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GLOSSÁRIO 
EMPREENDEDORISMO 

Toda a acção humana empresarial em busca da criação de valor através 
da criação ou expansão da actividade económica, pela identificação e 
exploração de novos produtos, processos e mercados» (OCDE, 1998) 

INTRA-EMPREENDEDORISMO 

É uma modalidade de empreendedorismo que consiste na prática do 
empreendedorismo no seio da empresa, isto é, os colaboradores 
possuírem a capacidade de actuar de forma proactiva, criando ideias, 
solucionando problemas e inovando no desenvolvimento de produtos, 
serviços e/ou processos. 

INTRA-EMPREENDEDOR 

Pessoa que toma responsabilidade directa em converter uma ideia num 
projecto no seio de uma organização, através de pro-actividade, 
assunção de risco e inovação. 

CULTURA INTRA-EMPREENDEDORA  

Sistema que apoia a iniciativa proactiva e inovadora de cada colaborador 
para encontrar soluções que possibilitem a existência de novos e 
melhores serviços e produtos para o mercado. 

 

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 

Ferramenta de gestão estratégica, que permite desenvolver e delinear 
modelos de negócio novos ou existentes. Funciona como um mapa visual 
composto por nove blocos, elementos que compõe o modelo de negócio. 

DESIGN THINKING 

Método prático e criativo que permite encontrar e/ou desenvolver 
soluções que respondam às necessidades ou desejos de um grande 
número de pessoas. Esta metodologia coloca as pessoas como sendo o 
core da solução o que implica criatividade para geração de soluções e 
conhecimento para analisar e adaptar as soluções para o contexto em 
análise. O seu principal foco é que, ao entender os métodos e processos 
que designers usam ao criar soluções, indivíduos e organizações possam 
ser mais capazes de se conectar e melhorar os processos de criação a 
fim de elevar o nível de inovação. 

LEAN STARTUP 

Metodologia desenvolvida por Eric Ries que exibe um 
processo/metodologia que visa um trabalho de identificação e eliminação 
de desperdícios nos processos, durante o desenvolvimento da ideia e ou 
produto/serviço, de modo a diminuir os custos e os esforços para atingir 
os resultados mais rapidamente e de forma sustentável. A aplicação 
desta metodologia permite agilizar os processos e potenciar a tomada de 
decisão, em cada fase do desenvolvimento, fazendo com que o 
produto/serviço chegue mais depressa ao mercado. 
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INTRODUÇÃO 
Este Guia de INTRA-EMPREENDEDORISMO surge de uma necessidade 
de aproveitar talentos e facultar ferramentas que ajudem a empreender 
novos negócios de forma mais RÁPIDA, ÁGIL e SUSTENTÁVEL. 

As organizações, nem sempre reconhecem as capacidades 
empreendedoras de alguns dos seus activos, perdendo desta forma 
capacidade inovadora e produtiva dentro das suas equipas de trabalho. 

O intra-empreendedorismo actua, numa primeira linha, ao nível da 
alteração da mentalidade dos empresários e chefias, de modo a criar um 
ambiente favorável à apresentação de ideias/projectos pelos 
colaboradores e, do lado destes, fomentar uma cultura focada na gestão 
do risco. 

É salutar que o empreendedorismo surja cada vez mais motivado pela 
percepção de uma oportunidade, ao invés de surgir maioritariamente na 
sequência de situações de desemprego e necessidade de criar auto-
emprego. 

De acordo com Dornelas (2001), a palavra “empreendedor” vem do 
francês entrepreneur, que significa aquele que assume riscos e começa 
algo novo.  

Contudo, é possível e desejável que tal ocorra dentro das próprias 
empresas dando origem à constituição de spin-offs ou novas unidades de 
negócio, ou simplesmente a um envolvimento cada vez maior e mais 
profícuo dos colaboradores. 

Efectivamente, e conforme refere Kirzner (1983), empreendedor é 
igualmente o empregado que introduz inovação na organização 
provocando o surgimento de valores adicionais. 

Grande parte das inovações em produtos e serviços é gerada na 
sequência de negócios novos e emergentes. Contudo, constata-se que 
muitas vezes nas empresas, os colaboradores pela experiência que 
possuem são veículos que aportam mais inovação à empresa, 
nomeadamente nos produtos e processos. 

Esta é ainda uma área pouco explorada, sendo necessário que se dê 
especial atenção ao intra-empreendedorismo, ou seja ao 
empreendedorismo dentro das próprias empresas. 

De facto, o crescimento de algumas das maiores empresas do nosso 
tempo tem por base uma cultura de intra-empreendedorismo, sendo a 
Google um bom exemplo dessa circunstância já que os quadros técnicos 
dedicam 20% do seu tempo ao desenvolvimento de projectos para além 
do seu trabalho diário, projectos esses que têm resultados em muitos dos 
desenvolvimentos da empresa. 

Também em Portugal, se começam a sentir os resultados do intra-
empreendedorismo, não só em grandes empresas, mas também em 
PME, funcionando o mesmo como importante fator de crescimento e 
criação de vantagens competitivas mediante o envolvimento dos 
colaboradores e incentivo a apresentarem ideias de produtos e serviços 
desafiando os empregadores a proceder ao seu desenvolvimento.  
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Nesse sentido, urge que sejam desenvolvidas novas actividades que 
reforcem e potenciem estruturalmente a capacitação de indivíduos 
empreendedores capazes de produzir conhecimento inovador e o 
aumento do fluxo de geração de novos empreendedores altamente 
qualificados e capazes de criarem novas empresas ou novas unidades 
estratégicas de negócio. 

O PROJECTO APE, comporta uma actividade, o Innovation challenge 
que visa a criação de um Clube do Empreendedorismo, numa das suas 
medidas de operacionalização. 

Com esta medida pretende-se, estimular o intra-empreendedorismo, 
encontrando possibilidades de criação de novas unidades de 
negócio/produção, através da inovação, no contexto de empresas já 
estabelecidas, recorrendo à aplicação e disseminação de ferramentas e 
técnicas de lean startup para os quadros técnicos das empresas.  

Serão dinamizados dois Clubes de Empreendedorismo, ao longo da 
vigência do projecto, a operacionalização dos mesmos concretizou-se ao 
longo de 6 workshops, cada um com autonomia de conteúdos, os quais 
obedeceram a uma sequência lógica e programática em torno da gestão 
do intra-empreendedorismo e gestão da inovação, em sectores de média 
alta intensidade tecnológica, intensivos em conhecimento e actividades 
do sector cultural e criativo. 
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O INTRA-EMPREENDEDOR 
E A IDEIA 
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
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1 // O INTRA-EMPREENDEDOR - 
CARACTERÍSTICAS 

1.1 / O INTRA-EMPREENDEDOR 
Em 1985, Gifford Pinchot inventou o termo "intra-empreendedorismo".  

Este considera os "intrapreneurs" como indivíduos que assumem uma 
abordagem prática para facilitar a inovação nas organizações a que 
pertencem.  

O reconhecimento académico do termo intra-empreendedorismo, 
observou os pressupostos de Pinchot, que estabeleceu a teoria intra-
empreendedora como sendo um subconjunto da cultura empreendedora. 

Pinchot defende que, ao permitir que as características empresariais 
sejam cultivadas, facilita-se a adaptabilidade e a inovação no local de 
trabalho. 

São considerados intra-empreendedores aqueles que tomam 
responsabilidade directa por converter uma ideia num projecto, no seio 
de uma organização, através de proactividade, assunção de risco e 
inovação. 

Os intra-empreendedores trabalham nas empresas solucionando 
problemas específicos, possuem competências específicas e sabem 
assumir riscos e decisões no contexto do projecto e das 
responsabilidades que lhe foram atribuídas. Ao contrário do 

empreendedor, o intra-empreendedor não está focado em toda a 
organização, mas apenas nos processos a que se encontra associado.  

Tornam-se o motor da inovação no seio das empresas pois procuram 
soluções para as questões originadas no mercado (como políticas, 
práticas, tecnologias ou aplicações) para aumentar a produtividade e 
desenvolver o potencial da empresa.  

São aqueles que assumem posições com maior autonomia nas empresas 
ou dirigem os seus spin-offs. Têm visão e compreendem as tendências 
do mercado antes dos outros no segmento em que trabalham. Vêem a 
empresa como um conjunto de processos, em que cada um destes tem 
que evoluir e se desenvolver. Assumem-se geralmente como as pessoas 
de confiança dos empreendedores e dos decisores de uma empresa.  

Quando o colaborador está sempre à procura de novidades para a 
empresa, sem medo dos riscos que possa vir a assumir por gerar uma 
ideia e partilhá-la com os seus superiores, procura sempre estar focado 
na melhoria contínua do sector para o qual trabalha ou mesmo para a 
organização como um todo, pode-se dizer que estas também são 
algumas das características do intra-empreendedorismo. 

É possível destacar algumas das características mais relevantes que 
competem a quem pratica o intra-empreendedorismo, como: 

 Paixão pelo que faz 

 Atenção às novas ideias 

 Criatividade e ousadia 
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 Descoberta de novas oportunidades 

 Persistência e dedicação 

 Autoconfiança 

 Proactividade 

Na realidade, esta atitude, quando assumida pelas pessoas e pelas 
lideranças das organizações, gera processos que conduzem, não 
apenas, a novos negócios como também a outras actividade, inovadoras 
ou procedimentos, como contribuição de novas estratégias, geração de 
novos produtos ou serviços, novos mercados, tecnologias, técnicas 
administrativas ou atitudes comercialmente mais competitivas.  

Esta disposição geral contribui para a sua competitividade nos mercados 
onde actua, bem como para o ajustamento permanente à mudança.  

O Intra-empreendedorismo é a base de um ciclo virtuoso onde empresas 
são empreendedoras porque contam com intra-empreendedores e estes 
concretizam as suas potencialidades, realizando-se profissional e 
pessoalmente, vendo-se recompensados por isso pela empresa. 

O processo de intervenção numa empresa com o objectivo de 
desenvolver internamente uma cultura empreendedora terá assim que 
observar os seguintes pressupostos: 

• Assumir uma gestão estratégica e cultura que valorize e premeie 
o mérito 

• Possuir lideranças motivadas para a implementação da cultura 
intra-empreendedora 

• Possuir uma estrutura de apoio que implemente, monitorize e 
acompanhe a gestão para a mudança 

• Comunicar e motivar os recursos para fazerem parte desta 
cultura 
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1.2 / INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E PRODUTIVIDADE 
Algumas empresas ainda não perceberam que a fraca capacidade de 
inovação e produção muitas vezes advém da falta de conhecimento e 
envolvimento e motivação dos seus colaboradores, e que todos os 
indivíduos possuem mecanismos naturais capazes de gerar ideias 
inovadoras e produtivas. 

A CRIATIVIDADE possibilita o adquirir de autonomia, o que leva a 
adoptar uma postura mais empreendedora nas situações em que é 
necessário encontrar soluções para determinados problemas. A chave 
para ser criativo encontra-se quase sempre na capacidade de ser 
inovador, pensar de forma diferente, gerando soluções diferentes das 
existentes. 

A criatividade deve ser vista como uma ferramenta, que trará 
exclusividade e poderá levar a uma posição de destaque.  

Portanto, INOVAÇÃO é o factor principal para se aumentar as 
possibilidades de atingir o sucesso. 

A criatividade gera foco num determinado problema/questão que 
necessita de ser resolvido, a inovação é quase sempre a solução e essa 
solução aplicada de uma forma eficiente, gera retornos em termos da 
PRODUTIVIDADE do intra-empreendedor e da própria empresa. 

 

1.3 / GESTÃO E LIDERANÇA PARA A INOVAÇÃO 
O trinómio criatividade - inovação – produtividade raramente surge 
espontaneamente nos colaboradores, ou se tal acontece é de uma forma 
pontual e não sistemática, sem uma continuidade e relevância que possa 
servir à empresa. 

O papel da GESTÃO e LIDERANÇA para a inovação é fundamental para 
“recrutar” e motivar colaboradores para colocarem ao serviço da empresa 
as suas ideias e elevar a um nível mais profundo o seu know-how. 

Deve existir uma perspectiva “top-bottom”, em que a liderança aposta na 
inovação que os seus colaboradores podem trazer à empresa, de forma 
estratégica, como um dos vectores de desenvolvimento da empresa e em 
que os resultados desse processo são utilizados e comunicados para 
dentro e para fora da empresa. 

A motivação, valorização e incentivo dos recursos da empresa geram, 
por outro lado, uma perspectiva bottom-up que alimenta a primeira e 
pode gerar efeitos de arrastamento muito interessantes no seu 
desenvolvimento. 

A inovação é uma importante arma na competição, mas como fazer para 
que o tema circule entre todos dentro da empresa, sendo absorvido por 
todos os colaboradores? As melhores empresas para formação de intra-
empreendedores conseguem envolver os seus colaboradores através da 
clareza de estratégias e incentivos para que todos invistam mais tempo 
na compreensão do que querem os clientes e o mercado em que actuam. 
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É fundamental que exista uma ESTRUTURA DE GESTÃO que possua 
competências para conduzir este processo – gestão para a mudança, e 
que desta façam parte os líderes da empresa, pois trata-se de uma 
questão estratégica e política que para dar frutos e veicular 
responsabilidades necessita de estar capacitada com poderes para fazer 
acontecer. 

De facto, nem todas as novas ideias podem ser trabalhadas, há que triá-
las e priorizá-las de acordo com as necessidades e possibilidades das 
empresas. 

Um ambiente inovador estimula a que as decisões deixem de ser 
centralizadas, abrindo espaço para que soluções e ideias surjam. Nesses 
ambientes, as ideias não precisam de vir somente dos líderes da 
empresa: num ambiente inovador, jovens funcionários contribuem e são 
estimulados a tal pelos seus líderes ou profissionais mais seniores. 

Se a empresa não possui um ambiente propício ao desenvolvimento de 
líderes, dificilmente será possível apontar um horizonte de inovação e 
êxito no actual mundo dos negócios. 

Pode, pois, afirmar-se que a mudança só é possível se os líderes das 
empresas forem capazes de levar a cabo um processo de inovação 
sistemático que potencie a capacidade intra-empreendedora dos seus 
colaboradores. 

 

 

Figura 1 / Gestão para a Mudança 

 

Fonte: BTEN 
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“A mente que se abre para uma nova ideia, jamais 
voltará ao seu tamanho original.” 

Albert Einstein 
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CULTURA INTRA-
EMPREENDEDORA 
GESTÃO CONTÍNUA PARA A 
MUDANÇA 
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2 // CULTURA INTRA-EMPREENDEDORA 

2.1 / CARACTERÍSTICAS DA CULTURA INTRA-
EMPREENDEDORA 

Muitas vezes o entrave ao aparecimento de intra-empreendedores, nas 
empresas, deve-se à falta de uma cultura intra-empreendedora, ou seja, 
de um sistema que apoie a iniciativa proactiva de cada colaborador para 
encontrar soluções que possibilitem a existência de novos e melhores 
serviços e produtos para o mercado. 

O intra-empreendedor normalmente, é aquele indivíduo que nunca está 
satisfeito, pois acha que é sempre possível encontrar uma maneira 
melhor de obter resultados. É através dele que a maioria das mudanças 
ocorre. 

Algumas das características da cultura empreendedora são a liderança, o 
sistema de recompensas e o tempo.  

A LIDERANÇA tem a ver com a capacidade que as chefias colocam 
neste desafio, por exemplo, a liderança quer apostar no desenvolvimento 
do talento dos seus colaboradores ou vê essa questão como uma 
ameaça ao seu posicionamento.  

Outra questão que muitas vezes se coloca é o receio de que esse 
funcionário tenha uma ideia brilhante e comece o seu próprio negócio, 
abandonando a empresa. A verdade é que uma empresa empreendedora 
atrai empreendedores. Esta reconhece que alguns sairão, mas o impacto 

e as mais-valias que geram na empresa enquanto trabalham para ela, 
normalmente excede em muito o custo da sua saída. 

O SISTEMA DE RECOMPENSAS indicia uma preocupação em premiar 
aqueles que se dedicam e preocupam em colocar a empresa e a si 
próprios num patamar mais exigente e com maior retorno. Este sistema 
tem que ser muito bem pensado e orientado para não ter efeitos 
adversos como a desmotivação de alguns colaboradores que 
efectivamente são cumpridores das suas funções. 

O TEMPO, tem a ver com a capacidade de permitir ao colaborador ter 
tempo para desenvolver as suas ideias, em contexto de trabalho, o que 
requerer a utilização de horas que podem não estar directamente 
relacionadas com as suas funções habituais. 

A ideia é que a cultura intra-empreendedora esteja inserida em todos os 
níveis da empresa, desde o mais alto ao mais baixo nível hierárquico.  

Todos devem estar dispostos a trocar informações e implantar novos 
projectos. Assim, as oportunidades da empresa se destacar no mercado 
competitivo serão mais elevadas. 
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2.2 / AVALIAÇÃO DA CULTURA INTRA-
EMPREENDEDORA 

Como se pode avaliar e comparar o nível da cultura intra-
empreendedora, quais os pontos fortes e fracos, quais os indicadores 
que devem ser aplicados para “medir” uma cultura intra-empreendedora, 
como por exemplo a existência, dentro de uma organização, de um clima 
favorável para a inovação.  

O CEO da empresa é a peça chave no desenvolvimento de todo o 
processo. É ele que lidera e permite o desenvolvimento da actividade e 
da cultura empresarial. 

A primeira avaliação deve ser feita a quem detém o poder na 
organização. Através de uma conversa objectiva e direccionada deve-se 
apurar a perspectiva destes, não apenas sobre as questões chave da 
cultura empresarial, como por exemplo: 

 Liderança 

 Grau de Autonomia 

 Cultura dominante 

 Incentivos e prémios 

 Como se inova e tempo necessário para inovar 

 Medição do desempenho (…) 

Mas também sobre o seu desejo e disponibilidade para o 
desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo (intra-
empreendedorismo) no seio da empresa. 

Deve-se compreender se o líder institucional exerce efetivamente 
liderança ou se existe um líder informal que, em seu nome, a exerce.  

Também se deve esclarecer que uma cultura que promova o intra-
empreendedorismo é uma cultura que promove a flexibilidade e se foca 
no exterior da empresa e, portanto, podem retirar controlo e foco interno. 
Apesar da sua intenção, na realidade pode não estar disponível para 
prescindir de “autoridade” sobre os seus subordinados. 

As questões a colocar a este e às principais chefias deverão esclarecer 
os seguintes aspectos: 

 Qual o grau de autonomia e responsabilidades ao longo da 
cadeia hierárquica? 

 Qual a política de diferenciação de salários? 

 Qual a política de incentivos e recompensas? 

 Que desempenhos são recompensados? 

 Que prioridades são estabelecidas quando da admissão de 
novos colaboradores? 

 Que procedimento é usado para a actualização de produtos, 
procedimentos e mercados? 
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 Como surgem as novas ideias de produto, processos ou 
mercados? Se os colaboradores fizerem sugestões como são 
tratadas? 

Com os resultados destas questões poderemos iniciar o preenchimento 
dos elementos que permitem sistematizar as questões levantadas 
inicialmente. 

Existem várias metodologias e várias ferramentas disponíveis, capazes 
de determinar o nível da cultura intra-empreendedora, sendo o método 
OCAI um dos mais utilizados. 

Este método pelo seu interesse, pode ser consultado no Guia de Intra-
empreendedorismo da BTEN em (www.bten.pt). 

A figura 2, representa uma sequência que visa identificar os principais 
aspectos metodológicos para avaliação de uma cultura intra-
empreendedora, sem prejuízo de existirem outras sistematizações, esta 
apresenta os pontos principais a prosseguir para implementação de uma 
cultura empreendedora. 

Neste Guia de Intra-empreendedorismo, optou-se por utilizar a 
metodologia do INNOVATION CULTURE CANVAS por se constituir como 
uma ferramenta muito ágil, intuitiva e de fácil utilização. 

No capítulo seguinte apresenta-se o Innovation Culture Canvas. 

Do cruzamento das conclusões retiradas através da análise dos 
resultados do Innovation Culture Canvas e do questionário inicial 
realizado à liderança/administração da empresa retiram-se conclusões 

relativamente à posição em que a empresa quer estar em termos da sua 
cultura e dos seus objectivos e à que realmente se verifica e, ainda, 
aquela que os seus colaboradores entenderam como desejável. 

Deste passo, gera-se um relatório de diagnóstico que será parte 
integrante do relatório final a apresentar à organização, que além desta 
componente inclui ainda medidas de capacitação das pessoas para o 
desenvolvimento de uma cultura intra-empreendedora. 

As mudanças de cultura não se realizam no espaço de semanas e 
requerem por isso, a seleção e capacitação de uma estrutura 
organizacional para a mudança, que possa dinamizar um plano para a 
mudança, com definição de indicadores, metas e cronograma de 
implementação. 
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Figura 2 / Sequência Metodológica Implementação Cultura Intra-
Empreendedora 

 

2.2.1 Metodologia Innovation Culture Canvas 
O Innovation Culture Canvas é uma ferramenta que pode ajudar as 
empresas a avaliar o seu patamar de inovação em termos da sua cultura.  

Providenciando um enquadramento prático para explorar, idealizar, 
priorizar e implementar planos de acção, o Canvas permite às empresas 
captar as suas ideias e estrategicamente planeá-las de acordo com a 
realidade. 

Figura 3 / Representação Esquemática do Innovation Culture Canvas 

 

Fonte: Strategyzer 

O Innovation Culture Canvas possui cinco pilares. 

O pilar da INSPIRAÇÃO é alimentado por uma diversidade de pessoas 
com mentes abertas (os intra-empreendedores), que combinam ideias, 
tirando o máximo partido dos seus talentos, competências e 
conhecimento e experiência acumulada. 

O pilar da LIDERANÇA, assume uma importância chave na motivação 
das pessoas, da empresa e dos parceiros, para responder a 
desafios/objectivos, executar planos e entregar resultados.  
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Uma liderança, com uma comunicação clara e consistente, permite criar 
“momentos” para fazer acontecer, através da mobilização de 
empreendedores internos, que de forma colaborativa investem tempo e 
energia para atingir com sucesso um objectivo comum, procurando 
maximizar a eficiência e sustentabilidade da organização no seu todo e 
valorizarem-se a si próprios. 

Um ESPAÇO EXPERIMENTAL que oferece um ambiente que estimula a 
criatividade e a geração de ideias é outro pilar de uma cultura de 
inovação. Permite um ambiente de desenvolvimento menos estruturado 
onde os colaboradores podem testar ideias para novos negócios, 
produtos ou serviços. Permite a prototipagem rápida de conceitos e a 
possibilidade de aprender com as falhas para um crescimento óptimo. 

Propõe-se que este seja capitalizado em métodos e ferramentas de 
experimentação de baixo custo, baseados nas mais recentes tendências 
de Design Thinking e LeanStartup, cujo campo de aplicação se 
estende desde startups a empresas mais maduras, que queiram fomentar 
o empreendedorismo interno. 

A maturidade dos projectos pode ser enquadrada no conceito TRL – 
Technology Readiness Level, propondo-se que a evolução dessas ideias 
siga o conceito paralelo de IRL – Investement Readiness Level que 
permite aferir qual é o nível de maturidade da ideia para captar 
investimento. 

Figura 4 / Plano de Implementação do Innovation Culture Canvas 

 

Fonte: NASA 

Outro pilar da cultura de inovação é a existência de PROCESSOS 
ÁGEIS, plataformas de ideias e esquemas de reconhecimento e 
recompensa que acelerem a qualidade e o ritmo da inovação. 
Ferramentas flexíveis, transparentes e orientadas a resultados 
estabelecem metas claras, medem o progresso e permitem uma 
colaboração eficiente. 

Por último, o MOTOR da cultura de inovação são as RELAÇÕES. 
Relações fortes com colegas, chefias, parceiros e clientes acentuam o 
espírito de equipa e a co-criação, e permitem trabalhar e acelerar o 
crescimento através de modelos win-win. 
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O verso do Innovation Culture Canvas – figura 5 deve ser usado para 
definir prioridades para a implementação que requerem o maior foco, 
confrontando os factores de investimento por parte da empresa versus o 
impacto na cultura de inovação. 

Pode-se, desta forma, obter um Plano de Ação prático e detalhado, 
pronto a ser introduzido. 

Investir numa cultura voltada para a inovação reforça o negócio de forma 
a criar mais inovação, atrair talentos futuros e assegurar o crescimento 
pela optimização da liderança, do espaço para experimentação, do 
“coração” ou seja das relações, processos e inspiração. 

 

 

 

 

Figura 5 / Implementação do Innovation Culture Canvas 

 

Fonte: Strategizer 
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METODOLOGIAS INTRA-
EMPREENDEDORISMO 
SISTEMA QUE VALORIZA O 
MÉRITO 
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3 // METODOLOGIAS PARA INTRA-
EMPREENDEDORES 

No capítulo anterior, mostrou-se como introduzir e avaliar uma cultura 
intra-empreendedora nas empresas, neste capítulo apresentam-se 
algumas ferramentas/metodologias que podem ajudar aos intra-
empreendedores a desenvolver as suas ideias de forma mais célere e 
ágil, tornando-se um activo mais valorizado na empresa porque têm a 
capacidade de gerar maior valor para a empresa. 

O processo criativo e inovador está a ter cada vez mais importância no 
seio das empresas. Este processo faz, na maioria das situações, a 
diferença entre os casos de sucesso e de insucesso. 

No desenvolvimento de um Projecto intra-empreendedor é crucial ter 
forte capacidade de gerar ideias, de adaptá-las às 
necessidades/problemas dos segmentos alvo e uma forte capacidade de 
resiliência valorizando as metodologias de lean startup e minimizando os 
tempos de entrada no mercado ou de alteração do Projecto. Entenda-se, 
que, este é um processo de tentativa erro, de teste e validação e de 
constante adaptação à volatilidade do mercado. 

Existem várias ferramentas metodológicas que ajudam na estruturação 
dos processos e consequentemente no aumento da consistência da ideia 
e do projecto. 

Por norma, estas ferramentas seguem uma sequência (passos) lógica e 
definida que permitem uma abordagem mais iterativa, criativa e 

inovadora, potenciando os ideais de uma metodologia de LEAN 
STARTUP. 

A inovação é um processo complexo e imprevisível, sendo importante 
apostar numa abordagem metodológica sólida que permita validar e 
testar as ideias junto de potenciais alvo e assim reduzir/minimizar tanto 
custos financeiros como temporais. 

De seguida, apresenta-se passo a passo uma metodologia possível de 
seguir pelos intra-empreendedores, que pode gerar e desenvolver novas 
ideias e ainda potenciar novos modelos de negócio. De referir, que a 
explicação do funcionamento de cada uma das ferramentas que se 
passam a identificar, encontram-se disponíveis no GUIA DE 
METODOLOGIAS DE LEAN STARTUP (www.aida.pt). 

 PASSO 1 / FAST IDEIA GENERATOR (GERADOR RÁPIDO DE 
IDEIAS) / PENSAR FORA DA “CAIXA” 

Uma ferramenta bastante intuitiva e que ajuda no processo de criação de 
ideias é o “Fast Idea Generator” (Gerador Rápido de Ideias), 
desenvolvido pela DIY – Development Impact and You, permite pensar 
de forma diferente, face ao normal/habitual, analisando várias 
perspectivas que possibilitem a resolução de problemas, quer seja 
através da geração de uma nova ideia ou da consolidação de uma já 
existente. 

O grande objectivo desta ferramenta é fazer com que os intra-
empreendedores reflictam sobre a sua ideia inicial e estendam “a 
imaginação” aplicando vários cenários relativamente à mesma. 
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Posteriormente, deve ser definido o conceito (ideia) a partir da análise 
das ideias geradas e selecção das que melhor se adequam na resolução 
do(s) problema(s) identificado(s). Esta ferramenta está disponível para 
download em (http://diytoolkit.org/tools/fast-idea-generator/) 

Figura 6 / Gerador Rápido de Ideias (Fast Idea Generator) 

 

Fonte: adaptado de "DIY toolkit" 

 

 

 

 PASSO 2 / DESIGN THINKING / ABORDAGEM CRIATIVA 

Caracteriza-se por ser um processo intimamente empático e intuitivo, 
habilidades que inerentemente todos têm, mas muitas vezes ignoramos. 
Ou seja, tem por base a nossa capacidade intuição, reconhecimento de 
padrões, construção de ideias que se completam emocional e 
racionalmente, de modo a culminar na expressão dessas ideias através 
da acção. 

Através da inspiração nascem ideias, e a criação de soluções 
significativas tem início com a busca de inspiração no mundo ao seu 
redor, sensibilizando-se para uma compreensão das necessidades das 
pessoas.  

Seguindo-se a fase de geração de ideias onde se pretende transformar 
inspiração em insights que se tornarão a base para o design tangível, ou 
seja para formar a ideia concreta. Terminado o processo, entra-se na 
fase de iteração onde se maturam as ideias tendo por base o feedback 
dos utilizadores. (ver Design Thinking Process Guide”, Institute of Design 
at Stanford) 
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Figura 7 / Processo de Design Thinking – As Etapas 

 

Fonte: “Design Thinking For Libraries”, 1ª Edição, IDEO 

 

 PASSO 3 / MODELO DE NEGÓCIO / ANALISAR E 
ESTRUTURAR 

A elaboração de modelos de negócio, segundo uma determinada 
metodologia, possibilita a análise e estruturação da ideia pondo a 
descoberto fragilidades e potencialidades, possibilitando mitigar as 
primeiras e desenvolver e reforçar as segundas. 

A Tela do Modelo de Negócio – Business Model Canvas é uma 
ferramenta de gestão estratégica, que permite desenvolver e delinear 
modelos de negócio novos ou existentes. Funciona como um mapa visual 
composto por NOVE BLOCOS. De uma forma muito elementar, o 
Business Model Canvas (BMC) estrutura um plano de negócios de uma 
forma simples e intuitiva permitindo uma visão global sobre todos os 
aspectos do negócio ao mesmo tempo. Esta ferramenta está disponível 
para download em (www.businessmodelgeneration.com). 

Figura 8 / Tela de Negócios - BMC 

 

Fonte: BTEN Adaptado de Alexander Osterwalder 
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 PASSO 4 / TESTE E VALIDAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO / 
CONSOLIDAR A IDEIA DE NEGÓCIO 

O Mínimo Produto Viável - MVP é uma versão do produto/serviço que 
deve permitir ao intra-empreendedor e respectiva equipa recolher, no 
mercado, a maior quantidade de informação e de aprendizagem validada, 
com maior rapidez e com menor esforço. 

É normal que um MVP contenha erros e pequenos problemas. Na 
verdade, é para isso que ele serve: para identificar os problemas do 
modelo de negócios. Essas descobertas podem inclusive indicar a 
necessidade de um PIVOT ou de REAVALIAR A IDEIA. 

O MVP deve ser a versão mais “perto” possível do produto, deve 
representar a sua proposta de valor. É preciso que o produto seja viável e 
mantenha a qualidade, sendo assim capaz de conquistar um público 
inicial e demonstrar vantagens em relação ao produto original ou à 
concorrência quando for lançado na versão final. 

 

 

 

 

 

 PASSO 5 / AFINAR O MODELO DE NEGÓCIO / REVISITAR A 
PROPOSTA DE VALOR 

Quando se considera que a hipótese está validada deve-se revisitar a 
proposta de valor inicialmente proposta e fazer as devidas adaptações. 

O VALUE PROPOSITION CANVAS - MVP é um dos instrumentos 
utilizados para afinar o Modelo de Negócio. Esta ferramenta está 
disponível para download em (www.businessmodelgeneration.com). 

Figura 9 / Tela da Proposta de Valor - Value Proposition Canvas 

 

Fonte: Strategyzer 
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A metodologia iterativa, aqui proposta, que recorre a ferramentas 
testadas por algumas das grandes empresas e startups que vieram a ter 
grande sucesso, não exclui ou impede a utilização de outras 
metodologias, que cada empresa deve adoptar, também de acordo com 
as características dos intra-empreendedores que fazem parte da 
organização e das próprias características do tecido empresarial: 
dimensão, nível de adaptabilidade da empresa a novas metodologias, 
equipa de gestão, tipologia de liderança, etc. 

Outras técnicas de brainstorming, nomeadamente as associadas a 
ferramentas de geração de ideias podem e devem ser utilizadas, assim 
como outras ferramentas para estruturação do modelo de negócio. 

A estrutura organizacional da empresa, responsável por implementar 
estas metodologias, deve ter critérios muito claros e objectivos sobre o 
mérito e a atribuição da respectiva compensação aos intra-
empreendedores, pois se assim não for, pode ter o efeito de gerar 
desmotivação entre os colaboradores.  

A figura 10 representa esquematicamente a sequência de implementação 
de uma metodologia LEAN THINKING, tal como acabou de ser descrita, 
assim como o LEAN MANAGEMENT, passo que afirma a concretização 
dos projectos de forma material. 

O LEAN MANAGEMENT pode utilizar variadíssimas ferramentas para a 
sua concretização, que depende de várias variáveis: tipo de 
gestão/liderança, tipologia de processos e produtos, situação financeira 
da empresa, entre outros. 
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Figura 10 / Sequência Metodológica Intra-Empreendedorismo 

 

Fonte: B’TEN 
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CASOS DE ESTUDO 
FAZER ACONTECER O INTRA-
EMPREENDEDORISMO 
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4 // CASOS DE ESTUDO 
O intra-empreendedorismo é visto por alguns como a arma secreta para 
o sucesso. Tem sido utilizado tanto em grandes como em pequenas e 
médias empresas. As empresas tecnológicas têm um especial apreço 
pelo intra-empreendedorismo, empresas como a 3M, a Anaconda-
Ericsson, a Apple Computer, a Google, a AT&T, a GE, a Sony e a Toyota, 
entre outras utilizam o intra-empreendedorismo como uma forma de 
realizar mais negócio. 

A apresentação de Casos de Estudo é sempre uma forma expedita de 
mostrar que é possível realizar determinada acção/projecto, suportado na 
forma como outros já fizeram, experienciaram e obtiveram sucesso. 

Neste Guia de Intra-empreendedorismo vão ser apresentadas 4 Casos 
de Estudo que testemunham os principais desafios que presidem a uma 
aposta na capacidade intra-empreendedora como um motor para o 
desenvolvimento da criatividade e da inovação no seio das empresas. 

4.1 / APPLE – INTRA-EMPREENDEDORISMO 
INFORMAL 

Steve Jobs é conhecido como um empreendedor bem-sucedido e 
inovador. Mas, nas suas próprias palavras, Jobs era empresário e 
intraempreendedor. 

Steve Jobs, presidente da Apple, foi particularmente útil na divulgação do 
termo "intra-empreendedorismo". Num artigo da "Newsweek" de 30 de 
setembro de 1985, Jobs dizia relativamente ao intra-empreendedorismo 
dentro da Apple, "A equipa da Macintosh era o que é comummente 
conhecido como intra-empreendedora, um grupo de pessoas que na 
essência, estão de volta à “garagem”, mas numa grande empresa". 

No início dos anos 80, Steve Jobs e o seu grupo de 20 engenheiros da 
Apple separaram-se dos outros colaboradores da empresa para de uma 
forma inovadora e intra-empreendedora criarem o computador Apple 
Macintosh (o “Mac”). Sob a liderança directa de Steve Jobs o Grupo do 
MAC trabalhava totalmente de forma independente, sem a interferência 
da Apple. 

Alguns dentro da Apple que sabiam desta situação comentavam que 
Jobs e o seu “bando” de engenheiros podiam operar sem a “supervisão 
de adultos”. 

O seu grupo criativo, intra-empreendedor e independente tornou-se uma 
espécie de culto dentro da Apple. 

Este empreendimento separado da Apple, acabaria por competir com os 
principais produtos da própria Apple, o que levou o seu CEO, John Scully 
a ficar desagradado com a liderança de Job e a sua independência intra-
empreendedora. 
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Scully despediu Steve Jobs (tendo vindo a admitir mais tarde que foi um 
erro). Vários anos mais tarde, Steve Jobs voltou para “salvar” a Apple 
como seu Presidente, onde se manteve até à sua morte em 2012. 

Para ser um intra-empreendedor de sucesso não basta ser criativo ou ter 
uma ideia. Este tem que ser capaz de aceitar riscos reais e partilhar e 
desenvolver uma ideia única. Um intra-empreendedor tem que estar 
disposto a trabalhar focado numa missão e defender a qualquer 
momento, em qualquer lugar os seus objectivos. Steve Jobs, claramente 
demonstrou essa virtude. 

Steve Jobs, empreendedor e intra-empreendedor criou uma sólida gama 
de produtos inovadores incluindo: Apple Computer, Mac, ipod, itune, ipad, 
iphone, icloud, Pixar e muito mais! 

4.2 / GOOGLE – PROGRAMA DE INTRA-
EMPREENDEDORISMO 

A Google encoraja o intra-empreendedorismo através da implementação 
de um Programa formal para potenciar a inovação, a criatividade e o 
pensar “fora da caixa”. O “Google Inovation Time Off”, Programa de Intra-
empreendedorismo encorajou e autorizou os seus empregados a passar 
20% do seu tempo em projectos que os interessasse e que pudessem 
de alguma forma beneficiar a Google e os seus clientes. 

Este Programa teve sucesso, uma vez que funcionou numa perspectiva 
de “bottom up”, sem burocracia ou estrangulamentos. Se um colaborador 
tinha uma ideia técnica, estes não tinham que a fazer chegar à 

administração/direcção da empresa. Em vez disso, podiam mostrar essa 
ideia e validá-la com um seu colega engenheiro. Este Programa permitiu 
que boas ideias se espalhassem rapidamente, encorajassem a 
colaboração e promovessem a construção de inputs.  

Este método de criação de produtos minimiza o posicionamento técnico 
do produto e a possibilidade de existirem erros de marketing. 

O Programa Google Innovation Time Off possuía um processo formal de 
monitorização de cada projecto de intra-empreendedorismo aprovado.  

O intra-empreendedor preparava e submetia uma proposta de projecto 
com um limite temporal, explicitando o que iria fazer e como iria medir o 
sucesso do Projecto suportado pela Google. 

É importante perceber que muitos dos produtos e serviços como o Gmail, 
Google News and AdSense foram gerados no Programa Google 
Innovation Time Off. 

Em 2013, a Google começou a cortar com esta política e a substitui-la 
por uma abordagem mais focada na inovação. Isto porque foi relatado 
que os gestores de equipas internas da Google estavam a reprimir os 
colaboradores que usufruíam de 20% do seu tempo, para outros 
projectos, devido ao posicionamento nos rankings de produtividade 
interna da Google que sofriam impactos decorrentes desse tempo 
passado “fora” dos projectos. 

Esta alteração resultou em actividades inovadoras mais direccionadas, 
isto é, com um enquadramento mais “top-down”, em vez da abordagem 
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“bottom-up”, que fez sentido aquando da formação da Google no início 
dos anos 2000, com um modelo de negócio que gerou produtos novos 
que ou cresciam exponencialmente, ou eram removidos do mercado. 

A Google actualmente é uma grande empresa, com produtos que 
perfazem uma enorme receita e que necessitam de ser profundamente 
explorados, de forma a potenciar todo o seu valor financeiro. 

Isto requer um outro sistema de inovação focado operacionalmente no 
suporte às grandes linhas de produtos e áreas de crescimento 
estratégico. Mas, esta mudança também acarreta riscos como a perda da 
cultura inovadora “espontânea” que é uma das pedras fundadoras do 
sucesso da Google. 

Actualmente a inovação envolve menos colaboradores, seleccionados de 
acordo com projectos muito focados. Será que este modelo consegue 
gerar um portfólio de inovação tão rico como o anterior e atrair os mais 
intra-empreendedores.?. De forma a acautelar este risco, o sistema de 
gestão da Google monitoriza métricas de inovação cobrindo os outputs 
(novos produtos e novas formas de trabalho) e o “pipeline” de novas 
ideias geradas. 

Um sistema de inovação engloba práticas chave como o foco estratégico 
na inovação, processos para o desenvolvimento de ideias, selecção e 
implementação, assim como a cultura dominante e os recursos chave 
(como tempo dos colaboradores e inovação).  

O que funciona para uma startup gerida por uma única pessoa, não é 
necessariamente o que resultará para uma grande empresa com 
múltiplas localizações ou para uma empresa de âmbito internacional. 

A natureza da proposta de valor do negócio, os seus clientes, a 
organização e a cultura podem mudar ao longo do tempo e o sistema de 
inovação tem que mudar com eles. 

A mudança operada pela Google na sua estratégia de inovação, 
necessitou de mudanças nos seus processos e na sua cultura. 

4.3 / HOVIONE – PLATAFORMA DE INOVAÇÃO 
A Hovione é uma empresa portuguesa que investiga e desenvolve novos 
processos químicos e dispositivos médicos, produzindo princípios activos 
para a indústria farmacêutica mundial.  

É o maior empregador privado de doutorados em Portugal e tem 
presentemente em curso vários programas de doutoramento na 
Empresa. 

Nos últimos anos, a Hovione criou uma nova visão assente na inovação. 
De forma a implementar um sistema voltado para a inovação, a Hovione 
desenvolveu um sistema bastante sofisticado em que cada colaborador 
pode propor uma ideia que possa beneficiar o negócio, podendo ser 
relacionado com um processo de produção, uma nova fórmula química, 
ou até uma nova prática para a empresa. 
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A Hovione criou uma plataforma com foco nos processos, produtos e 
pessoas. Qualquer pessoa na organização, em qualquer geografia onde 
a empresa opera, tem acesso a esta plataforma (intranet).  

A aplicação permite aos colaboradores preencher um formulário com as 
suas ideias, incluindo informação geral, o problema que resolve, como a 
ideia pode ser aplicada, os recursos necessários e como isso beneficia a 
empresa. 

Numa segunda fase, todas as ideias são avaliadas por um comité para a 
inovação, composto por três executivos de topo, incluindo o Vice-
Presidente da Pharma Inovation, o Director para a área da Inovação e o 
Director Científico. 

As melhores ideias podem ser implementadas no imediato e neste caso o 
projecto recebe o financiamento necessário e o promotor recebe os 
recursos humanos e o tempo necessário para a sua implementação. Ou 
pode juntar-se a um pipeline de projectos a implementar no futuro. A 
plataforma permite tanto ao promotor como ao comité estar a par de 
todos os desenvolvimentos. 

A plataforma de inovação tem uma característica adicional, os 
colaboradores são recompensados pelos seus esforços.  

Numa perspectiva de cultura organizacional, a gestão de recursos 
humanos, certifica-se que todos os anos há um relatório de objectivos e 
metas alcançados. É feito um balanço tanto dos objectivos de 
produtividade como dos comportamentais. Quando se trata de contratar 
recursos, primeiro a Hovione procura internamente.  

O Programa de inovação encontra-se dividido em duas áreas: o 
programa científico e o de produção, com critérios específicos para cada 
um e um reconhecimento social para todos, em formato de encontro, com 
a participação de toda a empresa em que cada seleccionado apresenta o 
seu projecto.  

Os colaboradores têm a oportunidade de fazerem rotatividade 
internacional, assim como de funções. As equipas manterem-se muito 
tempo unidas, não é a regra, de forma a fomentar uma cultura inovadora. 

Prosseguindo uma revisão estratégica do seu posicionamento para a 
inovação, a empresa identificou um conjunto de acções consistentes que 
a transformaram num motor para a inovação, a saber: 

 Nomeação de um Vice-Presidente para a Inovação, definição de 
objectivos claros para o desenvolvimento de processos internos e 
ferramentas, assim como incentivos e o enquadramento 
necessário para suportá-los; 

 Transformação na forma como a empresa se “vê”, ou seja, 
passagem de uma empresa de excelência, onde a qualidade é o 
valor supremo, para uma empresa que valoriza a inovação tanto 
quanto a qualidade. 

 Desenvolvimento de uma cultura em toda a empresa, aberta a 
todas as ideias, que lhe dá um reconhecimento público pelo 
pensamento voltado para a inovação. A empresa usa a sua 
elevada qualidade, força de trabalho diversificada e altamente 
qualificada e cultiva a sua cultura corporativa para criar um 
ambiente de florescimento para a inovação. O facto de terem 
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conseguido em 2011 um crescimento de 24% nas vendas, 
parece confirmar o potencial desta abordagem. 

4.4 / EDP – INOVAÇÃO CO-CRIATIVA 
A Energias de Portugal (EDP) tem cerca de 12.000 pessoas a trabalhar 
em diferentes sectores e múltiplas geografias. 

Apesar de existir um departamento específico cuja missão é pensar 
sobre inovação (EDP Inovação), a estratégia de inovação da empresa 
assenta em networking e na construção de sinergias entre todas as 
unidades de negócio. 

Como a empresa é muito grande, o que pode levar a dificuldades de 
comunicação, várias acções foram realizadas no sentido de evitar 
situações desta natureza. 

Foram criados os chamados “Grupos de Interesse” que desenvolvem 
estudos em torno de temáticas específicas (energia solar, distribuição, 
etc…). Nestes grupos a informação flui de forma mais suave permitindo 
aos intra-empreendedores ter uma oportunidade para criar e apresentar 
iniciativas.  

Estes grupos são bastante autónomos, com espaço adequado para focar 
na experimentação, recebendo pouca supervisão da hierarquia (vão 
sendo pedidos relatórios regularmente para supervisão). 

Uma das formas de participação na construção da estratégia de inovação 
da empresa faz-se a partir de um micro-site, aberto ao público. É uma 

fonte permanente de ideias e de desenvolvimento de produto utilizada 
para melhorar os serviços da empresa. 

A nível interno, todos os empregados têm acesso ao EDP Click Idea – na 
intranet, uma aplicação que permite colocar novas ideias e votar nessas 
mesmas ideias. Estas duas iniciativas ajudam a quebrar barreiras 
decorrentes de uma complexa rede hierárquica.  

A EDP aposta também na Open Innovation – Inovação Aberta, um 
exemplo prático é o método EV Charging System (estação de 
carregamento rápido de carros eléctricos) desenvolvida em cooperação 
com investigadores externos e a EDP Inovação. O desafio era reduzir os 
custos de produção de aproximadamente 1000 € para 500€. O desafio foi 
feito aos colaboradores internos e aos indivíduos externos. As ideias 
foram apresentadas, um protótipo foi construído e os planos técnicos 
foram publicados. 

Uma vez que a EDP trabalha em várias geografias e áreas de negócio, a 
EDP Inovação criou um network de “pontos focais”, em vários grupos 
para troca de informação nos projectos correntes. Os pontos focais 
ganharam visibilidade pelos seus projectos na organização, assim como 
conhecimento sobre aquilo que os outros estavam a fazer.  

Uma EV Charging System era algo que o grupo no Brasil estava também 
a procurar desenvolver. Através de co-desenvolvimento com duas 
universidades em São Paulo, a EDP Brasil vai adaptar os planos técnicos 
para conseguir trabalhar com condições climatéricas mais húmidas e 
quentes na América do Sul. 
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Cientes dos obstáculos existentes ao nível da comunicação, nas grandes 
empresas, a EDP procura destruir as formalidades da comunicação 
através de: 

 Uma intranet que faculta informação para os seus colaboradores 
e publica ofertas de mobilidade interna e oportunidades de 
trabalho 

 Todos os colaboradores têm oportunidades de comunicar 
directamente com o CEO 

 A EDP Magazine e a “On-TV” actualizam permanentemente os 
colaboradores sobre as iniciativas da empresa 
 

 A Universidade EDP tem um “Campus” on-line para troca de 
conhecimento e e-learning. 

 A Internet permite ao público em geral estar informado dos 
projectos actuais da empresa. 
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5 // CLUBES DE (INTRA) 
EMPREENDEDORISMO 

A Actividade – Clubes de Empreendedorismo, enquadrada no Projecto 
APE, visa estimular o intra-empreendedorismo nas empresas, 
encontrando possibilidades de criação ou (re)formulação de unidades de 
negócio, através da inovação, no contexto de empresas já estabelecidas, 
recorrendo à aplicação e disseminação de ferramentas e técnicas de lean 
startup entre os quadros técnicos das empresas. 

Neste sentido, foram desenvolvidos dois Estudos de Caso em empresas 
da Região de Aveiro, a HFA – Henrique, Fernando & Alves S.A. (HFA) e 
a PRIFER – Technical Molds, S.A (PRIFER). 

A PRIFER é uma empresa de moldes e a HFA é uma empresa 
especializada na assemblagem e teste de equipamento electrónico e de 
telecomunicações, em regime de subcontratação. 

Estes Estudos de Caso foram desenvolvidos em 3 sessões de trabalho, 
cada um, tendo numa primeira fase um Programa inicial comum de 
intervenção, que se veio a verificar que tinha de ser adaptado de acordo 
com a natureza, posicionamento da gestão de topo, objectivos, projectos 
de médio-longo prazo, tipologia de projectos e equipas.  

Foi-lhes pedido que durante as 3 sessões de trabalho, colaborassem na 
execução de metodologias que pudessem ajudar a dinamizar junto dos 
seus colaboradores um “clube” de empreendedorismo, visando resolver 
problemáticas específicas da empresa, valorizando a criatividade dos 

colaboradores, a sua autonomia na identificação de problemas e na 
apresentação de propostas de solução. 

O desafio formulado visava também o desenvolvimento de uma cultura 
de inovação, baseada em processos permanentes geradores de efeitos 
mais duradouros na estrutura informal da empresa. Nesta medida, as 
sessões foram também dinamizadas utilizando metodologia e 
ferramentas de lean thinking, que pudessem, posteriormente, ser 
utilizadas de forma autónoma pelos colaboradores da empresa. 

Visando estimular a dinâmica de comunicação entre todos participantes 
no Clube de Intra-empreendedorismo e a equipa técnica foi utilizada a 
plataforma Trello que é uma ferramenta colaborativa, tendo sido 
especificamente configurada pela B´TEN para responder aos objectivos 
do projecto.  

Esta ferramenta possibilita a sistematização do trabalho realizado em 
cada sessão, o acompanhamento permanente do percurso dos grupos 
entre as sessões, a interação entre os membros da equipa mesmo 
quando não se encontram no mesmo local, o lançamento de desafios e a 
partilha de documentos entre todos os intervenientes. 
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5.1 / PRIFER – DESAFIOS DIRECIONADOS 
No estudo de caso da PRIFER participaram 20 colaboradores. A direção 
da empresa, contou com a presença do seu director geral e da 
responsável pelas áreas da gestão da qualidade, segurança e ambiente, 
estando incluídas nas suas funções a gestão do processo de inovação. 

1ª Sessão - Geração de Ideias 

A sessão iniciou-se com a apresentação dos objectivos do projecto ao 
nível da empresa e ao nível do APE. 

Os colaboradores foram informados que o resultado desta experiência 
seria partilhado neste guia, considerando a importância de disseminar os 
valores e metodologias de promoção do intra-empreendedorismo nas 
outras empresas da região.  

Explicitados os objectivos e a agenda da sessão, foi efetuada, de 
seguida, uma apresentação sobre a importância da cultura da inovação 
para as empresas e para a sua capacidade de se adaptarem com 
sucesso às alterações do ambiente competitivo. 

O primeiro exercício prático foi a utilização da metodologia de geração de 
ideias recorrendo às ferramentas da DIY Development Impact & You – 
“Fast Idea Generator”. Através desta ferramenta os colaboradores foram 
estimulados a “olhar” de forma criativa para os desafios que cada um 
identificava para a empresa. 

As ideias foram trabalhadas a título individual, cada participante 
contribuiu com ideias que considerava relevantes para o desenvolvimento 
da empresa.  

O perfil operacional dos colaboradores gerou um grande foco na 
resolução de problemáticas que encontravam no seu dia-a-dia, pelo que 
os projectos apresentados tinham, numa larga maioria, a ambição de 
contribuírem para o aumento da eficiência da empresa (inovação ao nível 
do processo). As ideias orientadas para a inovação ao nível do mercado, 
ou da tecnologia, foram em número reduzido.  

O segundo exercício prático, foi realizado utilizando a metodologia de 
Design Thinking – da IDEO/Stanford Design School. Aplicou-se a 
metodologia relativamente àqueles que são os desafios de inovação. Os 
colaboradores foram estimulados a validarem as suas ideias com os 
colegas, procurando estabelecer os seguintes princípios basilares: 

 As ideias só podem ser consideradas “boas” ou “más” depois de 
testadas e validadas com os seus potenciais utilizadores (quer 
com os clientes, ou com os clientes internos). 

 As ideias podem ser trabalhadas, ouvindo os seus destinatários, 
refletindo sobre as suas opiniões e fazendo-as evoluir em 
direção às verdadeiras necessidades dos clientes (ou clientes 
internos); 

 O processo de evolução convida à existência de uma interação 
contínua e expedita de teste e validação das ideias, obtendo 
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resultados surpreendentemente rápidos e com custos muito 
reduzidos para a empresa. 

Após a realização destes dois exercícios, foram apresentadas as ideias 
geradas pelos colaboradores, muito vocacionadas para a resolução dos 
problemas internos ou dos desafios organizacionais. 

Esta sessão contou ainda com a intervenção de um orador convidado 
que apresentou alguns dos principais desafios da inovação dirigidos às 
empresas. 

 

No final da sessão, as ideias geradas foram listadas no quadro branco, 
ficando a direção com a responsabilidade de as selecionar em função 
das prioridades da empresa. 

Entre a primeira e a segunda sessão, a direção da empresa seleccionou 
quatro projectos para aprofundamento dentro do Clube de Intra-
empreendedorismo do APE e organizou quatro grupos de trabalho 
considerando as áreas funcionais envolvidas, as necessidades de 
articulação entre elas e as competências dos colaboradores. 

 

2ª Sessão – Jornada Cliente/Cultura Lean/ Valorização da 
Inovação/Process Canvas 

Explicitados os objectivos e a agenda da sessão, iniciou-se a sessão 
fazendo o enquadramento do que é, para que serve e como surgiu a 
cultura “lean”.  

A cultura “lean” permite identificar os desperdícios nos processos de 
produção, nesse sentido foi apresentada a metodologia AGILE, que 
permite identificar necessidade de melhorias a adotar nos processos e 
capacitar as pessoas para a melhoria continua. 

A Jornada do Cliente foi a metodologia apresentada, com o fim de 
mapear e documentar cada passo da relação entre os clientes (neste 
caso clientes internos) e a empresa. Este mapa ou tela faz a 
representação dos objectivos do cliente, necessidades, sentimentos e 
procura ainda identificar as barreiras na procura por um produto ou 
serviço. 
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O primeiro exercício prático, foi realizado pelos grupos definidos após a 
primeira sessão, envolvendo os seus membros nas respostas aos 
seguintes desafios: 

 Visualizar o fluxo de trabalho (Quem estamos a servir nos 
momentos chave de geração de valor?) 

 Definir limites para o trabalho em curso 
 Medir e analisar os problemas no fluxo 
 Identificar melhorias e adaptar os processos 
 Controlar os ganhos 
 Capacitar as pessoas 
 Definir limites para os tempos de execução 

 Medir velocidade e analisar os obstáculos 

Posteriormente, foi apresentado o Process Canvas, que é uma 
ferramenta que ajuda a projectar as principais actividades “os nossos 
clientes”, permite a conexão entre a gestão estratégica e operacional e é 
um plug in do BMC – Business Model Canvas. Esta ferramenta ajuda a: 

 Descrever o porquê e qual a motivação 
 Porque vamos resolver um problema?  
 Descrever o fluxo de informação e o que recebemos 
 Desenhar o fluxo e a cadeia do processo 
 Identificar o que entregam no final do processo 
 Identificar o valor criado 
 Definir indicadores de resultado 

No final da sessão, os grupos de empreendedores internos tiveram que 
preparar e apresentar um “pitch” para os seus colegas, obedecendo aos 
seguintes tópicos: 

 O nosso grupo é… 
 Oportunidades de melhoria 
 Novas soluções 
 Que propomos fazer? 
 Indicadores de sucesso? 
 Quais os benefícios para a empresa? 

Como 
estamos a 
fazer?

Jornada do Cliente
Momento 1

Satisfação 
do Cliente?

Momento 2 Momento 3 Momento 4 Momento 5

Descrevam 
o Porquê.

Novas 
soluções!

Nome do Projeto:

Grupo de Trabalho:

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 
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3ª Sessão – MVP (Minimum Viable Product)/ Ferramenta 
Colaborativa (TRELLO) 

Os participantes da PRIFER, acompanhados pelos consultores, 
desenvolveram várias actividades com a seguinte proposta de agenda: 

 Apresentação dos Protótipos dos Projectos 
 Produto Mínimo Viável (PMV) / Protótipo no Trello 
 Elaboração do PMV no Trello e Teste do Protótipo 
 Apresentação dos Produtos Mínimos Viáveis para cada um dos 

Projectos 
 Conclusões e Desafios Futuros 

Explicitados os objectivos, os representantes de cada grupo 
apresentaram o trabalho desenvolvido entre as sessões (“pitch” de 3 
minutos). 

Os participantes começaram por explicar o que tinham definido para o 
seu Produto Mínimo Viável, seguindo o conceito que tinha sido 
apresentado na 2ª sessão de trabalho, tendo por base o trabalho 
desenvolvido ao nível do processo, onde usaram o Process Model 
Canvas para descrever o problema que resolvem, o fluxo de informação 
e o que recebem, desenhar o fluxo e a cadeia do processo, identificando 
o que entregam no final do processo e o valor criado para a empresa. 

Nesta Sessão foi apresentado o conceito de MVP –Minimum Viable 
Product que visa permitir recolher a maior quantidade de informação e de 
aprendizagem validada, com maior rapidez e com menor esforço, antes 
da penetração no mercado. 

De seguida foi solicitado que realizassem o seu PMV- Produto Mínimo 
Viável. Este PMV, foi desenvolvido recorrendo à plataforma colaborativa 
Trello. Neste caso a sua facilidade de configuração, para as 
necessidades específicas de cada grupo de trabalho, deveria servir de 
base para a apresentação de um processo estruturado que desse 
resposta aos desafios (quatro temas seleccionados) da PRIFER. 

Os participantes trabalharam um exemplo concreto de criação de um 
PMV, onde usaram o Trello em combinação com uma nova ferramenta 
Web (Zapier) que permitiu registar automaticamente as mudanças de 
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estado de cada processo, registando-as num excel (estado / data hora) 
evidenciando assim os grandes objectivos do exercício:  

 alertar para o risco de não implementação dos projectos por 
dificuldades associada à clareza da comunicação 

 sistematização das ideias trabalhadas 
 definição das especificações técnicas associadas às 

necessidades de implementação do projecto 
 preparação da apresentação do projecto/ protótipo funcional 

aos seus pares  

 

 

RESUMO DA EXPERIÊNCIA NA PRIFER 
Em síntese, destacam-se pela sua relevância os seguintes aspectos: 

 Esta experiência foi acompanhada pela gestão executiva da 
empresa (Director operações e comercial) e gerida pela área da 
Inovação (na empresa funcionalmente integrada na área da 
Qualidade), que esteve presente em todas as sessões; 

 As equipas (4 equipas) e os projectos (4 temas) foram indicados 
pela gestão, em função das suas prioridades organizacionais; 
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 A atitude da organização perante o desafio foi o de focar na 
forma como internamente se podem trabalhar/desenvolver os 
projectos, tornando-se mais eficiente; 

 A gestão executiva incentivou os grupos de trabalho a 
desenvolver com autonomia propostas de solução para os 
desafios identificados (sendo de salientar que na 2ª sessão de 
trabalho, alguns dos grupos já tinham avançado para a execução 
interna das ideias seleccionadas e aprovadas).  

 No final de cada sessão foram colocados desafios aos 
participantes, estimulando-os a aprofundar as abordagens 
metodológicas trabalhadas nas sessões. No início da sessão 
seguinte cada grupo apresentou o resultado do seu trabalho; 

 Entre a 2ª e a 3ª sessão, após o trabalho desenvolvido pelos 
grupos na aplicação das metodologias associadas à Jornada do 
Cliente e do “Process Model Canvas”, notou-se ainda mais o 
incremento do trabalho autónomo para encontrar soluções 
operacionais; 

 A abordagem pragmática suscitada pelas metodologias utilizadas 
(baseadas na criatividade, na discussão aberta das soluções, e 
no seu teste e validação junto dos utilizadores finais) permite 
rápidos progressos na identificação dos problemas e, sobretudo, 
na resposta que é possível formular, sugerindo processos 
alternativos, responsáveis pela execução e indicadores de 
acompanhamento; 

 A transversalidade organizacional das equipas (integrando 
pessoas que, por vezes, nas suas tarefas quotidianas têm menos 
contacto funcional), estimulou, num primeiro momento, a 
existência de um diagnóstico mais rigoroso dos problemas 

identificados, e, num segundo momento, uma abordagem mais 
completa das competências e dos recursos a mobilizar; 

 No final da 3ª sessão, a prototipagem e teste do Produto Mínimo 
Viável, permitiu identificar melhores soluções para os problemas 
a que se propuseram resolver, criando assim maior valor para a 
empresa, podendo este ser medido pelas métricas definidas no 
Process Model Canvas (KPI’s). 
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TESTEMUNHO DA EXPERIÊNCIA A PARTIR DA PRIFER 

A análise do desafio de dinamização do clube de intra-
empreendedorismo na óptica da própria empresa, foi efetuada através de 
entrevista presencial aos responsáveis da empresa director de operações 
e director comercial, Alexandre Prior (AP) e gestora da qualidade, 
segurança e ambiente, Alice Marciel (AM).  

Apresenta-se de seguida a resposta às questões colocadas. 

P1- De que forma é que as metodologias trabalhadas contribuíram para a 
resolução de problemas e para o desenvolvimento e dinamização de uma 
cultura de intra-empreendedorismo? 

R1 (AP+AM) - Esta experiência serviu para apresentar os problemas e 
contribuiu para a sua resolução. Para a cultura directamente não, mas as 
pessoas saíram da formação a pensar “fora da caixa” e aconteceram 
coisas interessantes após a formação: funcionou como ignição, mexeu 
com a organização. 

Contudo, se fossemos repetir, começaria por algo mais básico do ponto 
de vista dos conceitos de inovação e introduzindo os temas da norma da 
qualidade. 

A avaliação global da experiência é muito positiva, permitiu aprender 
fazendo. 

P2 – O processo colaborativo dos vários participantes, procurou 
responder às necessidades dos clientes internos da empresa, centrando-
se nos seus utilizadores, de forma a encontrarem soluções inovadoras 

para os problemas identificados. Considera que o resultado foi inovador 
para a empresa? 

R2 (AP+AM) - Neste aspeto o resultado foi muito positivo. 

As pessoas tiveram tempo para refletir sobre as questões colocadas, 
sobre as suas ligações na partilha de informação e sobre o papel do 
cliente interno. 

Os resultados para serem implementados precisam de ter alguém 
dedicado e a desenvolver especificamente partir do conhecimento da 
organização e das suas necessidades internas. 

Um aspeto que não resultou bem e, isso, foi muito referido na recolha de 
opiniões que fizemos junto dos trabalhadores foi a utilização do Trello, 
especialmente na última sessão. Nesta empresa utilizam-se ferramentas 
muito sofisticadas de gestão de projecto, planeamento e programação 
dos moldes que são muito complexos. Ao procurar estruturar um exemplo 
de aplicação com uma nova ferramenta, notou-se resistência dos 
participantes, receando a utilização de “mais uma” a juntar a várias outras 
já disponibilizadas. Esse lado negativo foi mais valorizado do que a ideia 
de prototipar uma solução de forma fácil e com especificações claras de 
comunicar. 

P3 - As ideias geradas pelos colaboradores no processo de inovação 
criativa e que foram selecionadas para a bolsa de ideias, vão criar real 
valor para a empresa? 
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R3 (AP+AM) - A selecção de ideias foi feita a pensar nos problemas 
internos. Todos os projectos continuam e um deles foi já implementado 

No que se refere, por exemplo à Comunicação interna o sistema já 
estava a ser globalmente revisto. O desenvolvimento no Clube de Intra-
empreendedorismo alertou para a necessidade de cada sector comunicar 
melhor. O processo de melhoria da Comunicação Interna continua e vai 
continuar..., outros projectos necessitam ainda de desenvolvimento. 

De um modo geral, aumentou a receptividade dos colaboradores para 
algumas coisas diferentes e a sua capacidade de fazer coisas diferentes, 
motivando os colaboradores a interagirem e articularem-se de uma forma 
mais proactiva, contribuindo para uma cultura de maior participação e 
abertura na resolução de problemas.  

Contribuiu ainda para uma maior receptividade para aceitar novas 
formações. 

P4- Um dos pilares da Cultura de Inovação é o Espaço Experimental, de 
que forma é que este pilar pode alavancar o crescimento da empresa? 

R4 - A ideia de criar uma sala como laboratório de ideias está a ser 
ponderada. Consideramos que poderia ser interessante ter um espaço 
dedicado, com recursos e materiais criativos que permitissem fazer 
protótipos, apelando a uma abordagem inovadora e a respostas 
colaborativas. 

P5- Que sugestões ou recomendações para novas iniciativas similares? 

R5 (AP+AM) - Começar por trabalhar numa primeira sessão conceitos 
mais básicos associados à inovação e à sua gestão, apresentando 
ferramentas, para quem ainda não sabe, sobre o que é o IDI. 

Por outro lado, definir bem se partimos do lado da inovação do processo 
ou da inovação de produto/ mercado. No nosso caso, o foco nesta última 
área requereria que as sessões envolvessem e fossem direcionadas para 
a gestão de topo.  
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5.2 / HFA – DESAFIOS EM AGENDA ABERTA 
No Estudo de Caso da HFA, Electrónica e Telecomunicações 
participaram 22 colaboradores estando presentes permanentemente nas 
sessões dois fundadores e administradores da empresa. 

 1ª Sessão – Geração de Ideias 

A sessão iniciou-se com a apresentação dos objectivos do projecto ao 
nível da empresa e ao nível do APE. Os colaboradores foram informados 
que o resultado desta experiência seria partilhado neste guia, 
considerando a importância de disseminar os valores e metodologias de 
promoção do intra-empreendedorismo nas empresas da região.  

A primeira sessão teve uma dinâmica de aceleração e geração de ideias 
bastante intensa e focada nas seguintes metodologias: 

 – Apresentação dos Desafios de Inovação 
 – Pilares / Cultura de Inovação 
 – Geração Rápida de Ideias - Metodologia DIY - “Fast Idea 

Generator” 
 – Geração de Ideias  
 – Design Thinking 
 – Importância do Design Thinking nas empresas  
 – Metodologia de Design Thinking aplicada aos desafios de 

inovação 
 – Gestão do Portfólio de Inovação 
 – Apresentação das ideias entre pares 
 – Selecção dos Projectos Inovadores / Bolsa de Ideias 

 – Equipas de Inovação / Mentores 

Explicitados os objectivos e a agenda da sessão, foi efetuada, de 
seguida, uma apresentação sobre a importância da cultura da inovação 
para as empresas e para a sua capacidade de se adaptarem com 
sucesso às alterações do ambiente competitivo. 

Para lidar com a mudança, nas etapas apropriadas do ciclo são 
introduzidas ferramentas de Design Thinking que estimulam a criatividade 
e permitem uma visão holística da empresa e de como todas as peças a 
melhorar se encaixam num sistema poderoso, flexível e integrado. 

De seguida, todos os participantes foram desafiados a identificar uma 
ideia inovadora para a HFA e, posteriormente, a puxar pela sua 
criatividade no “exercício” de geração rápida de ideias. 

 A validade das ideias para a empresa foi trabalhada através da 
metodologia de Design Thinking – da IDEO/Stanford Design School. 
Através de um processo de interação cada participante teve a 
oportunidade de desenvolver a sua ideia original, apoiando-se no 
feedback dos colegas.  

Simulou-se desta forma a análise do mercado, sublinhando a 
necessidade de ouvir o cliente (da empresa, ou o cliente interno), como 
ferramenta mais adequada para validar a importância de uma 
determinada ideia com impacto no potencial inovador da empresa, quer 
seja ao nível do processo, tecnologia, produto ou mercado. 
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Das mais de 19 ideias geradas, foram selecionadas 5 através de uma 
votação entre pares, dinamizada de forma ativa pela administração da 
empresa.  

Note-se que apesar da metodologia de seleção ser ligeiramente diferente 
do caso anteriormente apresentado, ou seja, mais aberto no caso da 
HFA, a opção formulada para os projectos a trabalhar no “Clube de Intra-
empreendedorismo” foi muito similar, na medida em que os projectos 
seleccionados recaíram sobre ideias promotoras da eficiência da própria 
empresa. 

 

 2ª Sessão – Modelo de Negócios BMC 

A segunda sessão iniciou-se com a apresentação feita pelos elementos 
dos 5 grupos de trabalho, tendo em conta uma primeira avaliação que 
fizeram sobre o potencial valor para a HFA resultante da sua inserção 
nas actividades produtivas, assim como os custos associados à sua 
implementação. 

De seguida foram apresentados os objectivos e as temáticas constantes 
da agenda: 

 Abordagens Lean e a Valorização da Inovação 
 BMC – Tela do Modelo de Negócio 
 Desenvolvimento do Modelo de Negócio 
 “Pitch” – Como fazer? 
 Apresentação das ideias inovadoras 

Depois da apresentação, sobre a importância de uma abordagem Lean e 
a valorização da inovação no contexto da empresa, os grupos de trabalho 
desenvolveram o Modelo de Negócio numa perspectiva do cliente interno 
– projectos internos, dando especial importância à Proposta de Valor. 

A utilização do BMC adaptada neste âmbito a uma lógica de projecto 
interno, foi bem recebida e adaptada pela empresa, com todos os grupos 
a utilizarem com sucesso a metodologia, evidenciando nomeadamente os 
seguintes aspectos: 
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 A ligação entre clientes (clientes internos) e a proposta valor; 
(qual o problema que resolvem?) 

 A forma de fazer chegar (canais de distribuição) os serviços 
aos clientes 

  Mecanismos de fidelização ou formas de estreitar o 
relacionamento 

  Definição das actividades Chave 
 Identificação de Recursos Chave  
 Parceiros da Cadeia de Valor 
 Identificação dos principais custos e necessidades 

investimento para a resolução do problema 
 Proveitos associados ao projecto 

No sentido de se trabalhar uma linguagem comum ao nível da 
apresentação dos projectos, foi partilhada a metodologia de “Pitch” para 
comunicarem a ideia de negócio de forma objectiva e com uma proposta 
de valor muito clara, num curto espaço de tempo, apoiando-se nas telas 
do Modelo de Negócio-BMC. 
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 3ª Sessão – Jornada Cliente/Process Canvas 

A 3ª Sessão teve início com a apresentação do Pitch do modelo de 
negócio consolidado. A sessão teve a seguinte agenda: 

 Conhecer o cliente - “Jornada do Cliente” 
 Valorização da Inovação e Process Model Canvas 
 Conclusões e Síntese dos Desafios Futuros 

A Jornada do Cliente foi a metodologia apresentada, com o fim de 
mapear e documentar cada passo da relação entre os clientes (neste 
caso clientes internos) e a empresa. Este mapa ou tela faz a 
representação dos objectivos do cliente, necessidades, sentimentos e 
procura ainda identificar as barreiras na procura por um produto ou 
serviço. 

Os grupos de trabalho, procuraram identificar os diferentes momentos 
dos seus clientes (“cada passo” da produção), colocando post-its com os 
sentimentos em cada momento e os comentários relativos aos níveis de 
satisfação, assim como o porquê e as soluções que melhor resolviam os 
problemas identificados para cada momento. 

Este exercício prático, envolveu os membros do grupo na resposta aos 
seguintes desafios: 

 Visualizar o fluxo de trabalho (Quem estamos a servir nos 
momentos chave de geração de valor?) 

 Definir limites para o trabalho em curso 

 Medir e analisar os problemas no fluxo 
 Identificar melhorias e adaptar os processos 
 Controlar os ganhos 
 Capacitar as pessoas 
 Definir limites para os tempos de execução 
 Medir velocidade e analisar os obstáculos 

 

Com esta ferramenta, é mais fácil definir objectivos de melhoria e o 
âmbito da intervenção, possibilitando a compreensão do negócio do 
cliente, e do processo com o qual o problema se relaciona. 

Como 
estamos a 
fazer?

Jornada do Cliente
Momento 1

Satisfação 
do Cliente?

Momento 2 Momento 3 Momento 4 Momento 5

Descrevam 
o Porquê.

Novas 
soluções!

Nome do Projeto:

Grupo de Trabalho:

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 

LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT LEAN MARKETING| EXERCÍCIO : CUSTOMER JOURNEY MAP  (60 m)36

SHOW IT 
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Posteriormente, trabalharam o Process Canvas, de forma a projectar as 
principais actividades para o factor “Quem” para os clientes internos, 
fazendo a conexão entre a gestão estratégica (complementando o BMC – 
Model Business Canvas – segmentos de clientes servidos com a 
proposta de valor) e operacional detalhando-se os processos a adoptar 
para entregar ao cliente a “nossa” proposta de valor.  

O objectivo é ir além da melhoria incremental passando para a melhoria 
“disruptiva” onde as organizações podem ganhar uma verdadeira 
vantagem competitiva.  

 

 

RESUMO DA EXPERIÊNCIA NA HFA 

Resumindo, pode-se destacar como mais relevante deste Estudo de 
Caso, as seguintes experiências: 

 Na HFA houve uma presença constante da Direcção de topo 
(proprietários e fundadores da empresa) e houve uma visão 
bastante aberta na identificação dos desafios;  

 A constituição das equipas de trabalho e a identificação dos 
projectos (cinco) foi feita de forma participativa, no final da 
primeira sessão, tendo os grupos sido constituídos a partir de um 
processo de adesão voluntária (por áreas de trabalho e 
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competências dos colaboradores), combinado com o convite da 
Direção de Topo para pessoas com competências-chave 
integrarem as equipas que se estavam a formar; 

 Apesar do processo de escolha das equipas ter sido muito 
participado na HFA, as opções selecionadas para 
desenvolvimento recaíram sobre processos de melhoria a 
implementar na própria empresa; 

 A participação ativa da Gestão de Topo da empresa, estimulou 
os colaboradores envolvidos a experimentar as ferramentas 
metodológicas, visando a sua aplicação a qualquer projecto na 
empresa; 

 No final de cada sessão foram colocados desafios aos 
participantes, estimulando-os a aprofundar as abordagens 
metodológicas trabalhadas. No início da sessão seguinte cada 
grupo apresentou o resultado do seu trabalho, salientando-se 
que na 2ª sessão alguns grupos já tinham avançado para a 
execução interna das ideias selecionadas; 

 Na HFA houve uma preocupação particular com a cultura da 
empresa. O “Clube de Intra-empreendedorismo”, para além do 
foco na resolução dos desafios, foi aproveitado para reforçar a 
importância da interação autónoma entre os colaboradores, no 
seguimento das políticas de promoção da cultura da empresa 
que têm vindo a ser prosseguidas. 

 

 

TESTEMUNHO DA EXPERIÊNCIA A PARTIR DA HFA 

A análise do desafio de dinamização do clube de intra-
empreendedorismo na óptica da própria empresa, foi efetuada através de 
entrevista presencial aos fundadores e administradores Henrique Ferreira 
e Carlos Alves. 

Apresenta-se de seguida a resposta às questões colocadas. 

P1 - De que forma é que as metodologias trabalhadas contribuíram para 
a resolução de problemas e para o desenvolvimento e dinamização de 
uma cultura de intra-empreendedorismo? 

R1 (HF+CA) - Esta experiência serviu para por as pessoas a “pensar fora 
da caixa” e a identificar problemas, levantando novas questões que 
normalmente não emergem na gestão do dia-a-dia.  

Os desafios da empresa são expostos de forma simples, por tópicos, 
tornando mais visível algumas dificuldades quotidianas. A metodologia 
seguida obriga a repensar e a fazer de forma diferente. 

P2 – O processo colaborativo dos vários participantes, centrou-se nos 
seus utilizadores, de forma a encontrarem soluções inovadoras para os 
problemas identificados. Considera que o resultado foi inovador para a 
empresa? 

R2 (HF+CA) - Destaca-se principalmente a interação gerada entre as 
pessoas e o espírito gerado dentro da empresa. Deu tempo para por as 
pessoas a colaborar umas com as outras e a trabalharem em conjunto 
em diferentes focos. 
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P3 - As ideias geradas pelos colaboradores no processo de inovação 
criativa e que foram selecionadas para a bolsa de ideias, vão criar real 
valor para a empresa? 

R3 (HF+CA)	 -	 Os grupos criados continuam a implementar as acções 
seleccionadas e trabalhadas ao longo do “Clube de Intra-
empreendedorismo”. As melhorias identificadas ao nível do processo têm 
vindo a ser implementadas.  

A colaboração dentro dos vários grupos de trabalho e as ferramentas 
utilizadas ajudaram a encontrar medidas concretas dirigidas ao sector da 
empresa onde as melhorias eram pretendidas.	

P4- Um dos pilares da Cultura de Inovação é o “Espaço Experimental”, 
de que forma é que este pilar pode alavancar o crescimento da empresa? 

R4 (HF+CA) - A ideia de dinamizar um espaço experimental foi logo 
“agarrada” pelos envolvidos, aproveitando a sala e os recursos já 
existentes na sala de formação.  

Ao nível da cultura da empresa destaca-se um ainda maior cuidado no 
envolvimento dos colaboradores com a empresa. Por exemplo, no último 
dia mundial da mulher foi oferecida uma rosa a todos os colaboradores.  

P5- Que sugestões ou recomendações para novas iniciativas similares? 

R5 (HF+CA) - Numa fase inicial apostar mais numa lógica de jogo dando 
oportunidade de recriar conceitos, produtos e materiais. 

Os exemplos apresentados ao longo do programa foram sempre externos 
à HFA. Numa próxima edição os exemplos poderiam ser mais discutidos 
e alinhados com a direcção da empresa, conferindo, assim, ainda maior 
foco à dinâmica de intra-empreendedorismo que se pretende gerar. 
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6 // CONCLUSÕES 
O Intra-empreendedorismo é claramente potenciador de uma dinâmica 
criativa dentro da empresa, com real impacto no estado emocional dos 
funcionários, pois, neste caso, conseguem sentir-se motivados a 
implementarem as suas ideias e como isso acontece, sentem-se 
estimulados a procurar novas ideias. 

É crucial, portanto, que estejam reunidos diversos factores e condições 
para que a organização se oriente para a inovação. A abertura a novas 
ideias e a criatividade são fundamentais. Mas, outros factores se 
afiguram de grande relevância para ajudar a gerir a mudança de cultura e 
a própria organização: 

 A empresa aposta efectivamente nos colaboradores, enquanto 
indivíduos capazes de dar mais à organização? Tem um sistema 
de recompensas para esses colaboradores? 

 A empresa desenvolve meios e aloca recursos para os 
colaboradores testarem essas ideias? Fá-lo de forma 
sistemática? 

 A empresa encoraja o correr o risco e tolera o erro? 
 Os gestores são encorajados a experimentar novos produtos e 

serviços? 
 Existem estrangulamentos na empresa que limitam a 

interdisciplinaridade para o processo inovador? 
 A administração suporta a formação de projectos autónomos 

para a inovação? 

Estas são algumas das questões que convém ter em atenção quando se 
analisa o potencial inovador potenciador de intra-empreendedorismo nas 
empresas. 

As empresas que realmente apostam no intra-empreendedorismo de 
forma estratégica têm que ter recursos disponíveis para a inovação e 
dar aos intra-empreendedores os recursos necessários para explorar e 
desenvolver novas ideias.  

A experiência de dinamização  dos clubes de intra-empreendedorismo no 
âmbito deste projeto, evidencia que embora as estratégias possam 
divergir de empresa para empresa, e o nível hierárquico de gestão que 
acompanha o processo possa ser diferente, existe um conjunto de 
premissas que contribuem para o seu sucesso, das quais se destaca: 

 A importância de apostar na inovação e em novos objectivos 
para o mercado, através de um sistema de feedback e reforço 
positivo 

 Uma abordagem contínua e pró-activa à mudança dos mercados, 
desafiando o staus quo, de forma consistente 

 Acautelar os riscos - Gestão do risco, sem punição 
 Capacitar os colaboradores e dar-lhes responsabilidades 

pessoais 
 Implementar estruturas formais e/ou informais para 

reconhecimento das iniciativas intra-empreendedoras 
 Comunicar/divulgar estas iniciativas para dentro e para fora da 

empresa 
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