modelo aproveitam tecnologias e conhecimentos dos 

parceiros para desenvolver os seus projetos, e ao mesmo tempo disponibilizam a outros, 

tecnologias que possuam mas não precisem no desenvolvimento de novos produtos/ 

serviços (Chesbrough, 2005). Estas tecnologias que não fazem parte do negócio nuclear 

da empresa (tecnologia excedentária), podem ser licenciadas ou vendidas a outras 

empresas, ou então ser realizado o spin-off destes saberes ou conhecimento, por 

exemplo através da criação de uma nova empresa que use esses recursos para o 

desenvolvimento de novas ideias (Chesbrough e Garman, 2009). O esquema abaixo 

representado pretende demonstrar o referido: 

 

Figura 1: Paradigma de Inovação Aberta (Funil poroso) 

 

Fonte: Adaptado (Chesbrough, 2003) 

 

Ao conjunto de saberes desenvolvidos pela organização internamente (base de 

conhecimento tecnológica interna), são acrescentados saberes que provêm do exterior. 

Ao conseguir-se combinar os conhecimentos internos com os externos surge uma base 

tecnológica mais rica que pode ser aproveitada pela empresa para o desenvolvimento de 
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novas ideias, note-se que este processo compreende as etapas de pesquisa, 

desenvolvimento e por fim comercialização. Pode no entanto, existir tecnologia detida 

pela empresa que não será utilizada pela mesma, podendo desta forma ser vendida, 

licenciada ou então criada uma SP que possa potenciar os conhecimentos existentes mas 

não desenvolvidos pela empresa. Num contexto de IA surge a lógica de funil poroso em 

que a PI, ideias, conhecimentos e pessoas podem fluir livremente, tanto para dentro 

como para fora da organização (Chesbrough e Garman 2009). Uma das definições mais 

conhecidas de IA refere que se trata de um processo de fluxos - inflows e outflows 

(fluxos internos e externos) de conhecimento que aceleram a inovação interna e que 

permitem expandir o mercado (Gassmann, Enkel e Chesbrough, 2010). 

  Antes de abraçar a IA, as organizações têm que se questionar sobre o porquê desta ser 

relevante para si e para a sua situação e compreender que qualquer tipo de inovação é 

apenas uma ferramenta e não um objetivo, pois o objetivo é tornar a empresa mais 

competitiva (Lindegaard, 2011).  

  As empresas abrem os seus processos de inovação por motivos ofensivos, ou seja 

como forma de estimular o crescimento, ou então por motivos defensivos 

nomeadamente diminuir riscos e custos (Huizingh, 2010). No caso das PME´S a 

inovação é dificultada pela falta de recursos financeiros, escassas oportunidades para 

recrutar trabalhadores especializados e portfólios de inovação pequenos (Vrande,  Jong, 

Vanhaverbeke e Rochemon, 2009). A IA aparece como uma das formas de contrariar 

estas limitações. As consequências e tendências da IA são hoje ativamente discutidas 

em termos de estratégia, organização, comportamento, conhecimento, perspetiva 

económica e de negócio, visto existirem implicações importantes para o 
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desenvolvimento de métodos de I&D, após o surgimento da inovação aberta (Enkel, 

Gassmann e Chesbrough, 2009). 

 

2.2 Implementação da inovação aberta 

Uma das maiores diferenças entre inovação aberta e fechada é a forma como as 

empresas fazem a seleção das suas ideias e realizam o processo de inovação 

(Chesbrough, 2003). Muitas vezes a IA começa com um simples outsourcing de 

empresas de serviço, que permitem à empresa reduzir as suas incapacidades, cortar 

custos, adicionar outros ativos ou diminuir riscos (Gassmann et al., 2010). 

  No processo de implementação de IA é necessário, que numa fase inicial, a 

organização estude as suas competências internas e avalie as suas capacidades e 

deficiências, deve ainda definir os objetivos e visão da inovação e decidir o que pode ser 

desenvolvido internamente e fora das suas fronteiras (Lindegaard, 2011). A empresa 

deve responder a algumas questões tais como: o que é que a IA fará ao modelo de 

negócio; como será feita a mudança organizacional para acomodar a IA; será que a 

organização compreende o que é IA (Lindegaard, 2011). 

  A adoção da IA tem desafios que passam pela adaptação cultural por exemplo, esta 

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

elevado envolvimento da gestão de topo, pois os gestores seniores conseguem captar os 

benefícios mais rapidamente (Teresko, 2004).  

 Empresas de um mesmo sector de atividade podem ter que utilizar estratégias 

diferentes para implementar a IA, isto acontece porque pode existir relutância à 

mudança organizacional, pouca atratividade do conceito, este ser inapropriado para a 

empresa seguidora (Huizingh, 2010). Um outro aspeto importante relacionado com o 
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processo de implementação da IA é como se captura valor, algumas empresas podem 

usar métodos mais informais como first mover, lead time (Huizingh, 2010). Outras 

capturam valor estabelecendo uma rede da qual fazem parte vários agentes, sejam 

internos ou externos que procuram gerar e/ou captar valor através da utilização e 

comercialização das suas próprias inovações, ou então a partir do licenciamento da sua 

tecnologia a outras empresas (Chesbrough, Vanhaverbecke e West, 2006). 

  A nível interno existem barreiras significativas na implementação da IA, pode 

acontecer que exista uma grande dificuldade em encontrar os parceiros certos, 

desequilíbrio entre as atividades de inovação aberta e outras áreas de negócio, recursos 

financeiros insuficientes para implementar as atividades ou simplesmente o tempo para 

que surjam resultados (Enkel et al., 2009). O síndroma “não inventado aqui”, tem sido 

outra barreira muito considerável para a aquisição externa de conhecimento (Vrande et 

al., 2009). A abertura de qualquer processo de inovação requer instrumentos e exige que 

os parceiros intervenham de forma ativa, no caso dos clientes por exemplo estes devem 

ter a possibilidade de criar ou configurar os produtos, resolver problemas ou contribuir 

com ideias através de websites (Gassmann et al., 2010). A maior parte das empresas de 

média dimensão, têm uma clara sequência na adoção de IA, começam com o 

envolvimento do cliente, segue-se o envolvimento dos empregados, networking externa 

e por fim e num estado mais avançado práticas de licenciamento de PI, outsourcing de 

I&D, venturing e participações externas (Vrande et al., 2009). 

  O processo de transição da inovação fechada para a inovação aberta envolve quatro 

dimensões principais que têm que se ter em conta: networks; estruturas organizacionais; 

avaliação de processos; conhecimento dos sistemas de gestão (Gassmann et al., 2010).  
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  Atualmente a realidade mostra que as empresas investem simultaneamente em 

atividades de inovação aberta e fechada, isto acontece porque demasiada abertura pode 

ter impactos negativos a longo prazo no sucesso da inovação, pois as empresas podem 

deixar de conseguir controlar as suas atividades “core” e não reconhecer mais as suas 

competências (Enkel et al., 2009). 

 

2.3 Inovação aberta - Práticas 

A IA ou “open innovation” trata a I&D como um sistema aberto sugerindo que as ideias 

valiosas podem partir de dentro ou fora da empresa e incorpora o modelo de negócio 

como fonte, quer de criação, quer de captura de valor (Chesbrough et al., 2006). A IA 

pode ser praticada de três modos: inside-out, outside-in ou coupled (Enkel et al., 2009).  

  O processo outside-in consiste no enriquecimento da base de conhecimentos da 

empresa pela integração de parceiros, sejam clientes, fornecedores, universidades ou 

outros (Enkel et al., 2009). A integração dos clientes no processo de inovação da 

empresa pode ser potenciada através de crowdsourcing ou então por intermediários da 

inovação como por exemplo os sites innocentive, yet2, nine sigma…De forma aceder a 

conhecimentos externos, as empresas podem adotar vários métodos: venturing (definido 

como o lançamento de novas empresas criadas a partir do conhecimento interno, isto 

exige o processo de criação de uma SP suportada pela casa mãe quer seja através da via 

financeira, jurídica, recursos humanos, serviços administrativos, estudos de inovação), 

aquisição de PI, ou ainda uma outra forma que passa pela criação de laços de afinidade 

com empregados de outras organizações (Vrande et al., 2009). Os colaboradores ao 

estarem envolvidos nos processos de inovação com outras empresas compreendem 

como os produtos são criados ou comercializados, e podem ser envolvidos nos 



Dissertação de Jorge Pinto 
Inovação Aberta na Brisa Inovação e Tecnologia- Estudo de Caso Página 11 
 

processos de inovação de múltiplas formas, seja tomando iniciativas ou postando em 

caixas de ideias (Vrande et al., 2009). 

  O modo inside-out passa por externalizar os conhecimentos internos ou ideias, através 

da venda de patentes ou transferência de tecnologias para outras organizações, ou seja é 

um processo pelo qual uma empresa coloca alguns dos seus ativos ou projetos fora das 

suas próprias “paredes” (Chesbrough e Garman, 2009). Este processo permite aumentar 

os lucros da empresa devido á venda de PI (Enkel et al., 2009). As empresas que têm o 

processo inside-out como chave para a inovação podem ainda usar outros métodos para 

externalizar os seus conhecimentos seja através de licenças, JV, SP´s ou outras formas 

que possibilitam obter receitas a partir da inovação (Enkel et al., 2009). Em tempos de 

dificuldades económicas pode existir por parte das empresas uma certa tendência para 

“matar” projetos que ainda não provaram o seu potencial (Chesbrough e Garman, 2009). 

No entanto ao deixar de apostar nestes projetos as empresas podem comprometer o seu 

futuro e por isso uma decisão a tomar poderá passar por partilhar estes projetos com 

outros. Se o projeto não resultar a empresa poupa tempo e não perde muito dinheiro se 

correr bem existem várias opções como a manutenção ou aumento de capital, aquisição 

da SP, vender a posição a outros investidores (Chesbrough e Garman, 2009). 

  No modo coupled as empresas combinam os processos de outside-in com inside-out 

(Enkel et al., 2009). 

 

2.4 Envolvência com os parceiros em contexto de Inovação Aberta 

Num modelo de IA a ampliação das competências da empresa deixa de ser feita 

unicamente a nível interno pelo aumento do conhecimento cumulativo adquirido devido 

às descobertas tecnológicas (Chesbrough, 2005). O uso de parceiros na pesquisa e 
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desenvolvimento de novos produtos ou serviços cria opções de modelos de negócios 

que podem reduzir os gastos com I&D, e são uma das formas de inovar, envolvendo 

trabalho conjunto entre duas ou mais partes (Chesbrough e Schwartz, 2007). Ou seja as 

organizações criam valor pela aquisição de saberes e conhecimentos de parceiros, 

complementando assim as suas próprias capacidades internas (Love, Irani, Cheng e Li, 

2002).  

  Através do desenvolvimento de relações colaborativas sejam estas diretas ou indiretas 

as empresas criam alianças com outras, alargando assim a sua network (Schilling e 

Phelps, 2007). Isto conduz a melhorias na inovação e aumentos de eficiência, 

permitindo uma concentração em novas oportunidades, estudos têm referido que 

relações de alianças diretas facilitam ainda mais o fluxo de conhecimento entre 

parceiros (Schilling e Phelps, 2007). 

  As parcerias de codesenvolvimento sendo uma das formas de inovar exigem trabalho 

conjunto entre duas ou mais partes para que se possa criar e entregar um novo produto, 

tecnologia ou serviço (Chesbrough e Schwartz, 2007). Segundo Chesbrough e Schwartz 

(2007), quando se decide abrir os processos de inovação de uma organização, e 

envolver eventuais parceiros no procedimento de criação de valor é importante olhar 

para a complementaridade (ou inexistência dela) dos modelos de negócio. Quando se 

está perante modelos de negócio alinhados entre parceiros e estes são complementares 

podem surgir benefícios para todas as partes. Neste caso se uma empresa executa bem o 

seu modelo, o parceiro beneficia e vice-versa. Este alinhamento aumenta as 

possibilidades do codesenvolvimento ser sustentado no tempo e talvez expandido. 

  Segundo estes autores (2007), o primeiro requisito para desenhar um modelo de 

negócio que contenha codesenvolvimento é definir os objetivos de negócio para os 
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parceiros. Esses objetivos podem ser: aumentar lucros, reduzir tempos de chegada ao 

mercado, aumentar capacidades da inovação, criar mais flexibilidade de I&D, expandir 

o acesso ao mercado. As parcerias de codesenvolvimento permitem que a empresa se 

concentre apenas no desenvolvimento de uma parte do seu modelo de negócio, que a 

empresa conheça bem e desta forma pode expandir o valor das suas ofertas ao cliente 

sem ter a necessidade de um aumento de investimento (Chesbrough e Garman, 2009).  

Segundo Chesbrough e Garman (2009) em tempos difíceis, as empresas devem 

considerar uma opção que oferece maior flexibilidade, desenvolver um projeto com um 

cliente ou fornecedor em vez de o fazer sozinha. A ideia é simples assumindo um papel 

de menor importância no projeto pode-se reduzir riscos e custos, se o projeto for 

desenvolvido com sucesso por outra empresa, ainda se pode participar nesse sucesso 

embora de uma forma mais limitada.  

  Contudo o codesenvolvimento entre parceiros envolve grande risco, logo deve ser 

realizada uma extensa análise estratégica (Chesbrough e Schwartz, 2007). Há também a 

ter em conta as questões de confiança, envolvimento dos colaboradores, parceiros e 

clientes pois a prática de IA pode traduzir-se em perigos para ambos os lados daí ser 

importante não descuidar esta questão (Moffat e Archer, 2004).  

 

2.5 Relevância das TIC em contexto de inovação aberta 

As TIC (tecnologias de informação e comunicação), estão a transformar a IA, 

proporcionando uma abordagem competitiva às organizações e facilitando a gestão do 

processo de inovação, desde a geração da ideia até á própria comercialização (Awazu, 

Baloh e Desouza, 2009). Podem ajudar a capturar ideias vindas de fontes internas da 

empresa (na Microarts por exemplo, empresa de design e comunicação de marketing, o 
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processo de inovação é democratizado e distribuído com a ajuda das TIC. Ideias da 

equipa de design são postadas três vezes ao dia em monitores de computadores 

localizados em redor do escritório, para assim se poder receber feedback de todos os 

empregados (Awazu et al., 2009)). A IA introduz um novo modelo de negócio baseado 

na invenção e coordenação com a comunidade de inovadores (Chesbrough e Appleyard, 

2007). A criação de espaços abertos reduz custos e aumenta as participações, trazendo 

ideias e projetos internos para fora. Os domínios abertos estimulam a participação 

nesses projetos por uma comunidade muito ampla e permitem acelerar o progresso da 

inovação para o mercado (Chesbrough e Garman, 2009). As TIC facilitam em grande 

medida todo este processo. Contudo estas, já não são empregadas apenas para uso 

interno, são também aproveitadas por empresas e organizações para alcançar e rever 

ideias oriundas de fontes externas que vão desde fornecedores, vendedores e clientes 

(Awazu et al., 2009). No estado de comercialização, podem apoiar a transferência de 

produtos e serviços vindos de fora da organização, permitindo que clientes ou outros 

stakeholders tragam novas ideias para as empresas, contribuindo eventualmente para 

melhorar produtos e serviços já existentes (cada vez mais organizações implementam 

“kits de ferramentas”, que permitem que clientes, colaboradores e stakeholders 

participem no processo de criação de produtos e serviços inovadores (Awazu et al., 

2009)). A disseminação do uso de redes sociais também está a ter um grande impacto na 

abertura dos processos de inovação dando aos inovadores várias opções para poderem 

aceder e compartilhar contactos, conhecimentos e experiências (Asad, 2012). Por tudo 

isto, as TIC têm tido um impacto significativo nos processos de inovação visto 

permitirem às organizações aceder a novas oportunidades, executar projetos, colaborar 

com outras entidades, testar novas ideias, desenvolver conceitos e conhecimentos e 
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ainda trazer inovações para o mercado, ou seja as tecnologias de informação e 

comunicação têm ajudado as organizações a automatizar os seus processos de trabalho 

(Awazu et al., 2009).  

  As TIC potenciam a IA, que permite às organizações experimentar modelos de 

negócio baseados no aproveitamento coletivo (Chesbrough e Appleyard, 2007). 

Também possibilitam a experimentação, que é crucial de se realizar mas que é bastante 

cara. Desta forma, as TIC têm conseguido transformar os processos de inovação, 

tornando-os mais interativos o que permite acelerar a adoção e distribuição das práticas 

de IA (Awazu et al., 2009). Segundo Awazu, Baloh e Desouza (2009), a fim de garantir 

que adoção das TIC é um sucesso para a empresa, o CEO e CIO terão que considerar 

cuidadosamente qual a tecnologia que melhor atende aos objetivos organizacionais, à 

estrutura de gestão e clientes. 

  Por outro lado na tentativa de perspetivar o que poderão ser as tendências do mercado 

no futuro, as TIC podem ser usadas para suportar o relacionamento das empresas com 

os clientes (existem cada vez mais startups tecnológicas a emergir, investindo na 

obtenção de dados de forma a compreender a opinião dos clientes (Awazu et al., 2009)). 

Segundo estes autores (2009), uma troca de dados eficiente, entre os clientes e a 

empresa, é tanto maior quando os processos de negócio são acoplados com a 

implementação das TIC. 

 

2.6 Inovação Aberta e o futuro 

Torna-se clara a importância da IA atualmente e para o futuro assumindo-se este como 

um dos tópicos mais quentes da gestão de inovação, só o Google Scholar aponta para 
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cerca de 2 milhões de itens procurados sobre este tema, enquanto Chesbrough em cerca 

de 7 anos teve um milhão e oitocentas mil citações (Huizingh, 2010). 

  A implementação dos processos de open innovation, vão surgindo gradualmente, não 

sendo igual a sua difusão e aplicação nos vários lugares. As grandes empresas 

multinacionais foram as primeiras a adotarem a IA, no entanto cada vez mais as PME´S 

adotam esta forma de inovar até para conseguirem vencer a sua dimensão (Gassmann et 

al., 2010). 

  O fenómeno da IA desenvolveu-se sobretudo a partir de um clube pequeno de 

praticadores de inovação a maior parte da indústria “higt-tech” espalhando-se 

posteriormente para outras indústrias (Gassmann et al., 2010). Atualmente empresas de 

vários sectores tais como maquinaria, medicina, bens de consumo, logística, drives, 

computadores, semicondutores, telecomunicações, farmacêutica, biotecnologia, 

aplicações militares entre outras já adotaram a IA nas sua práticas de inovação, sendo 

que cada vez mais esta se encontra a migrar para os serviços (Gassman et al., 2010). 

Assim a lógica que suporta a ideia de uma aposta única na I&D interna, está obsoleta 

(Chesbrough, 2003). Nos dias que correm o desenvolvimento de novas tecnologias é 

cada vez mais complexo e por isso as empresas são muitas vezes incapazes de 

desenvolver um produto/serviço sozinhas daí existir uma grande tendência para a 

formação de alianças entre parceiros com conhecimentos e ativos complementares 

(Gassmann et al., 2010). No futuro, para as empresas serem competitivas no seu ramo 

de atividade, terão que fornecer propostas únicas que proporcionem valor acrescentado 

aos seus clientes ou utilizadores, permitindo que eles participem na sua própria 

experiência de consumo (Prahalad e Krishnan, 2008). 



Dissertação de Jorge Pinto 
Inovação Aberta na Brisa Inovação e Tecnologia- Estudo de Caso Página 17 
 

  Têm existido duas importantes fontes de difusão da IA, a primeira relaciona-se com a 

mobilidade de quem tem experiência e conhecimento e que forma os primeiros 

adotantes da IA e a segunda os intermediários como os sites innocentive e nine sigma 

(Gassmann et al., 2010). 

  Esta forma de inovação, aberta e colaborativa, está a substituir o modelo de I&D 

vertical em muitas empresas (Awazu et al., 2009). Contudo, enquanto as possibilidades 

de abrir a inovação estão a crescer, os sistemas métricos não parecem ainda adaptados a 

monitorizar e quantificar o valor destas atividades, revelando-se este um dos desafios 

para a IA no futuro (Gassmann et al., 2010). Por outro lado, as iniciativas de IA deverão 

enfrentar desafios reais e sérios. Apesar de existirem amplas comunidades de indivíduos 

motivados para desencadear contribuições criativas, estas são difíceis de sustentar ao 

longo do tempo (Chesbrough e Appleyard, 2007).  

  Pode-se considerar que a IA vai ganhando um espaço cada vez mais importante no 

âmbito da gestão da inovação e por isso estima-se que daqui a uma década o termo 

inovação aberta cairá em desuso, não que o conceito perca a sua utilidade mas porque 

estará completamente integrado nas práticas de gestão das organizações, chamar-se-á 

simplesmente de inovação (Huizingh, 2010). 

 

Capítulo 3- Definição das questões chave e metodologia 

 

3.1 Questões-chave 

Depois de revista a literatura parece ficar clara a ideia que para as empresas se 

manterem competitivas nos dias de hoje devem olhar muito para além dos seus recursos 

internos. Tal como referido por Skarzynski e Gibson (2008) as organizações devem 
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encarar o mundo como um reservatório de competências e ativos estratégicos, que 

podem ser acedidos quando necessário. Torna-se importante compreender que o saber 

existe muito para além das “paredes” da empresa, visto haver pessoas dotadas com 

conhecimentos em todo o mundo. Chesbrough (2006) refere que nem todas as pessoas 

inteligentes trabalham na nossa empresa, existe conhecimento além fronteira e por isso 

as organizações devem conseguir aceder a esses conhecimentos externos que vão 

possibilitar alimentar os processos de inovação. Ao se conseguir integrar os 

conhecimentos gerados por parceiros, sejam eles clientes, fornecedores, universidades 

ou outros, com as ideias desenvolvidas internamente podem-se obter ganhos muito 

significativos para as organizações. Este acesso a conhecimento exterior pode acontecer 

por crowdsourcing por exemplo, sites intermediários como o innocentive ou yet2, 

através de uma JV, da aquisição de PI ou de venturing… Surge assim uma primeira 

questão- chave (Q1) para este trabalho: Em contexto de IA, que métodos uma empresa 

utiliza para aceder a conhecimentos externos (Perspetiva Outside-in)? 

  Da revisão de literatura também se retira a ideia que empresas que praticam IA 

aproveitam tecnologias e conhecimentos dos parceiros e ao mesmo tempo 

disponibilizam a outros, tecnologias que possuem mas não necessitem (Chesbrough, 

2005). Ao externalizar conhecimentos internos (ou ideias), através da venda de patentes, 

licenciamento, SP´s ou outros métodos é possível às organizações obterem ganhos 

(financeiros e outros). A segunda questão- chave (Q2) passa por compreender que 

métodos uma empresa utiliza para externalizar tecnologia interna, de forma a alcançar 

ganhos com isso (Perspetiva Inside-out). 

  A partir de Q1 e Q2, construiu-se a tabela a seguir apresentada: 

 



Dissertação de Jorge Pinto 
Inovação Aberta na Brisa Inovação e Tecnologia- Estudo de Caso Página 19 
 

Tabela I: Métodos de aquisição e partilha de conhecimentos 

Métodos de acesso a conhecimento 

externo: Perspetiva Outside-in 

 

Métodos para externalizar 

tecnologia interna: Perspetiva 

Inside-out 

 

Aquisição de propriedade industrial 

 

Venda de propriedade industrial 

 

Colaboração com parceiros (acesso a 

conhecimento) através: 

 codesenvolvimento de projetos  

 subsidiárias 

 joint-ventures 

 

Licenciamento 

 

Aquisição empresas 

 

Corporate Venturing (ex. spin-off) 

 

Crowdsourcing 

 

Colaboração com entidades 

exteriores (partilha de 

conhecimentos) através: 

 plataformas de ideias  

 crowdsourcing  

 sites intermediários 

Plataformas/caixas de ideias abertas à 

comunidade 

 

 

Intermediários (ex. site Innocentive) 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base na literatura 

  

Os autores Gassmann, Enkel e Chesbrough (2009) apontam a importância da 

colaboração em parceria num contexto de IA. Atualmente empresa alguma inova 

sozinha. A escolha de bons parceiros é essencial para o sucesso de projetos de IA. Num 

modelo de open innovation a ampliação das competências da empresa deixa de ser feita 

unicamente a nível interno e passa muito pelos parceiros e pelas relações colaborativas 

que a empresa possa desenvolver. O uso de parceiros permite às empresas criar valor, 

pois os saberes e conhecimentos desses parceiros podem-se combinar com as 
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capacidades internas da empresa e assim acelerar o processo de inovação. Outra das 

vantagens de se trabalhar com parceiros é a possibilidade de reduzir os gastos com I&D, 

principalmente quando existem competências complementares entre ambos. No entanto 

colaborar com parceiros envolve riscos e pode traduzir-se em perigos para ambos os 

lados (Moffat e Archer, 2004). A terceira questão-chave (Q3) levantada neste trabalho a 

partir da revisão de literatura é: Como é que uma empresa seleciona os seus parceiros e 

quais os ganhos e riscos de trabalhar com eles? 

 

3.2 Metodologia  

Depois de definido o objetivo principal e as questões chave deste trabalho, vai-se 

apresentar a metodologia a utilizar no estudo em causa. Esta pesquisa terá como forma 

de tratamento dos dados uma abordagem qualitativa. A incorporação numa determinada 

investigação de uma vertente mais qualitativa traduz a necessidade de compreender um 

fenómeno em detalhe e obter conhecimentos sobre o mesmo (Carson, Gilmore, Perry e 

Gronhaug, 2001). Como meio de pesquisa será criado um “case study” que vai permitir 

um estudo alargado mas ao mesmo tempo profundo sobre os objetos a estudar, 

conseguindo-se assim um conhecimento rigoroso sobre a matéria em causa. Segundo 

Eisenhardt (1989), a metodologia de estudos de caso é mais apropriada nas fases iniciais 

de investigação de novos fenómenos, como é o caso da temática da IA. A principal 

vantagem dos estudos de caso quando comparados com os outros métodos de 

investigação, é a capacidade para obter um conjunto variado e alargado de informação 

seja através de documentos da empresa, entrevistas, informação disponibilizada online 

ou notícias publicadas e desta forma permitir conhecer a empresa aprofundadamente 

(Eisenhardt, 1989). Nesta opção metodológica (estudo de caso), não existe uma 
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preocupação de encontrar verdades últimas, mas sim relatos abertos à invenção, à 

obtenção de dados, sua análise e interpretação (Bruner, 1990). Pela sua flexibilidade 

metodológica, permite ao investigador escolher as técnicas a utilizar (sem qualquer 

restrição), desde que considere adequadas ao estudo em causa (Geenwood, 1965). Desta 

forma o investigador facilmente e de uma forma imprevisível pode atingir um conjunto 

de dados que são fortes e heterógenos. Contudo se por um lado as informações 

heterógenas permitem a utilização de diferentes técnicas e de diversos níveis de análise, 

por outro a análise dos dados é mais difícil e exigente, podendo a investigação tornar-se 

vaga e com uma rota não delineada, colocando-se mesmo em causa a objetividade do 

estudo (Almeida, 1994). Assim as vantagens apresentadas facilmente se traduzem em 

obstáculos pois a quantidade de dados recolhidos pode não se traduzir necessariamente 

em informação de qualidade. Com isto os estudos de caso podem assumir-se como 

limitados (Almeida, 1994).    

 

Capítulo 4- Análise do Caso de Estudo 

 

4.1 Enquadramento 

A Brisa Inovação e Tecnologia, empresa que se insere no Grupo Brisa, foi constituída 

em Dezembro de 2009, como resultado da integração da Direção de Inovação e 

Tecnologia (DIT), com a Brisa Access Eletrónica Rodoviária (BAER). A DIT tinha 

como principal responsabilidade promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico 

dos equipamentos e sistemas de suporte ao funcionamento da rede de autoestradas 

concessionadas ao Grupo Brisa, enquanto a BAER se dedicava sobretudo ao 
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fornecimento, instalação e manutenção de sistemas eletrónicos e de telemática em 

infraestruturas de transporte.  

  A BIT passa a constituir-se como um centro de competências de vanguarda 

tecnológica, na área das infraestruturas de transportes, assegurando as atividades de 

investigação, conceção, produção, instalação e manutenção de todos os sistemas 

inteligentes de transporte (ITS). Garante também uma visão estratégica e de eficiência 

da cadeia de valor como um todo, permitindo a rentabilização do conhecimento em 

inovação e tecnologia existentes na Brisa. O sistema de inovação da empresa baseia-se 

numa rede aberta de inovação, que liga entre si universidades, centros tecnológicos, 

associações, instituições governamentais, financiadores, fornecedores e startups, 

dinamizando o conhecimento e a capacidade da indústria nacional. Contudo a atuação 

da empresa não se resume ao mercado português, o know-how da BIT está hoje presente 

no mercado internacional, em países como os Estados Unidos da América, Holanda, 

Turquia ou Índia onde ajuda a desenvolver soluções no âmbito da mobilidade 

sustentável. A BIT tem desenvolvido projetos que têm permitido gerar valor para a 

sociedade, como soluções que permitem a deteção e classificação de veículos; 

contadores de tráfego; sistemas de portagens; sistemas de pórticos, máquinas de 

pagamento automático. 

 

4.2 Acesso a conhecimentos externos: Perspetiva Outside –in 

A IA pressupõe que uma empresa olhe para o meio exterior como fonte de saberes e 

geração de ideias. A interação com a comunidade exterior é feita no sentido de absorver 

conhecimentos, seja através da compra de direitos de PI, colaboração com parceiros, 

aquisição de empresas, crowdsourcing, caixas de ideias, ou intermediários de inovação. 
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Aquisição de propriedade industrial: A BIT só adquiriu PI por uma vez, nomeadamente 

um motor de reconhecimento (OCR), a uma empresa húngara (ARH). A compra desta 

patente foi importante para o desenvolvimento do projeto ALPR e justificou-se devido 

ao facto de na altura não ser crítico fazer investigação e desenvolvimento para o motor 

por uma questão de custo. O mesmo motor foi posteriormente adaptado para outros 

projetos nomeadamente o projeto de reconhecimento de matrículas nos EUA e 

matrículas estrangeiras em Portugal. Este foi um caso isolado em que a empresa 

adquiriu PI.  

Colaboração com parceiros: Nas suas práticas de inovação, a BIT não tem o hábito de 

adquirir tecnologia, ao invés disso desenvolve-a sempre que necessita. Para o fazer 

recorre a parceiros com os quais trabalha numa lógica de codesenvolvimento. Ao 

trabalhar com parceiros a BIT consegue aceder a conhecimentos que não possui 

internamente, este processo é importante para a empresa pois permite-lhe alavancar 

recursos. Ao colaborar com parceiros também é possível aumentar o número de pessoas 

a trabalhar em projetos (a empresa tem 15 pessoas a trabalhar diretamente com a 

investigação de uma forma permanente). De entre os vários projetos que a BIT realizou 

em codesenvolvimento com entidades parceiras referem-se a título de exemplo: Projeto 

ALPR, Projeto SMARTE e Projeto do Identificador 5,8 GHzm. Para além destes 

projetos concretizados mais recentemente, ao longo dos últimos anos tem-se destacado 

como caso de sucesso a parceria entre a Brisa e o ISEL iniciada no ano de 2002 (nesta 

altura ainda não se havia constituído a Brisa Inovação e Tecnologia), desde então têm 

sido inúmeros os projetos realizados entre as duas instituições sempre numa lógica de 

codesenvolvimento: Projeto ITS-IBus (Intelligent Transport Systems Interoperability 

Bus); Projeto Brisa Park; Projeto de desenvolvimento e reconhecimento de matrículas 
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(SRM); Projeto de desenvolvimento de um sistema de cobrança automático; Projeto 

WIMO; Projeto On Board Unit Interoperability (OBUI)… 

  A colaboração com parceiros pode acontecer num outro sentido que não o de 

codesenvolvimento de projetos, pode dar-se com o objetivo de se criar uma JV com 

outra (s) organização, desta maneira é possível que se combinem saberes, 

conhecimentos, competências, ativos… provenientes das várias empresas “mães” que 

criaram a JV. No caso particular da BIT, esta nunca pensou obter conhecimentos por 

esta via. Uma outra forma de também obter conhecimentos é através das subsidiárias, 

que podem deter ativos ou competências que podem ser “passadas” à “casa mãe”. A 

empresa não recorre a elas para obter conhecimentos externos. Um exemplo claro em 

que a colaboração com parceiros garantiu ganhos de competências para a empresa, é a 

relação BIT e ISEL. Esta parceria permitiu o desenvolvimento de uma estratégia 

tecnológica que garante à Brisa a liderança em sistemas integrados de gestão de 

portagens e gestão da mobilidade. As competências que o ISEL passa à BIT (Perspetiva 

Outside-in), na sua maioria, advém de conhecimentos na área de Eletrónica, 

Telecomunicações e Computadores (ADEETC) e têm sido orientados para o 

desenvolvimento de uma arquitetura de serviços com implementação de subsistemas 

especializados, desde tecnologias como DSRC (Dedicate Short Range Communication), 

vulgo tecnologia de via-verde, sistemas de reconhecimento automático de matrículas, 

sistemas de clarificação baseados em tecnologia laser, sistemas de pagamento baseados 

em sistemas móveis (smartphones), sistemas integrados de monitorização... O 

desenvolvimento da competência DSRC e a adoção de uma arquitetura de serviços são 

exemplos de como as competências e conhecimentos do ISEL foram fundamentais para 

o sucesso de projetos da BIT, pois permitiu à empresa passar de um único fornecedor de 
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sistemas de gestão de portagem para um quadro de múltiplos fornecedores. Esta 

mudança afigurou-se como estratégica na redução de custos em equipamentos e 

sistemas, visto que para uma mesma responsabilidade computacional existem pelo 

menos dois fornecedores alternativos.  

Aquisição de empresas: A BIT nunca adquiriu nenhuma empresa com o objetivo de 

obter conhecimentos exteriores. 

Crowdsourcing: Num contexto de IA o acesso a conhecimentos externos pode acontecer 

por via de crowdsourcing, processo que permite obter ideias e contribuições de um 

grupo variado de pessoas, muitas vezes a partir de uma comunidade online. As redes 

socias são uma importante fonte de captação de ideias, no entanto a BIT não recorre a 

elas para obter conhecimentos científicos/técnicos (isto não significa que a empresa não 

recorra ás redes sociais para outros fins nomeadamente para se publicitar ou promover 

conteúdos). O motivo principal que leva a BIT a não praticar crowdsourcing tem a ver 

com o facto de o mercado de atuação da empresa, B2B, tornar difícil que por exemplo 

utilizadores finais possam contribuir com conhecimentos para as inovações ao nível da 

engenharia que a BIT produz. 

Plataformas/caixas de ideias: A existência de plataformas (informáticas ou outras) e as 

caixas de ideias, podem ser importantes para a recolha e obtenção de informação. A 

empresa tem uma plataforma interna à qual têm acesso parceiros e ainda colaboradores 

da BIT, os quais podem contribuir com ideias. A plataforma em forma de portal 

informático nunca teve grande sucesso, não tendo conseguido cumprir com o objetivo 

para que foi criada. Para ultrapassar isto são realizadas reuniões de brainstorming de 3 

em 3 meses sensivelmente, em que os colaboradores se dividem em grupos de trabalho 

é lançada uma temática para discussão e o objetivo é dar ideias que vão resolver uma 
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determinada necessidade. Depois cada grupo apresenta os resultados em forma de pitch 

aos restantes colegas. 

Intermediários de inovação: Na perspetiva outside-in reconhece-se que o uso de sites 

como o innocentive, yet2 ou outros, que funcionam como intermediários da inovação, 

podem garantir às empresas um maior alcance de ideias provenientes da comunidade 

exterior, o que muitas vezes se torna decisivo para inovar, a BIT nunca recorreu a este 

tipo de sites nem está a pensar fazê-lo no futuro, pois segundo o Engenheiro Tomé 

Canas esta abertura excessiva ao exterior poderia ter consequências negativas. 

 

4.3 Perspetiva Inside-out 

O processo de transferência de tecnologia do interior da organização para o exterior 

denomina-se como já referido ao longo deste trabalho por processo inside- out. Existem 

vários métodos que permitem a uma empresa externalizar a tecnologia desenvolvida 

internamente e dessa forma obter alguns proveitos (financeiros ou outros). Seja através 

da venda de PI, licenciamento, venturing ou colaborando com entidades exteriores 

através da partilha de conhecimentos. 

Venda e licenciamento de PI: No caso da BIT ainda não se conseguiram gerar receitas 

financeiras (ou obter outro tipo de ganhos), a partir da venda/cedência de PI. A empresa 

detém uma patente nacional e vários modelos de design, no entanto nunca houve venda 

de PI detida pela BIT. Do projeto ALPR foram licenciados alguns produtos que mais 

tarde foram cedidos gratuitamente à empresa parceira Makewise, nesta situação 

particular o objetivo não era obter receitas financeiras mas sim ajudar um parceiro que 

necessitava de algumas destas componentes para o desenvolvimento de um projeto de 

sistema de cargas de camiões. No entanto, existe a consciência por parte dos quadros da 
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BIT que no futuro é necessário começar a licenciar tecnologia para fora, ou seja não 

vender exatamente PI, mas sim licenciar, isto será fundamental para a empresa crescer, 

sobretudo a nível internacional. 

Corporate Venturing: Em contexto de IA, muitas vezes a partir de conhecimento detido 

pelas empresas constituem-se SP´s, que podem potenciar esses saberes, que existindo 

não estão a ser desenvolvidos ou aproveitados. Podem surgir por exemplo projetos, que 

no momento não são prioritários para a empresa, mas que podem criar valor para a 

mesma caso sejam desenvolvidos e como tal incute-se a responsabilidade à SP de os 

explorar. No caso particular da BIT nunca foi constituída nenhuma SP nem há 

perspetiva de num futuro próximo o fazer. Desta forma os projetos que não podem ser 

desenvolvidos pela BIT no presente, por uma questão de tempo, custo ou por 

insuficiência de outros recursos são “armazenados”, ficando à espera que surja uma 

oportunidade para serem explorados.  

Colaboração com entidades exteriores: Segundo a perspetiva inside-out, uma empresa 

não tem necessariamente que vender a sua tecnologia excedentária, pode simplesmente 

partilhá-la com o exterior. No caso da BIT, esta não partilha conhecimentos em 

plataformas externas de ideias, não participa em desafios lançados por organizações não 

parceiras em lógica de crowdsourcing e não contribui com os seus saberes tecnológicos 

na resolução de projetos postados em sites intermediários. A empresa não tem nas suas 

práticas de inovação o hábito de compartilhar conhecimento interno com entidades 

exteriores não pertencentes à sua network. Contudo partilha os seus conhecimentos, 

saberes e ativos com os parceiros mais diretos principalmente quando decorrem projetos 

desenvolvidos em parceria. Por exemplo da relação colaborativa entre a BIT e o ISEL, 

já resultaram ganhos de competências muito consideráveis para esta instituição de 
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ensino que consegue desta forma adquirir conhecimentos importantes (Perspetiva 

Inside-out). Esses conhecimentos são usados em projetos de áreas complementares 

como seja a administração pública (Lojas do Cidadão, ANSR), portos e logística (APL), 

pagamento e segurança em redes de distribuição de combustível (Galpgeste, BP 

Portugal). Um exemplo em que os conhecimentos que a BIT forneceu ao ISEL foram 

relevantes para a concretização do projeto, foi o desenvolvimento da rede nacional de 

controlo de velocidade (projeto SINCRO) em 2010. Neste caso a Autoridade Nacional 

de Segurança Rodoviária (ANSR), propôs o desenvolvimento de uma arquitetura aberta 

para a rede nacional, quando o quadro nacional apontava para a existência de um único 

fornecedor de sistemas cinemómetro (radar) e infraestrutura de local fixo e móvel. Por 

outro lado esta parceria tem contribuído para a visibilidade da investigação do ISEL, 

potenciado a empregabilidade de bolseiros e alunos. Contribui também para a 

valorização de um conjunto de unidades curriculares pois os projetos desenvolvidos são 

usados como casos de estudo. O reconhecimento dos resultados obtidos na sequência 

desta parceria funcionou já como crédito chave para a criação em 2013 da associação 

POLITEC & ID, que enquanto rede de empresas dinamizada pelo Instituto Politécnico 

de Lisboa, pretende estabelecer um espaço aberto de inovação, investigação, 

desenvolvimento e criação de valor. 

  Embora já tenham sido desenvolvidas duas patentes (OBUi e ALPR), no quadro da 

parceria entre a Brisa e o ISEL em contexto de open innovation, não é considerado 

estratégico a reivindicação de qualquer tipo de PI por parte do ISEL. O objetivo 

principal da parceria passa por reduzir as dependências tecnológicas face a fornecedores 

e ao mesmo tempo aumentar a competitividade das soluções desenvolvidas para o 
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mercado. Neste sentido a partilha de conhecimentos e competências entre as duas 

instituições é absolutamente decisiva. 

 

4.4 Colaboração com os parceiros 

Num modelo de IA, as empresas podem ampliar as suas capacidades se estabelecerem 

relações com parceiros, pois torna-se possível desta forma aceder a conhecimentos 

externos que não existem na base tecnológica da empresa, ou então complementar as 

competências internas e assim acelerar a inovação. Neste ponto procura-se analisar 

como a BIT seleciona os seus parceiros, quais as vantagens de trabalhar com eles, e 

identificar riscos de se estabelecerem relações de parceria. 

Seleção dos parceiros: O critério de seleção dos parceiros baseia-se sobretudo em dois 

pontos, competências (procuram-se entidades que possam ter competências 

complementares ou não existentes na empresa) e custos, sendo que numa fase posterior 

a confiança é fundamental. Na escolha dos parceiros privilegia-se a escolha de entidades 

portugueses, contudo a BIT reconhece que poderia e deveria trabalhar mais com 

parceiros estrangeiros até para adquirir outro tipo de competências e por isso no futuro 

está-se a considerar trabalhar com empresas e também universidades internacionais 

como por exemplo o MIT (Massachusetts Institute of Technology), o objetivo passa por 

conseguir aceder a mais conhecimento e também por uma questão de “bom” marketing.  

  Ao trabalhar de perto com os seus parceiros, a BIT vai reconhecendo as suas principais 

competências, o que é determinante na altura de os selecionar para projetos. Por 

exemplo quando a BIT necessita de know-how associado a tecnologias de 

radiofrequência procura a Universidade de Aveiro, para sistemas de informação a 

escolha mais comum passa pelo ISEL e para os sistemas de visão a Universidade de 
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Coimbra (FCTUC). Na parte do desenvolvimento contam sobretudo com a Glintt, 

Makewise ou a Reditus. 

  Quando surge a possibilidade de desenvolvimento de um novo projeto, a BIT procura 

entrar em contato com um professor universitário/investigador (a empresa financia 

linhas de pesquisa de aproximadamente 60 investigadores) com competências numa 

determinada área e este escolhe alguns investigadores que muitas vezes são seus alunos 

com um nível de mestrado ou doutoramento principalmente. A esta equipa de professor 

e alunos bolseiros cabe a responsabilidade de realizar a investigação. Posteriormente o 

desenvolvimento e execução dos produtos são feitos pela BIT em cooperação com 

empresas parceiras. Nesta fase procuram-se as entidades que possam ter ativos 

complementares e competências na área de interesse a desenvolver. Os colaboradores 

dessas empresas parceiras juntam-se aos colaboradores internos da BIT que tem uma 

equipa de 15 investigadores permanentes, e trabalham todos em conjunto nas 

instalações da Brisa Inovação em Porto Salvo- Oeiras. Para cada projeto é sempre 

nomeado um gestor pertencente aos quadros da BIT a quem cabe a responsabilidade de 

coordenar as operações. Verifica-se assim que a empresa não espera que os parceiros 

desenvolvam investigação por iniciativa própria e numa orientação individual, existe 

sim por parte da BIT, uma lógica de orquestração da sua rede, de forma que a I&D 

desenvolvida externamente possa ser integrada nos projetos a desenvolver. Quando se 

define o orçamento para cada ano, há uma preocupação de se falar com os parceiros e 

incentivá-los a desenvolver investigação em temáticas estratégicas para a empresa. Ou 

seja os saberes que a BIT incorpora na sua base de conhecimentos não surgem por mero 

acaso, a empresa procura os parceiros, dá-lhes temas para investigar e posteriormente os 

resultados dessas pesquisas são integrados nos projetos. No entanto a BIT também 
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garante aos parceiros alguma liberdade para eles próprios poderem gerar conhecimento, 

por exemplo já em 2014 a Universidade de Aveiro sem qualquer intervenção da BIT, 

desenvolveu investigação na área da fibra ótica para radiofrequência que pode permitir 

uma redução de custos em algumas áreas de atuação da Brisa. Esses conhecimentos já 

foram incorporados na base tecnológica da BIT ainda que de momento se encontrem 

numa fase de desenvolvimento. 

Vantagens de se trabalhar com parceiros: Ao trabalhar com parceiros surgem para a 

empresa ganhos internos, por um lado ao nível da eficiência no desenvolvimento dos 

produtos e por outro ao nível do time-to-market, ou seja é possível chegar ao mercado 

mais rapidamente. A colaboração com parceiros externos, torna possível à BIT 

desenvolver projetos de elevada dimensão com riscos mitigados, pois é possível 

trabalhar com custos fixos relativamente reduzidos visto ter-se a investigação ligada aos 

centros de saber.  

  A quantificação do valor gerado pela I&D externa é difícil de realizar porque existe 

muita integração com os parceiros e dessa forma não é fácil compreender o que cada um 

acrescenta de valor aos projetos. Também não existe um sistema de controlo de gestão e 

por isso é complicado medir quanto é que cada entidade no decorrer da sua fase de 

investigação ou desenvolvimento contribuiu para o projeto, até porque a avaliação surge 

a partir do projeto como um todo. Para além disso, para a BIT apesar das receitas 

financeiras serem manifestamente importantes, contudo as externalidades positivas que 

surgem para a sociedade decorrentes das inovações são também muito valorizadas, 

ainda que se torne praticamente impossível medi-las. A empresa apresenta relações de 

grande proximidade e cooperação face aos seus parceiros, compreendendo que estes são 

fundamentais no processo de inovar. Por exemplo é importante que as startups 
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portuguesas consigam desenvolver competências complementares até porque dessa 

forma a BIT ganha sustentabilidade para projetos futuros e com maior dimensão. Se não 

existirem empresas a nível nacional com essas competências não será possível no futuro 

competir em projetos internacionais.  

Riscos: A BIT ao estar inserida numa network corre alguns riscos, visto que o know-

how está disseminado pela rede. Tal como Chesbrough e Schwartz (2007) referem, o 

codesenvolvimento entre parceiros envolve riscos e por isso deve ser realizada uma 

extensa análise estratégica antes dos parceiros decidirem trabalhar em conjunto. De 

forma a ultrapassar esta situação procura-se estabelecer relações de confiança entre os 

diversos parceiros, para além disso algumas “peças” de know-how só fecham com 

pessoas que trabalham diretamente na empresa, daí ser difícil à rede desenvolver 

produtos ou serviços sem necessitar da BIT. Os principais riscos de se operar com 

parceiros estão relacionados com atrasos ou obtenção de informação, por exemplo uma 

empresa parceira já aproveitou o know-how da BIT para si mesma num projeto de 

sistema de tráfego. Por isso é importante trabalhar bem os contratos que se estabelecem 

com os parceiros para depois não surgirem problemas. 

 

Capítulo 5- Conclusões 

O principal objetivo deste trabalho passava por identificar práticas de IA na Brisa 

Inovação e Tecnologia, empresa que é diretamente responsável pelas inovações 

tecnológicas no seio do Grupo Brisa. Revista a literatura sobre a temática de open 

innovation, surgiram três questões cujo estudo foi decisivo para concluir o pretendido. 

  Da primeira questão procurou-se analisar a forma como a BIT acede a conhecimento 

externo, numa perspetiva de outside-in. Conclui-se desta questão que a empresa não 
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adquire PI nas suas práticas de inovação e nunca adquiriu outras empresas com o 

objetivo de aceder a conhecimentos ou competências inexistentes na organização. 

  Também se conclui que a BIT não recorre à prática de crowdsourcing para lançar 

desafios a uma comunidade externa e não possui uma plataforma/caixa de ideias aberta, 

para que qualquer utilizador possa contribuir com ideias ou conhecimentos. Isto 

acontece porque existe receio por parte dos responsáveis da empresa que demasiada 

abertura possa ser prejudicial. No entanto a empresa tem uma plataforma informática 

interna para recolher informações/ideias potenciadoras de inovação, à qual têm acesso 

apenas colaboradores e parceiros, porém esta nunca teve grande sucesso. 

  Também se procurou estudar se a BIT já tinha utilizado alguma vez sites que 

funcionam como intermediários de inovação, verifica-se desta análise que a empresa 

nunca recorreu a sites como o innocentive, yet2, nine sigma ou outros.    

  Nesta primeira questão ainda foi estudado um outro ponto, nomeadamente a 

colaboração da BIT com os parceiros, pretendia-se analisar se a empresa obtém 

conhecimentos a partir das suas subsidiárias, de JV ou através do codesenvolvimento de 

projetos. Conclui-se que a empresa não procura as subsidiárias do Grupo para obter 

fluxos de conhecimento (inflows) e nunca constituiu uma JV que lhe permitisse aceder a 

mais ativos ou competências. Por outro lado os projetos desenvolvidos em parceria com 

universidades, fornecedores, centros tecnológicos e outros são absolutamente cruciais 

para que a empresa possa desenvolver as tecnologias de que necessita em cada 

momento e assim gerar inovações competitivas para o mercado. Ao colaborar com 

parceiros é possível à empresa reduzir gastos com I&D e ter acesso a mais capital 

humano e conhecimentos exteriores. Identifica-se neste processo de codesenvolvimento 

de projetos com parceiros, uma prática de inovação aberta. 
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  A partir da segunda questão chave do trabalho, procurou-se estudar que métodos a BIT 

utiliza para externalizar tecnologias desenvolvidas internamente, numa perspetiva de 

inside-out. Verifica-se que a BIT ainda não conseguiu gerar receitas financeiras ou obter 

outro tipo de ganhos para o seu negócio com a venda ou licenciamento de PI. Contudo 

os responsáveis da empresa compreendem a necessidade de vender PI de forma a se 

obterem receitas. Segundo o Engenheiro Tomé Canas, no futuro é necessário alterar a 

forma como a empresa trata a sua tecnologia, o objetivo não será propriamente vender 

PI, mas antes fazer o licenciamento de alguns produtos e obter receitas dessa forma. 

  Também se apura que a empresa “armazena” projetos que não pode por algum tipo de 

limitação desenvolver, e nunca se constituiu uma SP (numa lógica de corporate 

venturing) que pudesse potenciar esses projetos, nem se está a considerar criar uma. 

  Outro ponto estudado nesta questão foi a colaboração da BIT com entidades exteriores 

nomeadamente se a empresa partilha ou não conhecimentos internos com a comunidade 

exterior, seja através de plataformas, crowdsourcing ou sites intermediários. Constatou-

se que a BIT não recorre a estas práticas e que a partilha de conhecimentos com o 

exterior é limitada às empresas parceiras, ou seja a BIT partilha conhecimentos, ativos e 

competências apenas com parceiros da network, como por exemplo o ISEL. Conclui-se 

assim que a prática deste processo de inside-out é bastante limitada na empresa. 

  Quanto á terceira questão, a envolvência da BIT com os seus parceiros, este parece ser 

o ponto forte da empresa nomeadamente as relações colaborativas que estabelece e que 

permitem criar valor para ambos os lados. Ou seja a BIT aproveita muito bem a 

investigação e/ou o desenvolvimento que os parceiros realizam, mas por outro lado 

também os ajuda a tornarem-se mais fortes e mais competentes. Existe um grande rigor 

na seleção dos parceiros, procurando a BIT trabalhar com empresas com competências 
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complementares e orquestrando o processo de investigação e posteriormente 

desenvolvimento de novas tecnologias. As vantagens de colaborar com parceiros 

ocorrem sobretudo ao nível da maior eficiência no desenvolvimento dos produtos e do 

time- to- market.  

  Quanto aos riscos das parcerias, apesar de estes existirem, a BIT parece conseguir 

controlá-los, seja através de relacionamentos de confiança, dos contratos estabelecidos, 

ou devido à própria estrutura do modelo de inovação da empresa em que parece que as 

inovações só podem ser fechadas com know-how de pessoas que trabalham diretamente 

na empresa. Desta questão conclui-se que a BIT parece compreender a importância de 

colaborar com os parceiros, a empresa não pode apenas depender das suas capacidades 

internas para inovar e por isso procura aceder a conhecimentos e ideias externas que 

alimentam os seus processos de inovação, isto vai ao encontro do que Chesbrough 

(2006) defende como prática de IA. 

  Em suma, apesar de ser percetível a prática de IA na BIT, através do 

codesenvolvimento de projetos com parceiros e do acesso a I&D externa, no entanto 

parece existir ainda algum receio por parte da empresa em abrir completamente os seus 

processos de inovação. Isto vai ao encontro daquilo que Enkel, Gassmann e Chesbrough 

(2009) referem, “a realidade mostra que atualmente as empresas investem 

simultaneamente em atividades de inovação aberta e fechada, isto acontece porque 

demasiada abertura pode ter impactos negativos a longo prazo no sucesso da inovação, 

pois as empresas podem deixar de conseguir controlar as suas atividades “core” e não 

reconhecer mais as suas competências.” 
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ANEXOS: 

 

ANEXO I- Exemplos de Projetos desenvolvidos em parceria  

 

 

Ano 2002: Projeto ITS-IBus (Intelligent Transport Systems Interoperability Bus) 

Este projeto permitiu desenvolver um conceito que implica a definição de interfaces 

abertos, o uso de standards e a implementação de serviços Universal Plug and Play. 

Permite às empresas utilizadoras terem flexibilidade de usar equipamentos de diferentes 

fornecedores e ainda organizar os serviços de acordo com as suas necessidades 

particulares em termos de processo de negócio e recursos tecnológicos. 

 

Ano 2003: Projeto Brisa Park  

Este projeto tinha como objetivo aproveitar as potencialidades do software ITS-Bus e 

apresentava como finalidade aplicar o conceito de via verde a parques de 

estacionamento e postos de gasolina. 

 Adaptando as plataformas tecnológicas já existentes seria possível a integração dos 

diferentes sistemas necessários ao desenvolvimento deste projeto. Os colaboradores do 

ISEL tiveram um papel determinante para o sucesso do projeto. 

Nesse mesmo ano, investigadores do ISEL empenharam-se no desenvolvimento e 

introdução de tecnologias GPS e GPRS no sistema de via verde da brisa com o objetivo 

de tornar o sistema mais uniformizado. Isto seria determinante no processo de 

internacionalização do sistema. 
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Ano 2004: Projeto de desenvolvimento e reconhecimento de matrículas (SRM) 

Permite automatizar a identificação dos dados das matrículas das viaturas que são 

fotografadas em violação na via verde. 

A colaboração entre as duas entidades permitiu ainda o desenvolvimento de um sistema 

de visão inteligente (SVI) com a finalidade de melhorar o reconhecimento automático 

de matrículas. 

 

Ano 2004: Desenvolvimento de um sistema de cobrança automático  

Com a introdução em Portugal de portagens nas autoestradas em sistema SCUT (sem 

cobrança para o utilizador), o ISEL desenvolveu um sistema de cobrança automático em 

vias não canalizadas (SCAVNC), o que permitiu à Brisa adquirir algumas competências 

em sistemas de cobrança automática em vias não canalizadas. 

 

Ano de 2006- 2009: Projeto SMART 

Este projeto foi desenvolvido pela Brisa em cooperação com o ISEL, Faculdade de 

Engenharia do Porto e o INESCPorto.  

O projeto decorreu entre 2006 e 2009, tinha como objetivo a introdução de um sistema 

de monitorização de prevenção e apoio interno a obras, como por exemplo pontes. 

Utilizando sensores embutidos no próprio betão torna-se possível a obtenção em tempo 

real e com a observação de gráficos e esquemas, dos valores limites de segurança para 

diversas grandezas. Desta forma é possível gerar alertas sempre que determinados níveis 

sejam atingidos. Este sistema surge como uma mais-valia para a gestão de obras. 

Garante também a deteção atempada de eventuais anomalias ou situações críticas, e 
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desta forma torna possível diminuir os custos associados a deslocações/inspeções e ao 

mesmo tempo aumenta a segurança das estruturas e dos utentes. 

 

Ano 2006: Projeto WIMO 

Este projeto foi desenvolvido pela Brisa e ISEL e consiste num sistema que torna 

possível a realização de micro pagamentos com o telemóvel em parques de 

estacionamento abrangidos pela tecnologia Brisa (Brisa Park).  

Este projeto assume-se como um facilitador de pagamentos, visto reduzir a quantidade 

de moedas armazenadas em parquímetros evitando assim o incómodo da procura de 

moedas por parte dos utilizadores. Por outro lado não envolve custos de comunicação 

de operador de rede. O sistema funciona através da utilização de um programa 

computacional (Java) instalado no telemóvel. Com o movimento simples de pressionar 

uma tecla, desencadeia-se uma transação de pagamento. A segurança do agente é um 

elemento fundamental deste sistema que apenas utiliza transações se autenticado pelo 

agente instalado no parquímetro ou outro equipamento (POS). 

 

Ano 2006: Projeto On Board Unit Interoperability (OBUI) 

 Este é mais um projeto desenvolvido entre a Brisa e o ISEL. Consiste no 

desenvolvimento de um novo tipo de identificador que para além de incorporar a 

tecnologia DSC que assegura a comunicação entre o identificador no automóvel e a 

antena da portagem localizada a12 metros de altura, garante ainda através de um link de 

5,8G a interoperabilidade com o sistema de GPS de posicionamento.  

Esta nova tecnologia desenvolvida oferece novos serviços e a interoperabilidade entre 

Portugal e países com sistemas automáticos de portagens do tipo via verde. 
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Ano 2010: Identificador 5,8 GHzm  

Desenvolvido com a colaboração do ISEL, Universidade de Aveiro e da start-up Daily 

Work, lançado em pré-série de fabrico. 

 

O projeto ALPR (Advanced Licence Plate Recognition)  

Consiste no desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o reconhecimento 

automático de matrículas dos veículos, através de tecnologias de visão por computador. 

A utilização deste sistema funciona como um complemento à Via Verde, reforçando a 

sua eficiência. Esta tecnologia permite identificar a zona da matrícula transferindo 

posteriormente esta informação a um motor de reconhecimento automático de carateres. 

Na sua génese foi trabalhado essencialmente por académicos pois grande parte da 

investigação foi realizada pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), 

Instituto Superior Técnico (IST) e Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE), já a parte da industrialização foi concretizada pela BIT e empresas 

parceiras. 
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ANEXO II- Modelo de inovação - rede de parceiros 

 

Modelo de inovação- rede de parceiros 

 

Fonte: site Brisa Inovação  
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ANEXO III- Questões Presentes no Guião de Entrevista Realizada ao Engenheiro 

Tomé Canas 

Questões a investigar Perguntas realizadas 

Q1: Que métodos a BIT utiliza, para 

aceder a conhecimentos externos? 

 

1. Quais as metodologias que a BIT 

utiliza para recolha e tratamento de 

ideias internas e/ou externas? 

 

2. Existe alguma plataforma 

(informática) ou outra, que possibilite 

que colaboradores da empresa ou 

pessoas de fora possam contribuir com 

ideias? 

 

 

3. Como a BIT acede aos conhecimentos 

que estão no exterior e que lhe 

interessam (explique todo o processo)? 

 

4. A BIT procura obter informação a 

partir de ideias internas? De que 

forma? Com que frequência? 

 

 

5. Indique exemplos de projetos em que 

as ideias externas quando combinadas 

com ideias internas funcionaram 

 

6. Já ouviu falar nos sites innocentive ou 

yet2? Estão a pensar usá-los? 
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Q2: Qual o uso que a BIT dá á tecnologia 

desenvolvida internamente 

1. A BIT já vendeu PI resultado de 

projetos de I&D internos? Identifique 

pelo menos 1 caso. Se for possível 

quantificar, quanto ganhou com isso? 

 

2. Já se constituiu alguma spin- off a 

partir de conhecimento da BIT? 

 

 

3. A BIT utiliza outros métodos para 

obter receitas a partir da sua PI? 

Quais? Quanto ganhou com isso? 

 

Q3: Envolvência com os parceiros 

(seleção, ganhos e riscos) 

1. Como a BIT seleciona os parceiros 

com os quais vai trabalhar? 

 

2. O que a BIT valoriza num parceiro? 

 

  

3. A BIT sabe quantificar o valor 

diretamente obtido pela colaboração 

externa em I&D? 

 

4. Quais são os parceiros da empresa que 

geram mais valor para a BIT? Porquê? 

 

 

5. Quais as vantagens na sua opinião de 

trabalhar com parceiros? 

 

6. Quais são os principais riscos de 

desenvolver projetos em parceria? 
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ANEXO IV- Questões Presentes no Guião de Entrevista Realizada ao Engenheiro 

Gonçalo Abreu 

Questões a investigar Perguntas 

Q3:Envolvência da BIT com os seus 

parceiros (Vantagens/Ganhos) 
 Quais as principais vantagens da Makewise 

trabalhar com um parceiro como a Brisa 

Inovação e Tecnologia (BIT)? 

 Desta parceria já resultaram proveitos 

financeiros consideráveis para a 

Makewise? 

 

 

Q3: Envolvência da BIT com os seus 

parceiros (Seleção)  
 Qual a formação académica (média) dos 

colaboradores da Makewise que trabalham 

com a BIT? 

 Que competências, na sua opinião a BIT 

mais valoriza num parceiro?  

 Porque acha que a Makewise foi escolhida 

pela BIT para ser sua parceira? 

 

 

Q3:Envolvência da BIT com os seus 

parceiros (Riscos) 
 Na sua opinião existem riscos de trabalhar 

com a BIT? Quais? 

 Já existiu algum problema entre as 

empresas? 
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Q1: Acesso a conhecimentos externos 

para o desenvolvimento de projetos 
 Quais as principais competências que a 

Makewise pode dar à BIT e em que áreas? 

 Dê um exemplo em que as competências da 

Makewise foram fundamentais para o 

desenvolvimento de um projeto da BIT? 

 Como a BIT acede aos conhecimentos que 

a Makewise lhe pode ceder? 

 

 

Q2: Qual o uso que a BIT dá à tecnologia 

desenvolvida internamente (Perspetiva 

Inside-out) 

 Ao trabalhar com a BIT, a Makewise já 

adquiriu conhecimentos importantes para 

aumentar as suas competências?  

  

 Dê um exemplo em que os conhecimentos 

que a BIT forneceu à Makewise tenham 

sido importantes para o desenvolvimento 

de um projeto para a empresa? 
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ANEXO V- Questões Presentes no Guião de Entrevista Realizada ao Professor 

Luís Osório 

Questões a investigar Perguntas 

Q3:Envolvência da BIT com os seus 

parceiros 
 Quais as principais vantagens do ISEL 

trabalhar com um parceiro como a Brisa 

Inovação e Tecnologia (BIT)? 

 

Q3:Resultados das parcerias  Desta parceria já resultaram proveitos 

financeiros consideráveis para o ISEL? 

 

Q3:A BIT trabalha com pessoas 

competentes dentro e fora da organização 
 Qual a formação académica (média) dos 

colaboradores do ISEL que trabalham 

com a BIT? 

 

Q1:Transferência de conhecimentos do 

exterior (Perspetiva outside- in) 
 Quais as principais competências que o 

ISEL pode dar à BIT e em que áreas? 

 

Q1:Transferência de conhecimentos do 

exterior (Perspetiva outside- in) 
 Dê um exemplo em que as competências 

do ISEL foram fundamentais para o 

desenvolvimento de um projeto da BIT? 

 

Q2:Transferência de conhecimentos para 

o exterior (Perspetiva Inside-out) 
 Ao trabalhar com a BIT, o ISEL já 

adquiriu conhecimentos importantes 

para aumentar as suas competências?   
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Q2:Transferência de conhecimentos para 

o exterior (Perspetiva Inside-out) 
 Dê um exemplo em que os 

conhecimentos que a BIT forneceu ao 

ISEL tenham sido importantes para o 

desenvolvimento de um projeto? 

 

Q2:Venda de propriedade industrial  Já foi desenvolvida propriedade 

industrial decorrente de algum projeto, 

que mais tarde tenha sido vendida ou 

cedida a outros? 
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ANEXO VI- Perguntas de uma Entrevista Impressa Realizada ao Engenheiro 

Jorge Sales Gomes, Presidente Executivo da Brisa Inovação e Tecnologia, cedida 

ao aluno 

1. Qual a mais-valia para o grupo Brisa em ter uma empresa como a BIT? 

 

2. Qual a vantagem para empresa com a adoção deste modelo de inovação? 

 

 

3.  Como gere os diferentes interesses de forma a garantir o sucesso do modelo? 

 

4. De que forma são selecionados os parceiros? 

 

 

5. Á medida que evolui na maturidade da rede, como tem conseguido a BIT 

transformar este conhecimento em valor comercial? 

 

6. Quais as principais dificuldades que tem encontrado relativamente à atividade de 

inovação na Brisa? De que forma isso limita o potencial da empresa? 

 

 

7. De que forma ter esta atividade de inovação distingue a Brisa da concorrência? 

 

8. Isso trouxe alguma vantagem competitiva em termos de internacionalização? 

 

 

9. Que desafios, este modelo de inovação coloca à liderança das empresas? 

 

10. A motivação dos colaboradores é um elemento fundamental nos modelos de 

inovação aberta. De que forma prepara esse caminho em termos de gestão de 

recursos humanos? 

 

 

11. Quais os próximos passos no modelo de inovação da BIT? 

 

12. Quais as lições mais importantes que retirou no decurso da sua experiência na 

BIT? 
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