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Introdução

O

aumento das actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) representa hoje um valor para as
empresas e para as economias que ninguém ousa questionar. A competição cada vez mais global e assente no

conhecimento obriga a uma profunda diferenciação que lhes assegure uma competitividade mundial.
A necessidade de que cada empresa seja capaz de reconhecer, reportar e medir o seu esforço nestas áreas é essencial para o estabelecimento de estratégias, para uma correcta avaliação dos resultados, para a procura de incentivos
e apoios e, genericamente, para o reposicionamento do País no contexto internacional.
É bem sabido que Portugal tem uma baixa participação empresarial no esforço de Investigação e Desenvolvimento
(I&D) e, além disso, uma imagem internacional longe desfavorável, quer no contexto da I&D e quer no da inovação.
É pois essencial fazer subir os indicadores nacionais de IDI, incentivando as empresas que actuam em Portugal a
aumentar o seu esforço nestes domínios e, bem assim, tornar o seu reporte consistente e completo para não se dar do
País uma imagem ainda pior do que a realidade verdadeiramente será.
Foi neste contexto que a COTEC desenvolveu o presente esforço, no qual uma criteriosa definição e uma correcta percepção das actividades de IDI se torna essencial, e que desafiou uma equipa do INESC Porto a desenvolver um trabalho de sistematização e articulação dos vários instrumentos internacionais disponíveis, para posterior difusão entre
as empresas que operam em Portugal.
São bem conhecidos os documentos que, ao longo de muitos anos foram desenvolvidos no âmbito da OCDE neste
domínio, nomeadamente os chamados manuais de FRASCATTI e de OSLO. Se o primeiro visa mais a I&D em si mesma,
o segundo procura integrar e articular a I&D nos processos de Inovação.
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Ora o problema de uma correcta classificação das actividades de ID é menos trivial do que pode parecer. Nas áreas
nucleares, as mais antigas e estabelecidas, não surgirão os problemas mais difíceis de ultrapassar; mas os conceitos
têm vindo a flexibilizar-se e a estender-se a novas áreas, e é nas que estão mais próximas das fronteiras recentes, como
a inovação organizacional ou o marketing, que os problemas se colocam.
O trabalho desenvolvido visou, assim, integrar os dados disponíveis nos textos da OCDE, alargar os conceitos aos novos
domínios que as empresas têm de integrar e defini-los com rigor, de forma a minimizar a sua utilização menos apropriada, quer
por excesso quer por defeito. Procurou-se então dar suporte à classificação proposta das actividades de IDI com base numa
metodologia robusta, no teste dos modelos e processos em vários casos piloto reais e na audição de todas as partes que, de
algum modo, teriam de estar envolvidas neste processo. Igualmente importante foi considerar as práticas internacionais,
nomeadamente nos países líderes ou com os quais nos comparamos habitualmente.
Entre as entidades ouvidas contam-se aquelas que intervêm no processo pela sua natureza de regulador público, como
o OCES - Observatório da Ciência e do Ensino Superior, ou porque são chamadas a avaliar e promover os incentivos,
nomeadamente de natureza fiscal, como é o caso da AdI – Agência de Inovação. Em ambos os casos e na tradição
dialogante que a COTEC sempre procura manter, procuraram-se os consensos possíveis e, sobretudo, a compreensão
mútua dos papéis e obrigações diversas que, uns e outros, devem assumir.
Neste contexto, entendeu-se esta tarefa como devendo procurar abrir novos caminhos que convergem para a inovação,
sem perder o rigor das definições que devem prevalecer. Tal significa manter o alvo suficientemente próximo e amplo
para que novas empresas possam promover actividades inovadoras sem que, por as acharem demasiado longínquas
ou difíceis, se limitem e resignem a uma reprodução e utilização do que outros desenvolveram, sem acrescentar valor
significativo. A todos compete uma atitude muito cautelosa de quem sabe que abertas avenidas de facilitismo, o seu

fecho se torna, depois, muito difícil. Em particular, à AdI, porque gere dinheiros públicos, compete-lhe naturalmente
assegurar graus de transparência, rigor e equidade que resistam a qualquer escrutínio.
Neste contexto, a tarefa não é fácil nem isenta de riscos mas representa um desafio importante e urgente, cujo resultado está expresso no texto que seguidamente se apresenta.

Metodologia

A elaboração deste manual teve como ponto de partida os seguintes princípios:
• Poder ser aplicado a qualquer empresa, de qualquer sector de actividade, de qualquer dimensão, de qualquer nível
tecnológico e independente da estrutura organizacional adoptada para o desenvolvimento das suas actividades de IDI.
• Incluir os conceitos internacionalmente aceites e consolidados nas últimas versões dos Manuais da OCDE, 3ª edição
do Manual de Oslo (2005) e 6ª edição do Manual de Frascati (2002).
Assim, a partir da análise e recolha de informação bibliográfica foi desenvolvido um modelo conceptual, posteriormente
validado por um conjunto de empresas de diferentes sectores de actividade, com diferentes tipos de organização de
actividades de IDI e de diferentes dimensões. Este documento resulta assim da sistematização dos conceitos e da
observância de experiências empresariais nacionais. A Figura 1.1 ilustra a metodologia utilizada.

ACTIVIDADE
ETAPA 1
Revisão Bibliográfica

OBJECTIVO

RESULTADOS

Levantamento de definições e linhas de orientação para
a classificação das actividades de IDI adoptadas pelos
Manuais da OCDE, OSLO (2005) e FRASCATI (2002)
Harmonização de Conceitos
e Definições

ETAPA 2
Estudos de Casos
Exploratórios

Levantamento das definições adoptadas por vários países
(Inglaterra, Austrália, Canadá, Finlândia e Inglaterra)
nas suas classificações estatísticas, políticas fiscais
e programas de apoio à Inovação empresarial

ETAPA 3
Desenvolvimento Conceptual

Desenvolvimento de um modelo conceptual de
Classificação de Actividades de IDI, sistematizando
a informação recolhida nas etapas 1 e 2.

Modelo da Cadeia de Valor
das Actividades de IDI

Validação empresarial do modelo conceptual:
Reunião presencial
Envio de documentação
Validação empresarial

Validação do Modelo e
Análise de Práticas de
Classificação

Consolidação de informação
Modelo Final

Manual para a Identificação
e Classificação das
Actividades de IDI

ETAPA 4
Validação Conceptual
ETAPA 5
Desenvolvimento do Modelo

Figura 1.1 Metodologia utilizada
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Apresentação do Manual para Identificação e Classificação das Actividades de IDI
Este Manual pretende disponibilizar uma compreensão sobre os conceitos básicos associados ao pro blema de
classificação das actividades de IDI e introduzir algumas práticas de organização e classificação dessas actividades tendo em conta as orientações da OCDE.
Assim, o documento deverá ser útil aos leitores que pretendam:
Um desenvolvimento empresarial competitivo com base nos seus processos de inovação

Servindo como guia de consciencialização das empresas, tornando mais objectivo quais as actividades
capazes de contribuírem para o aumento de competitividade e criação de valor através da implementação efectiva de processos de inovação. Inovação entendida como o modo como as empresas implementam novas
soluções, reforçando a sua capacidade competitiva, criando valor económico e social, através da exploração
de novas oportunidades. Oportunidades que surgem como resultado de alterações, nomeadamente avanços
tecnológicos, mudanças no contexto económico, demográfico, sociológico, mudanças dos mercados, alte rações da procura, acesso a novas matérias-primas, alte rações concorrenciais, novas políticas ou novos re quisitos legais.
Uma melhor avaliação dos resultados
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Uma melhor contabilização dos investimentos e uma melhor análise do retorno permitirá uma me lhor gestão de
recursos, ao longo de toda a cadeia de valor da IDI.

Contribuir para a melhoria das estatísticas de IDI nacionais

Uma correcta classificação e contabilização das actividades de IDI permitirão uma melhor comparação internacional dos correspondentes indicadores nacionais.
O último European Innovation Scoreboard (EIS) reconhece alguma recuperação dos indicadores portugueses
no desempenho em matéria de inovação, no entanto, esta recupe ração não foi ainda suficiente e a maioria dos
indicadores mantêm-se abaixo da média europeia. É nosso entendimento que, se por um lado estes valores
correspondem a um investimento em IDI efectivamente baixo, também resultam de uma contabilização e
reporte deficientes.
Utilizar indicadores de IDI como ferramenta de afirmação na economia do conhecimento

Outra vertente a destacar é a possibilidade das empresas utilizarem o investimento realizado em IDI como um
argumento de marketing. Diversas empresas, sobretudo nos sectores tecnologicamente mais avançados, usam
o investimento em IDI como uma medida da sua capacidade para se manterem competitivas, com impacto re levante ao nível do seu valor bolsista ou da sua argumentação negocial junto de clientes e parceiros.

Aceder a instrumentos de apoio à IDI

Uma clara interpretação do processo e uma melh or classificação das suas actividades de IDI permitirão uma
melhor utilização dos instrumentos de apoio, tendo em conta os objectivos e regras específicas dos programas.
O documento encontra-se estruturado nos seguintes pontos:
P ri n c i pa i s Co n c e it o s: apresentação dos conceitos e definições de acordo com as orientações da OCDE, internacionalmente aceites.
A pr e se n t a ç ã o d o M o d e lo d a Ca d e i a d e Va l o r d a s A c t ivi d a d e s d e I D I: apresentação do modelo conceptual de
identificação e caracterização das actividades de IDI numa perspectiva de cria ção de valor.
No t a s p a ra a Cl a ssi fi c a ç ã o e Co n t a b i li za ç ã o d a s A c t i vid a d e s d e ID I: apresentação de um conjunto de recomendações relacionada com as práticas de classificação e contabilização de actividades de I&D, tendo em conta
as orientações da OCDE.
Ch e c k-l is t d e a c ti vi d a d e s d e I D I: no Anexo A do documento os leitores podem encontrar uma checklist de
actividades identificadas e caracterizadas no Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI.
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Principais Conceitos

INTRODUÇÃO: OS MANUAIS DE FRASCATI E DE OSLO

R

econhecendo a importância de divulgar standards para a classificação e recolha de informação relativamente às
actividades de IDI, a OCDE tem vindo a desenvolver e actualizar um conjunto de documentos conhecidos como

“Frascati Family”. O principal objectivo destes documentos é o de fornecer linhas de orientação conceptual e
metodológica para a construção de indicadores de inovação, fiáveis e comparáveis, garantindo desta forma uma melhor harmonização de conceitos e práticas de classificação e contabilização a nível internacional.
Deste conjunto de manuais fazem parte:

Manual de Frascati (OCDE 2002) : Este documento apresenta-se como um standard para recolha de estatísticas de I&D
e fornece um conjunto de definições e recomendações relativamente à classificação das actividades de I&D.

Manual de OSLO (OCDE 2005) : Este documento fornece um conjunto de linhas de orientação para recolha e interpretação de informação sobre inovação de modo a torná-la internacionalmente comparável.

Os conceitos apresentados neste capítulo, seguem as orientações dos documentos referidos por serem os internacionalmente adoptados pelos organismos oficiais e genericamente pelas empresas.
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INOVAÇÃO
O conceito de inovação baseia-se no princípio de criação de valor, a partir da identificação e exploração de oportunidades de mudança.

A Inovação corresponde à implementação de uma nova ou significativamente melhorada solução para a empresa,
novo produto, processo, método organizacional ou de marketing, com o objectivo de reforçar a sua posição
competitiva, aumentar a performance, ou o conhecimento.

Notas Adicionais

“ O mínimo requerido para ser considerado inovação é a de que o produto, processo, método organizacional ou de marketing
seja novo ou significativamente melhorado do ponto de vista da empresa. O que inclui produtos, processos e métodos implementados pela primeira vez pela empresa ou adoptados de outras empresas ” (OCDE, 2005, pág. 46:148).
“ Um produto novo ou significativamente melhorado só será implementado quando for introduzido no mercado. Um
novo processo, um novo método de marketing ou processo organizacional só será implementado quando colocado em
utilização pela empresa” (OCDE, 2005: pág. 47:150).

TIPOS DE INOVAÇÃO
De acordo com o Manual de Oslo, distinguem-se quatro tipos de Inovação:

• Inovação do Produto
• Inovação do Processo
• Inovação Organizacional
• Inovação de Marketing
INOVAÇÃO DE PRODUTO
Define-se Inovação do Produto como sendo:
“A introdução no mercado de novos ou significativamente melhorados, produtos ou serviços. Inclui alterações
significativas nas suas especificações técnicas, componentes, materiais, software incorporado, interface com o
utilizador ou outras características funcionais.” (OCDE, 2005: pág. 48:156)
Notas Adicionais
“ As Inovações do Produto, podem utilizar novo conhecimento ou tecnologias novas ou basearem-se em novas utilizações ou combinações de conhecimento ou tecnologias existentes.” (OCDE, 2005: pág 48, 157)
“O design faz parte integral do processo de desenvolvimento e implementação de novos produtos. No entanto, o design
que não promova novas ou alterações significativas nas funcionalidades do produto não deve ser considerado inovação do produto e deverá ser considerado uma Inovação de Marketing” (ver ponto 2.3.4). (OCDE, 2005: pág 48, 162)
“O desenvolvimento de novas utilizações para o produto, com apenas pequenas alterações nas suas especificações
técnicas, é considerada inovação”. (OCDE, 2005: pág 48, 159)
A inovação do produto nos serviços pode incluir melhoramentos significativos na forma como é prestado, por exemplo, rapidez, eficiência, etc.; pode incluir novas funcionalidades no serviço; pode ainda incluir a introdução de novos serviços.

INOVAÇÃO DO PROCESSO
Define-se Inovação do Processo, como sendo:
“A implementação de novos ou significativamente melhorados, processos de produção ou logística de bens ou
serviços. Inclui alterações significativas de técnicas, equipamentos ou software.” (OCDE, 2005: pág. 49:163)
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Notas Adicionais

“Os processos de produção envolvem as técnicas, equipamento e software usado para produzir bens ou serviços.
Exemplos de novos métodos de produção são a implementação de novo equipamento de automação numa linha de
produção ou a implementação de um design assistido por computador para desenvolvimento de produtos. (OCDE,
2005: pág. 49, 165)
“Inovações de processo incluem métodos novos ou substancialmente melhorados para a criação e desenvolvimento
de serviços. Podem envolver mudanças significativas no equipamento e software usado em firmas orientadas para os
serviços ou nos procedimentos ou técnicas empregues para fornecer serviços.
Exemplos são a introdução de mecanismos de monitorização GPS para serviços de transporte, a implementação de
um novo sistema de reserva numa agência de viagens e o desenvolvimento de novas técnicas para gestão de projectos numa firma de consultadoria”. (OCDE, 2005: pág. 49, 167)
“As inovações de processo também cobrem técnicas, equipamento e software novos ou substancialmente melhorados em
actividades de suporte tais como a compra, contabilidade, computação e manutenção.
A implementação de tecnologia de informação e comunicação nova ou substancialmente melhorada (TIC) é uma inovação
de processo se for destinado a melhorar a eficiência e/ou qualidade de uma actividade de suporte auxiliar.” (OCDE, 2005:
pág. 49, 168)
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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL
Define-se Inovação Organizacional como sendo:

“A implementação de novos métodos organizacionais na prática do negócio, organização do trabalho e/ou
relações externas.” (OCDE, 2005: pág 51:177)

Notas Adicionais

Inovações organizacionais em práticas de negócio envolvem a implementação de novos métodos para organizar rotinas e procedimentos para o desenvolvimento do trabalho. Estas incluem, por exemplo:

- a implementação de novas práticas para melhorar a partilha de aprendizagem e conhecimento dentro da firma ( ex.:
primeira implementação de práticas para codificar o conhecimento, isto é, estabelecer bases de dados de melhores
práticas, lições e outro conhecimento, para que sejam mais facilmente acessíveis a outros);

- a primeira introdução de sistemas de gestão para produção geral ou operações de fornecimento tais como Sistemas

de Gestão da Cadeia de Fornecimentos, reengenharia de negócios, fabrico limpo e sistemas de gestão de qualidade.
(OCDE, 2005: pág. 50,180)

Inovações na organização do trabalho envolvem a implementação de novos métodos de distribuição de
responsabilidades e tomada de decisões entre os empregados para a divisão de trabalho dentro e entre
actividades de firmas (e unidades organizacionais), assim como novos conceitos para a estruturação de
actividades, como a integração de diferentes actividades de negócio.
Um exemplo de uma inovação organizacional no local de trabalho é a primeira implementação de um modelo organizacional que dá aos empregados da firma maior autonomia na tomada de decisões e incentiva-os a
contribuir com as suas ideias.
Isto pode ser atingido através da descentralização da actividade de grupo e controlo de gestão ou o
estabele cimento de equipas de trabalho formais ou informais nas quais os trabalhadores individuais têm
responsabi lidades mais flexíveis.
Contudo, inovações organizacionais podem também envolver a centralização de actividade e maior contabilização de tomadas de decisão.
Um exemplo de inovação organizacional na estruturação de actividades comerciais é a introdução, pela
primeira vez, dos sistemas de produção build-to-order (integrando vendas e produção) ou a integração de
engenharia e desenvolvimento com produção. (OCDE, 2005: pág. 50, 181)

Novos métodos organizacionais nas relações externas de uma firma envolvem a implementação de novas formas de
organizar relações com outras firmas ou instituições públicas como o estabelecimento de novos tipos de colaborações
com organizações de investigação ou clientes, novos métodos de integração com fornecedores, e outsourcing ou subcontratação, pela primeira vez, de actividades comerciais em produção, abastecimento, distribuição, recrutamento e
serviços auxiliares. (OCDE, 2005: pág. 50, 182)

INOVAÇÃO DE MARKETING

Define-se Inovação de Marketing, como sendo:

“A Implementação de novos métodos de marketing, envolvendo melhorias significativas no design do produto ou
embalagem, preço, distribuição e promoção.” (OCDE, 2005: pág. 49:169)

Notas Adicionais

“O objectivo das inovações de marketing é abordar melhor as necessidades dos clientes, abrindo novos mercados, ou
posicionando um produto de uma firma no mercado, com o objectivo de aumentar as vendas da firma”. (OCDE, 2005:
pág. 49, 170)
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“As inovações de Marketing distinguem-se das actividades normais de Marketing pelo seu carácter inovador relativamente às práticas normais utilizadas pela empresa, consubstanciando objectivos definidos pelo enquadramento
estratégico das actividades de IDI: melhor satisfação das necessidades dos clientes, alteração de posicionamento ou
abertura de novos mercados”. (OCDE, 2005: pág. 49:171)

As inovações de marketing do produto
“As inovações de marketing do produto correspondem a mudanças significativas no design do produto que são
parte de um novo conceito de marketing. As mudanças no design do produto referem-se a mudanças na forma
e aparência do produto que não alteram as suas características funcionais ou de utilização. Também incluem
mudanças na embalagem de produtos como comida, bebida e detergentes.
Um exemplo de inovação de marketing em design de produto é a implementação de uma mudança significativa no design de uma linha de mobiliário para lhe dar um novo aspecto e aumentar o grau de atractividade.
Inovações em design de produto podem também incluir a introdução de mudanças significativas na forma,
aspecto ou sabor da comida ou bebida, tais como a introdução de novos sabores para um produto alimentar
para atingir um novo segmento de cliente. Um exemplo de inovação de marketing em empacotamento é o uso
do novo design de uma garrafa para loção corporal, concebido para dar ao produto um aspecto distintivo e
apelar para um novo segmento de mercado”. (OCDE, 2005: pág 50, 172)

Novos métodos de marketing em distribuição
18

“ Envolvem, a introdução de novos canais de vendas. Os canais de vendas referem-se aqui a métodos usados para vender bens ou serviços a clientes, e não métodos logísticos (transporte, armazenamento e tratamento de produtos) que lidam principalmente com eficiência. Exemplos de inovações de marketing são a
introdução, pela primeira vez, de um sistema de franchising ou venda directa ou a retalho e de licenciamento de produto. Inovações em product placement podem também envolver o uso de novos conceitos para a
apresentação de produtos. Um exemplo é a introdução de salas de vendas para mobiliário que são redese nhados de acordo com os temas, permitindo aos clientes ver o produto em salas decoradas”. (OCDE, 2005:
pág. 50, 173)

Novos métodos de marketing em promoção de produtos
“Envolvem o uso de novos conceitos para a promoção dos bens e serviços da firma. Por exemplo, a primeira
utilização de diferentes meios ou técnicas tais como product placement em filmes ou programas de televisão,
ou o uso de patrocínios de celebridades – é inovação de marketing. Outro exemplo é a “ marca”, o desenvolvimento e introdução de um novo símbolo (distinto de uma actualização normal do aspecto da marca) que é
suposto posicionar o produto da firma num novo mercado ou dar uma nova imagem ao produto. A introdução
de um sistema de informação perso nalizado, isto é, obtido através de cartões de fidelidade, para adaptar a
apresentação de produtos às necessidades específicas dos clientes individuais, pode também ser considerado inovação de marketing”. (OCDE, 2005: pág. 50, 174)

Inovação de Marketing do Preço
“Introdução pela primeira vez de novas estratégias de preço. Como exemplo podemos considerar a utilização pela
primeira vez de preços variados, gestão da capacidade, leilões” ( OCDE, 2005, pág. 51:175).

ACTIVIDADES DE INOVAÇÃO
Definem-se actividades de Inovação como sendo:
“Todas as actividades de carácter científico, tecnológico, organizacional, financeiro e comercial, incluindo investimento em novo conhecimento, direccionado para a implementação de inovações.” (OCDE, 2005:pág 47:149).

Notas adicionais
“As actividades de inovação podem ser por natureza originais e inovadoras ou, não o sendo, contribuírem significativamente para a implementação de uma inovação como resultado” (OCDE, 2005:pág 47,149).
“As actividades de Inovação incluem as actividades de I&D” (OCDE, 2005:pág 47:149).
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ACTIVIDADES DE I&D
De acordo com o Manual de Frascati (OCDE, 2002), define-se I&D como:
“...todo o trabalho criativo, realizado de forma sistemática com o objectivo de aumentar o conhecimento, incluindo
o conhecimento do homem, cultura e sociedade, bem como o uso desse conhecimento para inventar novas aplicações”. (Manual de Frascati, OCDE, 2002:pág 30:63)
A maioria das actividades de I&D aparecem relacionadas com inovações de produto ou processo, no entanto é possível que se encontrem actividades de I&D relacionadas com inovações de marketing ou organizacionais. (Manual de
OSLO, 2005: pág. 91:316)
As actividades de I&D podem ser classificadas de acordo com a sua natureza e objectivo. Assim, distinguem-se as
actividades de:

• Investigação Fundamental
• Investigação Aplicada
• Desenvolvimento Experimental

INVESTIGAÇÃO FUNDAMENTAL
Define-se Investigação Fundamental como sendo:
“...Trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidos com a finalidade de obtenção de novos conhecimentos
científicos e técnicos sobre os fundamentos de fenómenos e factos observáveis, sem objectivo específico de aplicação prática ou utilização futura”(OCDE 2002:pág 77, 240).

Relativamente à Investigação Fundamental, encontram-se na literatura dois conceitos: “Investigação fundamental pura”
e “Investigação fundamental orientada”
Investigação fundamental pura
“... é desenvolvida com a expectativa de aumentar o conhecimento, sem ter em vista qualquer tipo de benefício
económico ou social, e sem fazer qualquer tipo de esforço em aplicar esse conhecimento em problemas práticos, ou
de transferir os resultados para sectores responsáveis pela sua aplicação” (OCDE, 2002, pág. 78, 243).
Investigação fundamental orientada
“ ... é desenvolvida com a expectativa de produzir uma plataforma de conhecimento de base para uma solução especí20

fica reconhecida ou expectável, para a resolução de problemas actuais ou futuros” (OCDE, 2002, pág. 78, 243).

INVESTIGAÇÃO APLICADA
Define-se Investigação Aplicada como sendo:

“Trabalhos de investigação, originais, desenvolvidos com o objectivo de criar novo conhecimento, direccionado
para uma aplicação ou um objectivo predeterminado.” (OCDE 2002, pág. 78, 244).

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
Define-se Desenvolvimento Experimental como sendo:

“Um trabalho sistemático desenvolvido com utilização do conhecimento gerado no trabalho de investigação e na
experiência, com o propósito de criar novos ou significativamente melhorados materiais, produtos ou dispositivos,
para a instalação de novos processos, sistemas ou serviços, ou para melhorar substancialmente os já existentes.”
(OCDE 2002, pág. 78, 245).

Dependendo do grau de participação da empresa no desenvolvimento das actividades de I&D estas podem ser
classificadas de:
I&D Intramuros: se as actividades forem desenvolvidas no interior da organização.
I&D Extramuros: quando as actividades de I&D são desenvolvidas por recurso a subcontratação a entidades exteriores
à organização.

Modelo da Cadeia de Valor
das Actividades de IDI

APRESENTAÇÃO DO MODELO

O

“Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI”, representado na figura 3.1, constitui-se como uma ferramenta
de mapeamento das actividades de IDI numa perspectiva de criação de valor, a partir da implementação sis-

temática e sustentada dos métodos e processos de inovação em todas as áreas funcionais das empresas, qualquer
que seja o tipo e dimensão da organização.
O modelo enquadra em simultâneo as definições e propostas de classificação do Manual de Oslo (OCDE, 2005) e do
Manual de Frascati (OCDE, 2002), tendo em conta a harmonização internacional dos conceitos e as práticas empresariais directamente observadas.

ACTIVIDADES DE SUPORTE
Gestão, Coordenação e Planeamento da Actividade Global de Inovação
Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
Gestão do Conhecimento

Inovações
Produto/serviço

Gestão das Ideias e Avaliação de Oportunidades
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Processo
Organizacionais
Marketing

ACTIVIDADES DE PROJECTO

Planeamento
e Preparação
do Projecto

Criação de
Conhecimento

Preparação para
a inovação

Preparação para
a Exploração

Invenções
Novo Conhecimento

Aquisição de Recursos: Conhecimento, Tecnologia, Edifícios, Terrenos
Actividades de Formação

Figura 3.1: Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI

Inspirado na “Cadeia de Valor da Organização” de Porter (1985), o “Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI”
descreve um conjunto de actividades, flexíveis, interdependentes e dinâmicas, que foram identificadas, de uma forma
estruturada ou informal, na implementação empresarial do processo de Inovação.

O Modelo agrupa o conjunto de actividades de IDI em dois subgrupos:
• Actividades de Suporte
• Actividades de Projecto

Consideram-se “Actividades de Suporte” :

Todas as actividades estratégicas e operacionais desenvolvidas de forma contínua por grupos formal ou informalmente constituídos, e que visam a prossecução dos objectivos estratégicos empresariais ou das suas unidades de
negócio.

Pertencem a este subgrupo as actividades de:
• Gestão, Coordenação e Planeamento da Actividade Global de Inovação
• Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
• Gestão do Conhecimento
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• Gestão de Ideias e Avaliação de Oportunidades

Consideram-se “Actividades de Projecto”:

Todas as actividades que se desenvolvem desde a concepção detalhada de um projecto de IDI até à sua implementação.

Pertencem a este subgrupo as actividades de:
• Formulação e Planeamento do Projecto
• Criação de Conhecimento Tecnológico, Organizacional ou de Marketing
• Aquisição de Recursos: conhecimento, tecnologia, edifícios, terrenos
• Preparação para a Inovação
• Preparação para a Exploração

DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE SUPORTE
A Figura 3.2 apresenta esquematicamente o conjunto de actividades identificadas como “Actividades de Suporte”.

ACTIVIDADES DE SUPORTE
Gestão, Coordenação e Planeamento da Actividade Global de IDI

Política

Cultura

Gestão de Recursos e Portfólio

Planeamento, Gestão e Controlo

Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Gestão da Propriedade Intelectual

Gestão do Conhecimento

Transacional

Interno

Concorrentes

Organização | Colaboradores

Transferência de Conhecimento

Contextual

Clientes

Fornecedores
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Tecnológicos

Políticos

Económicos

Ambientais

Gestão das Ideias e Avaliação de Oportunidades
Direcções

Colaboradores
Clientes

Fornecedores

IDEIAS

Parceiros

Captação

Análise
e Selecção

Avaliação
Preliminar

Desenvolvimento
de Conceito
(proposta de Valor)

Análise
e Selecção

Aprovação

PRÉ
PROJECTOS

Figura 3.2: Modelo da Cadeia de valor das Actividades de IDI – Actividades de Suporte

GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEAMENTO DA ACTIVIDADE GLOBAL DE INOVAÇÃO
Neste subgrupo de actividades consideram-se todas as actividades que enquadram e consolidam as actividades
de inovação formulando um contexto estratégico, coordenado, dinamizando, apoiando e controlando directa ou
indirectamente as actividades necessárias ao processo de inovação, num alinhamento com a estratégia de negócio da organização.

Este subconjunto de actividades enquadra quatro áreas específicas:

• A Política - definição do contexto estratégico das actividades de IDI
• A Disseminação de uma cultura de inovação
• A Gestão de recursos e portfólio de projectos
• O Planeamento e Controlo de Gestão

A Política – definição do contexto estratégico das actividades de IDI
O contexto estratégico das actividades de inovação é determinado pela estratégia global ou de negócio da organização.
A cultura de inovação bem como as actividades que se promovem, devem estar naturalmente alinhadas com os objectivos
de negócio, a visão do estado actual e futuro da empresa, o compromisso com a gestão global, o desejo de crescer de
forma sustentada, a dinâmica dos mercados, o enquadramento competitivo, o ambiente político, económico, legal . Nesta
perspectiva, o contexto estratégico, é normalmente usado para definir as fronteiras para os processos de inovação, definindo, áreas e foco prioritário de desenvolvimento, constituindo-se como um instrumento decisivo para a sustentação das
actividades de inovação e para a tomada de decisão.

Disseminação de uma cultura de inovação
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Muitas empresas têm a estratégia de inovação definida de forma clara, com um alinhamento muito forte, entre administradores, quadros de direcção e outros colaboradores. No entanto, existem outras empresas em que a orientação
estratégica não é clara e /ou bem entendida. Este conjunto de actividades cobrem os atributos organizacionais, culturais e de processo devendo contribuir para o êxito a curto e longo prazo da estratégia de inovação das empresas. Estas
actividades deverão incluir o suporte executivo, a liderança, a gestão da qualidade das actividades de inovação, o
desenvolvimento de processos, o desenvolvimento de comportamentos e atitudes de suporte à estratégia de inovação.

Gestão e coordenação do portfólio de projectos
Trata-se de um conjunto de actividades que permitem planear, gerir e controlar um plano de actividades com potencial de desenvolvimento e de projectos em fase de desenvolvimento. Estas actividades são decisivas para a gestão
das actividades tendo em conta o enquadramento estratégico, permitindo uma melhor distribuição de recursos, gerindo
o potencial de oportunidade e o risco associado aos processos de inovação no contexto de negócio. A gestão de
portofólio constitui-se como uma ferramenta que permite que a organização controle ao longo do tempo os resultados,
e fornece informação relevante para a introdução de medidas correctivas necessárias ao cumprimento dos objectivos.

Planeamento e Gestão
Trata-se de implementar práticas de planeamento e controlo das actividades de IDI de forma eficiente tendo em conta
a avaliação dos resultados ao longo da cadeia de valor do processo de inovação.

Tabela 1: Objectivos e exemplo de actividades de “Gestão, Coordenação e Planeamento das Actividades de Inovação”

OBJECTIVOS

POLÍTICA

E ESTRATÉGICA

Garantir o alinhamento das actividades de IDI
com a estratégia da organização, com a sua
visão e missão.
Definir princípios orientadores do processo
de geração e avaliação de ideias: fronteiras
para os processos, foco estratégico, áreas
de intervenção, etc.
Fomentar as actividades de IDI como factor
de diferenciação e de competitividade.

CULTURA
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GESTÃO DE

PORTFÓLIO

Desenvolvimento de atributos organizacionais, culturais e de processo.
Suporte executivo, liderança, gestão da
qualidade, desenvolvimento de processos e de comportamentos.

EXEMPLO DE ACTIVIDADES

Formulação, documentação e comunicação de uma “Política de Inovação”
Planeamento estratégico da actividade
global de inovação (Diagnóstico, Objectivos, Estratégia e Plano de Acção)
Análise e avaliação estratégica de projectos (reuniões, brainstorming, etc.)
Comunicação interna: Organização de
actividades de disseminação e partilha de
uma cultura de inovação como factor
estratégico (seminários, workshops, etc.)
Comunicação institucional: Participação
institucional em conferências e seminários
de divulgação da actividade de IDI da
empresa ou divulgação de resultados

Gestão das actividades tendo em conta
o seu enquadramento estratégico.

Análise, avaliação estratégica e aprovação
de projectos (reuniões, estudos, brainstorming, etc.)

Gestão de recursos tendo em conta o
potencial estratégico das oportunidades, os recursos disponíveis e o
risco associado.

Planeamento, coordenação, acompanhamento, avaliação e controlo de projectos
Desenvolvimento, acompanhamento e
controlo de procedimentos de planeamento, realização e avaliação de projectos

PLANEAMENTO
E CONTROLO
DE GESTÃO

Desenho, gestão e controlo do roadmap
de actividades.
Controlo de resultados e introdução de
medidas correctivas.
Actividades de planeamento e gestão
dos processos de IDI.
Controlo de gestão das actividades de IDI

Desenvolvimento, acompanhamento e
controlo de procedimentos de análise e valorização de resultados de projectos
Controlo de gestão dos projectos de IDI e
da actividade global de IDI

GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Conjunto de actividades que definem uma correcta avaliação e protecção dos resultados dos projectos de inovação e
que garantem a maximização do seu valor tendo em conta a defesa da posição competitiva da empresa.
Este subconjunto de actividades enquadra duas áreas específicas:

• A Gestão da Propriedade Intelectual
• A Transferência de Conhecimento e Tecnologia
Gestão da Propriedade Intelectual
Este conjunto de actividades permite garantir a correcta gestão dos activos de conhecimento e resultados de inovação
da empresa, estabelecendo mecanismos de avaliação de resultados e definindo metodologia e práticas, ao longo do
ciclo de vida dos projectos, que induzam as oportunidades de valorização e a criação de barreiras competitivas.
A Transferência de Conhecimento e Tecnologia
As actividades de transferência de tecnologia apoiam a constituição de parcerias e são responsáveis pelos processos
de desenvolvimento de modelos de negócio e negociação da transferência de tecnologia e conhecimento para outras
organizações.
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Tabela 2: Objectivos e exemplo de actividades de “Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência de
Conhecimento e Tecnologia”

OBJECTIVOS
GESTÃO

DA PROPRIEDADE

INTELECTUAL

Garantir a correcta protecção dos resultados e conhecimento gerado ao longo do
ciclo de desenvolvimento dos projectos.
Definir procedimentos de documentação, análise, avaliação e comunicação
de resultados.

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Desenvolvimento de procedimentos
administrativos/jurídicos de protecção de
conhecimento (acordos de confidencialidade, contratos de colaboração, regulamentos internos, etc.)
Desenvolvimento de procedimentos e
ferramentas de análise e avaliação de
resultados
Documentação de resultados

TRANSFERÊNCIA

DE CONHECIMENTO
E TECNOLOGIA

Garantir a maximização do retorno do
investimento através da definição de
uma estratégia de valorização de resultados e conhecimento.

Estudo e desenvolvimento de estratégias de
valorização, modelos e planos de negócio
Elaboração e negociação de contratos
de transferência
Desenvolvimento da PI

ACTIVIDADES GESTÃO DO CONHECIMENTO
A gestão do conhecimento pode ser definida como a abordagem facilitadora e sistemática para aumentar o valor e a
acessibilidade ao "capital do conhecimento" da organização, tendo em vista assegurar o desenvolvimento das organizações através da qualificação dos colaboradores e da indução e disseminação da inovação como factor estratégico.
O conhecimento está naturalmente enraizado na experiência humana e nos contextos sociais. Geri-lo bem significa
gerir um conjunto de interfaces, onde se incluem a organização, o ambiente de mercado e o ambiente de contexto,
bem como prestar atenção às culturas, às estruturas organizacionais e à tecnologias enquanto ferramenta facilitadora
de partilha e uso do conhecimento.
A gestão do conhecimento envolve um conjunto de actividades relacionadas com a política, estratégia e liderança, e
com a captação, gestão, análise, armazenamento, disseminação e utilização do conhecimento.

Tabela 3: Objectivos e exemplo de actividades de “Gestão do Conhecimento”

OBJECTIVOS
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GESTÃO DO

CONHECIMENTO

Desenvolver na organização uma cultura de gestão de conhecimento
Garantir a captação do conhecimento
externo (envolvente macro e micro)
Garantir a captação do conhecimento
interno individual, de grupo e organizacional
Analisar, codificar e disseminar o conhecimento
Fomentar a utilização e partilha do conhecimento entre colaboradores, departamentos, unidades de negócio, etc.

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Desenvolvimento de processos e ferramentas (intranet, jornais, revistas,
mailings, fóruns de discussão)
Desenvolvimento e manutenção de
sistemas de comunicação interna formais
Vigilância Tecnológica entendida
como uma forma organizada, selectiva e permanente de captar informação do exterior sobre tecnologia,
analisá-la e convertê-la em conhecimento
Vigilância de Mercado entendida como
uma forma organizada, selectiva e permanente de captar informação do exterior sobre mercados (concorrentes,
clientes e fornecedores), comportamentos do consumidor, analisá-la e convertê-la em conhecimento
Diagnósticos Externos e Internos
entendidos como uma forma organizada, selectiva e permanente de captar informação do exterior e da
análise das competências e processos internos de forma a analisá-la e
convertê-la em co nhecimento

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Actividades internas de partilha, discussão de
conhecimento (reuniões, circulação de documentos, fóruns, reuniões open-days, etc.)

Continuação
GESTÃO DO

Acesso, manutenção e organização de
fontes de informação abertas: subscrições
de bases de dados, de jornais e fontes
bibliográficas relevantes, etc.

CONHECIMENTO

Participação em feiras, congressos e seminários
Actividades de Benchmarking
Actividades organizadas de discussão com
clientes, fornecedores, concorrentes

ACTIVIDADES DE GESTÃO DE IDEIAS E AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES
Este conjunto de actividades visam introduzir práticas de criatividade nas empresas transformando ideias em oportunidades com potencial de valorização. Desta forma agrupa actividades relacionadas com a geração, recolha,
manutenção, desenvolvimento, avaliação e selecção de conceitos e de ideias inovadores.
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Tabela 4: Objectivos e exemplo de actividades de “Gestão das Ideias e Avaliação de Oportunidades”

OBJECTIVOS

GESTÃO DAS IDEIAS

Fomentar uma cultura de criatividade e
empreendedorismo

OPORTUNIDADES

Promover a geração interna e externa de
ideias

E AVALIAÇÃO DE

Garantir a captação e manutenção de
ideias de oportunidades (internas e
externas)
Avaliar estrategicamente as oportunidades

EXEMPLO DE ACTIVIDADES

Organização e implementação de actividades formais de criatividade (exercícios
práticos, seminários, workshops, brainstorming, etc.)
Projectos de concursos de ideias internos
e externos
Implementação de ferramentas de captação, tratamento e manutenção de ideias
Desenvolvimento e documentação de ideias
(propostas de valor)
Análise e avaliação de oportunidades (critérios de enquadramento estratégico, custo
benefício, risco tecnológico e de mercado)
Actividades de brainstorming

ACTIVIDADES DE PROJECTO
A Figura 3.3 representa esquematicamente o conjunto de actividades identificadas como “Actividades de Projecto”.

ACTIVIDADES DE PROJECTO
Planeamento e Preparação
do Projecto
PRÉ-PROJECTOS

Avaliação
Económica
Planeamento
Operacional
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Avaliação
Científica

Criação de Conhecimento
Aplicada

Fundamental

Conceptualização Identificação de
Aplicações
e Tese de
Hipóteses
Integração de
Hipóteses

PROJECTOS
DETALHADOS

Desenvolvimento

Desenvolvimento e Teste
de Protótipos e Pilotos

Preparação para a Exploração
Planeamento da Exploração

Preparação de Especificações

Protecção de PI

Planeamento
Científico
Planeamento
de Recursos

Preparação para a Inovação

Aumento de Escala

Optimização

Avaliação Económica e Técnica

Aquisição de Recursos: Conhecimento, Tecnologia, Edificios, Terrenos

Imateriais - Aquisição conhecimento sob a forma de licenças, patentes, direitos de utilização,
documentos técnicos.
Materiais - Aquisição de maquinaria, instrumentos e equipamentos:
Aquisição de recursos fisícos tais como: terrenos, instalações, etc.
Formação

Figura 3.3: Cadeia de Valor das Actividades de IDI – Actividades de Projecto

PLANEAMENTO E PREPARAÇÃO DO PROJECTO
Este conjunto de actividades tem como objectivo detalhar e planear a implementação de projectos de Inovação. Nesta
fase são incorporadas metodologias de gestão e planeamento de projectos, bem como metodologias de avaliação e
acompanhamento de resultados.
Incluem-se actividades de: desenvolvimento do conceito, avaliação científica e de mercado, desenvolvimento de
metodologias de abordagem, desenvolvimento de um plano de implementação operacional, planeamento de recursos
e identificação de pontos de avaliação de resultados intermédios e pontos de tomada de decisão.
O resultado deste conjunto de actividades é um documento que formaliza o projecto. Tendo em conta a natureza dos
projectos de IDI o documento deve:
• Definir o problema e as metas a atingir
• Identificar a proposta de valor

• Definir as grandes opções científicas e tecnológicas
• Identificar o grau de novidade e originalidade e incerteza científica
• Definir a metodologia de abordagem
• Identificar os resultados com potencial de protecção de propriedade Intelectual
• Identificar riscos
• Identificar os recursos necessários (orçamento, matérias primas, recursos humanos, etc.)
• Identificar as equipas de desenvolvimento (internas e externas)
• Apresentar um planeamento pormenorizado
• Apresentar uma calendarização com identificação clara dos principais millstones
• Identificar metodologia de avaliação e tomada de decisão
• Identificação de parceiros e documentos de negociação
• Identificação e justificação das actividades de I&D e atribuição de recursos

Tabela 5: Objectivos e exemplo de actividades de “Planeamento e Preparação do Projecto”

OBJECTIVOS

PLANEAMENTO

E PREPARAÇÃO

DO PROJECTO

Formalizar os projectos de IDI:
• Definir o projecto
• Planear o projecto
• Desenvolver parcerias

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Estudo do Estado da Arte – descrição do
conhecimento actual relativamente ao
projecto
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Identificação do grau de inovação: incerteza
científica, originalidade, risco
Identificação do problema
Desenvolvimento do conceito e da proposta
de valor
Feasibility studies
Desenvolvimento de parcerias (identificação, negociação, contratos)
Identificação e negociação com fornecedores de recursos
Planeamento do trabalho e documentação:
detalhe dos objectivos, metodologia, actividades, calendarização, millstones, recursos,
estratégia de comunicação, metodologia de
controlo, plano de protecção de resultados,
estratégia de comunicação.
Desenvolvimento de acordos de confidencialidade, contratos, etc.
Constituição da equipa externa e interna

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO – I&D
De acordo com o Manual de OSLO (OCDE, 2005: 91-92), as actividades de I&D são uma parte importante das actividades de Inovação.
Assim, no conjunto de actividades de IDI desenvolvidas podemos incluir um subgrupo de actividades possíveis de
classificar como actividades de I&D, directamente relacionadas com inovações específicas (investigação aplicada
e desenvolvimento experimental) ou não directamente relacionadas com inovações específicas (investigação fundamental).

Consideram os autores que o critério básico para distinguir a I&D em qualquer área científica das outras actividades é:
“...a presença de um apreciável elemento de novidade e a resolução de incertezas cientificas ou tecnológicas, i.e.,
quando a solução para um problema não é discernida por alguém familiarizado com o conhecimento e técnicas
básicas, na área em que este se integra” (Manual de Frascati, OCDE, 2002: pág. 34: 84).

De acordo com o Manual de Frascati (OCDE, 2002), podemos subdividir este grupo de actividades em três tipos distintos de acordo com os objectivos:
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• Investigação Fundamental
• Investigação Aplicada
• Desenvolvimento Experimental
A Tabela 6 sistematiza as definições já apresentadas no Capitulo 2 deste documento.

Tabela 6: Actividades de I&D

FUNDAMENTAL

APLICADA

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

“Trabalho experimental ou teórico
desenvolvido com o objectivo
primeiro de adquirir novos conhecimentos que conduzam à compreensão da génese de fenómenos
ou factos observáveis, sem que
exista qualquer aplicação ou uso
em vista”.

“Investigação original, desenvolvida com o objectivo de gerar conhecimento, direccionado para a
resolução de um problema prático,
ou atingir objectivos concretos prédeterminados”.

“Trabalho sistemático desenvolvido
com a utilização do conhecimento
gerado no trabalho de investigação
já existente ou experiência, com o
objectivo de produzir novos materiais, produtos ou aplicações, para
instalar novos processos, sistemas
ou serviços ou para melhorar
substancialmente os já existentes”.

(Manual de Frascati, OCDE, 2002:
pág 30, 64)
Conceptualiza, valida e selecciona
hipóteses científicas

(Manual de Frascati, OCDE, 2002:
pág 30, 64)

(Manual de Frascati, OCDE, 2002:
pág 30, 64)

Tabela 7: Objectivos e exemplo de actividades de “Criação de Conhecimento”

OBJECTIVOS

CRIAÇÃO DE

CONHECIMENTO

Aumentar o conhecimento, em qualquer
área de domínio científico (tecnológico,
ciências sociais e humanas, etc.)

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Pesquisa bibliográfica de informação
científica e técnica
Obtenção, recolha e tratamento de informação
Trabalho experimental ou teórico
Desenvolvimento de software (se
envolver um avanço científico ou tecnológico ou se resolver uma incerteza
científica ou tecnológica)
Ensaios laboratoriais para validação de
hipóteses
Formulação de hipóteses, teses, fórmulas, regras e leis cientificamente viáveis
Pesquisa bibliográfica de informação
científica e técnica
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Obtenção, recolha e tratamento de
Informação
Desenho e instalação de pequenas instalações laboratoriais piloto para estudo de
hipóteses
Identificação de aplicações possíveis
Integração das hipóteses em modelos de
aplicações – protótipos analíticos

Utilizar o conhecimento no desenvolvimento de novas aplicações e inovações
(produtos/serviços, processos, inovações de marketing, inovações organizacionais ou combinações entre elas).

Desenho, desenvolvimento e teste de
protótipos e modelos
Desenvolvimento, implementação e teste
de pilotos ou acções piloto
Desenho de sistemas, processos e estudo de especificações
Desenvolvimento
demonstração
Demonstrações

de

modelos

de

OBJECTIVOS
Continuação
CRIAÇÃO DE

CONHECIMENTO

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Desenho e Projectos de Engenharia
Tooling Up
Desenvolvimento e Implementação de
“trial tests”
Actividade de feedback de I&D
Documentação das actividades
Feasibility study
Protecção da propriedade intelectual
• escrita de patentes, descrição de software, estudo das marcas, etc.
• registo e manutenção
Harmonização com requisitos legais, normativos, ambientais ou outros
Preparação da especificação final
Testes no mercado de validação de conceito
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Avaliação e disseminação de resultados

ACTIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE RECURSOS
Neste subgrupo incluem-se as actividades associadas à aquisição de recursos materiais e imateriais, conhecimento,
tecnologia ou infraestruturais necessárias ao desenvolvimento das actividades de IDI.
Dependendo da natureza da aquisição podemos distinguir:
Aquisição de recursos imateriais não incorporados no capital, entendido como:
• Aquisição de conhecimento sob a forma de patentes, invenções não patenteadas, licenças, relatórios de know-how,
marcas, que não entram directamente nas actividades de I&D.
• Aquisição de serviços científicos ou tecnológicos e outros, necessários às inovações de produto ou processo
Aquisição de recursos materiais incorporados no capital, entendido como: a aquisição de maquinaria, bens de equipamento, terrenos, edifícios, software e documentação, bases de dados para utilizar por mais de um ano.

Tabela 8: Objectivos e exemplo de actividades de “Aquisição de Recursos”

OBJECTIVOS
AQUISIÇÃO DE

CONHECIMENTO

TECNOLÓGICO,

ORGANIZACIONAL

OU DE MARKETING

EXEMPLO DE ACTIVIDADES

Aquisição de recursos de conhecimento
e tecnologia ao exterior

Actividades de pesquisa em bases de
dados de conhecimento

Aquisição de infra-estruturas e outros
meios necessários ao desenvolvimento
das actividades de IDI.

Actividades de negociação de transferência de tecnologia para a organização
Serviços de consultoria em Propriedade
Intelectual (técnica e jurídica)
Serviços de consultoria jurídica (contratos de transferência, confidencialidade, etc.)
Serviços de consultoria científica (tecnológica, organizacional, etc.)
Serviços de consultoria de mercado
Participação em feiras e conferências
Actividades administrativas relacionadas
com o processo de aquisição
Actividades de construção, reparação,
manutenção e instalação de infra-estruturas
Actividades de instalação,
manutenção de equipamentos

teste

e

ACTIVIDADES DE PREPARAÇÃO PARA A INOVAÇÃO
Neste subgrupo incluem-se as actividades totalmente ou parcialmente excluídas da classificação de actividades de I&D,
necessárias ao desenvolvimento das inovações, quer sejam inovações de produto, processo, organizacional ou de marketing.
Assim, e de acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005: pág. 91-94), distinguimos neste subgrupo:
Actividades parcialmente excluídas das actividades de I&D
Incluem as fases finais das actividades de desenvolvimento de produtos novos para a empresa e não para o mercado
(considerando que de acordo com a definição de Frascati de I&D, não se gera um aumento de conhecimento, nem
se introduz um apreciável elemento de novidade, originalidade) (OCDE, 2005, pág. 94:331).
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Incluem-se ainda actividades parcialmente excluídas das actividades de I&D, (tais como desenho industrial,
actividades de engenharia, primeiras produções) por perderem o seu carácter científico e original.

A c t i v i d a d e s e x c l u í d a s d a c l a s s if i c a ç ã o d e I & D
Incluem-se todas as actividades necessárias ao processo de inovação mas que não contribuem para a re solução de um problema científico ou tecnológico ou não têm carácter original e por isso não podem ser consideradas actividades de I&D (OCDE, 2005, pág. 94: 332).

A c t i v i d a d e s d e P re p a ra ç ã o p a r a I n o v a ç ã o d e M a r k e t i n g
Incluem-se todas as actividades relacionadas com o desenvolvimento e implementação de novos processos
de marketing nunca antes usados pelas empresas (OCDE, 2005, pág. 95: 340) e excluídas das actividades
de I&D.

A c t i v i d a d e s d e P re p a ra ç ã o p a r a I n o v a ç ã o O rg a n i z a c i o n a l
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Incluem-se as actividades de desenvolvimento e planeamento de novos métodos organizacionais e todo o trabalho envolvido na sua implementação.
Nesta categoria inclui-se a aquisição de equipamentos, serviços e formação necessários à implementação
das inovações (OCDE, 2005, pág. 96: 342)

Tabela 9: Objectivos e exemplo de actividades de “Preparação para a Inovação”

OBJECTIVOS

PREPARAÇÃO

PARA A INOVAÇÃO

Preparar a implementação efectiva das
inovações de produto, processo, organizacional e marketing

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Actividades parcialmente excluídas
de I&D
Demonstrações
Desenho e Projectos de Engenharia
Tooling Up
Desenvolvimento e Implementação
de “trial tests”

OBJECTIVOS
Continuação

PREPARAÇÃO

PARA A INOVAÇÃO

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Harmonização com requisitos, legais,
normativos, ambientais ou outros
Preparação da especificação final
da inovação
Estudo das embalagens
Actividades excluídas da classificação
de I&D
Desenho da forma e aparência
do produto
Desenvolvimento de certificação
Início da implementação
Teste final da inovação
Formação de utilizadores
Actividades de preparação
para Inovação de Marketing
Desenho do produto e embalagem
Concepção e desenvolvimento
da distribuição
Concepção e desenvolvimento
da estratégia de preço
Concepção e desenvolvimento
da estratégia de comunicação
e promoção
Actividades de preparação para
Inovação Organizacional

ACTIVIDADE DE PREPARAÇÃO PARA A EXPLORAÇÃO
O processo de Inovação só se completa quando é efectivamente implementada quer no interior da organização, no
caso das inovações organizacionais e de processo, quer no mercado, inovações de produto, serviço ou de marketing.
Incluem-se neste grupo, as actividades necessárias ao lançamento das inovações no seu processo de exploração,
interna ou externa.
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Tabela 10: Objectivos e exemplo de actividades de “Preparação para a Inovação”

OBJECTIVOS
PREPARAÇÃO

PARA A INOVAÇÃO

Implementação das Inovações

EXEMPLO DE ACTIVIDADES
Elaboração de documentação final (manuais de utilização, especificações finais,
etc.)
Acções públicas de demonstração e
apresentação
Teste de mercado restrito
Desenvolvimento de comunicação de
lançamento
Acompanhamento das primeiras produções industriais
Estudos de aceitação no mercado
Formação de utilizadores
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Notas para a Classificação
e Contabilização das Actividades
de IDI

NOTAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES DE IDI
Nota 1: Organizar e formalizar as actividades de IDI em projectos de IDI e classificar todas as actividades realizadas
no âmbito destes projectos como actividades de Inovação
Os projectos de IDI têm como principal objectivo posicionar as empresas de forma competitiva e sustentada num mercado global.
Definem-se como projectos de IDI todos os projectos desenvolvidos intra ou extramuros que tenham pelo menos um
dos seguintes objectivos em vista:
• O desenvolvimento de uma inovação (produto, processo, inovação de marketing ou inovação organizacional).
• O avanço do conhecimento (homem, cultura e sociedade), desenvolvendo para isso actividades em qualquer das
áreas científicas consideradas (ciências naturais, engenharia e tecnologia, ciências da vida, ciências sociais e
humanidades).
De acordo com o Manual de Oslo (OCDE 2005), “todas as actividades de carácter científico, tecnológico, organizacional, financeiro e comercial, desenvolvidas no âmbito destes projectos, incluindo actividades de criação de conhecimento (I&D) não direccionadas para uma inovação específica... “ devem ser classificadas como actividades de
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inovação.

Nota 2: Individualizar nos projectos de IDI as actividades de I&D

Consideram os autores que o critério básico para distinguir a I&D em qualquer área científica das outras actividades é:
“...a presença de um apreciável elemento de novidade e a resolução de incertezas científicas ou tecnológicas, i.e.,
quando a solução para um problema não é discernida por alguém familiarizado com o conhecimento e técnicas básicas, na área em que este se integra” (Manual de Frascati, OCDE, 2002: pág. 34: 84).
Assim, podemos dizer que o subconjunto de actividades que se desenvolvem no âmbito de um projecto de IDI com o
objectivo de resolver uma incerteza técnica ou científica, gerando novo conhecimento, devem ser classificadas como
actividades de I&D.

A formalização das actividades de I&D deve incluir:
• A identificação clara da área científica e tecnológica
• A identificação clara do problema científico ou tecnológico

• Uma descrição do estado da arte e caracterização das suas limitações face ao problema
• A identificação clara dos objectivos científicos
• A identificação clara dos resultados esperados
• A identificação da incerteza científica ou tecnológica e elemento de novidade
• Identificação dos avanços científicos esperados
• A identificação de resultados possíveis de patentear (se aplicável)
• A identificação da metodologia de abordagem
• A identificação da equipa de desenvolvimento afecta às actividades

Nota 3: Individualizar no âmbito de projectos de IDI que visem Inovações de Marketing ou Inovações Organizacionais
as actividades possíveis de classificar como I&D

Tradicionalmente as actividades de I&D relacionam-se com as inovações de produto ou processo. A última versão do
Manual de Oslo ( OCDE 2005, pág. 91: 316) alerta para o facto de que as actividades de I&D devem ser definidas como
uma categoria específica do conjunto de actividades de Inovação, incluindo nessa categoria actividades relevantes
para o desenvolvimento de inovações de produto, processo, organizacionais e de marketing.
O critério básico a utilizar deve ser o mesmo que no caso das inovações de produto ou processo: “...a presença de um
apreciável elemento de novidade e a resolução de incertezas científicas ou tecnológicas”.

Nota 4: Investigação fundamental uma actividade de Inovação

Embora a natureza da investigação fundamental não tenha como objectivo uma aplicação ou inovação específica, esta
deve ser considerada uma actividade de Inovação, uma vez que cumpre o segundo objectivo que é o de “criar conhecimento”.

Nota 5: Desenvolvimento de Software

Tal como qualquer outra actividade de I&D, as actividades de desenvolvimento de software podem ser classificadas
como actividades de I&D se promoverem a criação de um avanço no conhecimento científico ou tecnológico ou se
resolverem de forma sistemática uma incerteza científica ou tecnológica. (OCDE 2005, pág. 92 319).
I&D de software pode incluir investigações em áreas como ciência da computação, novos sistemas operativos, novas
linguagens de programação, avanços técnicos significativos em algoritmos, linguagens de inquérito novas ou melhoradas, ou representações de objectos, metodologias de engenharia de software para programas informáticos melhorados e
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inteligência artificial. Neste contexto, a inteligência artificial poderia cobrir avanços técnicos em áreas como Sistema de
Inspecção Automatizada, robótica, sistemas periciais, redes neuronais, o conhecimento da linguagem natural e
tradução automática de linguagem. O desenvolvimento de, um interface de nova linguagem natural para um jogo de
computador poderia qualificar-se como I&D, embora o jogo possa ser um produto acabado e representar outra actividade que não I&D na maioria dos outros aspectos.
O desenvolvimento ou uso de software dentro de um projecto de I&D, mesmo que o software não apresente
avanço técnico pode ainda qualificar-se de I&D, desde que a natureza da aplicação inclua um grau significativo de novidade e avanço no conhecimento (ex: é provável que um projecto para desenvolver um novo
produto usando simulação de realidade virtual e engenharia assistida por computador (CAE) utilize um
pacote CAE e software de simulação.
Mesmo que o software utilizado não inclua novidade cientifica, se o desenvolvimento experimental orientado para a produção de um novo produto/processo ou uma melhoria substancial de um produto/processo
existente assistido por este mesmo software informático incluir novidade cientifica ou tecnológica este
pode constituir-se como I&D.

Nota 6: Actividades nas fases finais do desenvolvimento experimental podem ser classificadas de I&D
O critério para a classificação destas actividades como de I&D deve ser o aplicado à classificação de qualquer activi46

dade: resolver com originalidade um problema científico ou criarem conhecimento novo em qualquer área científica ou
tecnológica.
Estas actividades deixam de se considerar actividades de I&D, quando deixarem de fazer parte integrante ou de ser
fundamentais para o processo de criação de conhecimento e passarem a ser desenvolvidas naturalmente com utilização de conhecimento existente.
Em disciplinas de engenharia, as actividades I&D geralmente incluem o desenvolvimento de uma peça de investigação
fundamental até ao início da fase de produção. Isto pode incluir desenvolvimentos incrementais que surgem de um programa de investigação concebido para resultar em melhorias substanciais. Por exemplo, conceber, desenhar e operar
instruções para a montagem e operação da instalação piloto e protótipos para testar essencialmente hipóteses I&D
constituiria I&D. No entanto, conceber e desenhar trabalho para a preparação, execução e manutenção de estandardização de produção (por exemplo aparelhos e ferramentas) ou para promover a venda de produtos não constituiria I&D.
O tratamento de protótipos e instalações piloto podem ilustrar a fronteira entre desenvolvimento experimental (I&D) e
trabalho de pré-produção. Um protótipo é um modelo original construído para possuir todas as características técnicas
do novo produto antecipando-o. A criação, construção e teste de protótipos incidiria em I&D tratando-se da fase final
de um processo de I&D. No entanto, feitas as modificações nos protótipos necessárias para reflectir os resultados dos
testes e depois da obtenção de resultados satisfatórios a fase I&D termina e começa a fase de preparação para a produção/inovação.

De forma semelhante, a instalação piloto construída para avaliar hipóteses I&D, desenvolver fórmulas para
novos produtos, estabelecer especificações para novos produtos, desenhar equipamento especial e estruturas e preparar instruções de funcionamento ou manuais sobre o processo deverão ser classificadas como
actividades de I&D.

Nota 7: Actividades de desenvolvimento podem não ser classificadas como I&D

As fases de desenvolvimento que envolvam apenas a utilização de conhecimento já existente não devem ser consideradas actividades de I&D.

Nota 8: As Actividades de Suporte devem ser classificadas como actividades de Inovação e dependendo do contexto
podem ser classificadas como actividades de I&D

As Actividades de Suporte, definidas no ponto 3.1 do documento, raramente são classificadas nas empresas como
actividades de Inovação ou actividades de I&D.
Considerando que estas actividades contribuem para o desenvolvimento sustentado dos processos de inovação e de
forma directa ou indirecta para os resultados dos projectos de IDI, devem ser contabilizadas como actividades de
Inovação.
No contexto de gestão das actividades de I&D e sempre que desenvolvidas no contexto de um subconjunto de actividades de I&D, deverão ser contabilizadas como actividades de I&D.

NOTAS PARA A CONTABILIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE IDI

No presente estudo, verificou-se que as questões relacionadas com a contabilização das actividades de Inovação e do
subconjunto de actividades de I&D dependem não da estrutura de contabilização e tipologia de custos, mas da
natureza das actividades e dos procedimentos de classificação adoptados.
A questão da contabilização está fortemente relacionada com o sistema de contabilidade e com a estratégia e práticas
de gestão financeira das empresas. Não pretendemos interferir com as práticas ou sistemas de gestão correntes mas
apenas contribuir com alguns esclarecimentos relativamente à contabilização das actividades de IDI.
A contabilização das actividades de Inovação corresponde ao apuramento de todos os custos associados à realização
da tipologia de actividades identificadas no “Modelo da Cadeia de Valor das Actividades de IDI”.
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DESPESAS DE I&D

Distinguem-se os custos das actividades de I&D realizadas no interior da organização ou fora da unidade de medida,
distinguindo-se:

• Despesa de I&D Intramuros
• Despesa de I&D extramuros

Define-se despesa intramuros como sendo:

“ Conjunto das despesas relativas às actividades de I&D executadas dentro da unidade de investigação (instituição ou empresa) ou sector da economia, num determinado período pré-definido, independentemente da origem
dos fundos”. (Manual de Frascati, OCDE 2002. pág. 108, 358)

De acordo com o Manual de Frascati, as despesas correntes com actividades de I&D da unidade de investigação, realizadas em laboratórios experimentais ou similares de outras instituições/empresas, consideradas de suporte às actividades
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intramuros, deverão ser contabilizadas como despesas intramuros (subcontratação de fornecedores para actividades de
I&D Intramuros). (OCDE 2002. pág. 108: 359)
Define-se despesa extramuros como sendo:

“Montantes despendidos, num determinado período de tempo pela unidade de investigação (instituição ou empresa), ou sector de actividade, com a contratação de actividades de I&D e com o financiamento/transferência de fundos para actividades de I&D executadas por outras entidades (inclui subcontratação de I&D ou financiamentos a
I&D). ” (OCDE 2002. pág. 118, 408).

A fronteira entre despesas intramuros ou extramuros nem sempre é clara. Propõe-se que, quando se tratar de projectos autónomos desenvolvidos fora da unidade, seja considerada despesa extramuros. Se considerarmos apenas a contratação de sub-actividades de um projecto que está a ser desenvolvido intramuros, deverá ser contabilizada como
despesas intramuros (OCDE 2002. pág. 118, 408).

ESTRUTURA DE CONTABILIZAÇÃO
Propõe-se a adopção da estrutura apresentada no Manual de Frascati (OCDE 2002), e que se apresenta na tabela 13.

Tabela 13: Estrutura de contabilização proposta pelo Manual de Frascati (OCDE 2002)

DESPESAS
1. Intramuros
Todas as despesas de actividades de I&D relativamente a unidades estatísticas ou sectores da economia durante
um período específico.
1.1 Custos correntes
1.1.1 Custos com Pessoal: salários, prémios, segurança socia l,
seguros, subsídio de férias, outras regalias, impostos, etc.

INVESTIGADORES

Investigadores e profissionais cuja
actividade é conceber e criar novo conhecimento, produtos, processos, métodos e sistemas, e também gerir esses
projectos.

Actividades

Desenvolvimento do trabalho científico e
técnico
Planeamento e gestão do projecto
Preparação dos relatórios intermédios e
finais
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TÉCNICOS E STAFF
EQUIVALENTE

Pessoas cuja principal actividade envolve conhecimento e experiência técnica,
em áreas de engenharia, física, ciências
sociais e da vida e humanidades. Par ticipam em projectos de I&D desenvolvendo tarefas científicas e técnicas,
envolvendo a aplicação de conceitos,
métodos de operação, sob a supervisão
de investigadores

Procura de bibliografia e selecção de
material interessante em arquivos e
bibliotecas
Preparação de programas de computador
Desenvolvimento de experiências, testes e análises
Preparação de materiais e equipamentos para experiências, testes e análises
Recolha de medidas, cálculos e preparação de gráficos
Estudos quantitativos e qualitativos
(inquéritos e entrevistas)

OUTRO STAFF DE

SUPORTE

Outro pessoal directamente associado a
projectos de I&D (secretariado...)

Suporte administrativo e financeiro relacionados com o projecto

1.1.2 Outros custos correntes: compra de materiais, fornecimentos e
equipamentos para suporte dos projectos de I&D.
COMPRAS DE
MATERIAL,

FORNECIMENTOS
E EQUIPAMENTO

Actividades

Água, combustível, electricidade e gás
Livros, revistas, jornais, subscrições

Desenvolvimento do trabalho científico e técnico

Aquisição de protótipos ou modelos
feitos fora da unidade de medida

Recolha de Informação Científica e
técnica

Matérias para laboratório: reagentes,
animais, componentes, etc.

Desenvolvimento de Trabalho expe ri mental

1.2 Custos de Capital
despesa anual bruta, em activos fixos utilizados nos programas de I&D da unidade estatística de medida. Deve ser
reportada no seu todo para o período em análise, e não deve ser registada como um elemento de depreciação
(OCDE:111)
Activos fixos : Terrenos e Edifícios, Instrumentos e equipamentos,
Software
Notas: As depreciações devem ser excluídas das despesas intramuros

TERRENOS
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E EDIFÍCIOS

INSTRUMENTOS

E EQUIPAMENTOS

SOFTWARE

Construção ou compra de plantas para
I&D (espaços de teste, laboratórios,
plantas piloto) e edifícios.

Actividades

% da utilização em actividades
de I&D

Incluí grandes melhoramentos, modificações, reparações.

Instrumentos e equipamentos fixos,
incluindo software embebido, adquirido
para utilização em projectos de I&D

% da utilização em actividades
de I&D

A aquisição de uma livraria, grandes
colecções de livros, periódicos, deve
ser incluída em activos fixos.

Aquisição e licenças anuais de software isolado, materiais de suporte,
descrição, etc, para fins de I&D

% da utilização em actividades
de I&D

DE COMPUTADOR

2. Extramuros
Despesas que a unidade de medida realizou a outras unidades, organizações ou sectores para desenvolvimento
da I&D. Inclui aquisição de actividades a outras unidades e contratos de financiamentos de terceiros para desenvolvimento de I&D.
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Anexos

Anexo A: Check list de Actividades de IDI propostas pelo Modelo da Cadeia de Valor
das Actividades de IDI

A.1 Actividades de Suporte

Actividades de Gestão Coordenação e Planeamento das Actividades de IDI
Formulação, documentação e comunicação de uma “Política de Inovação”
Planeamento estratégico da actividade global de inovação
(Diagnóstico, Objectivos, Estratégia e Plano de Acção)
Análise e avaliação estratégica de projectos e aprovação (reuniões, brainstorming, etc.)
Comunicação interna: Organização de actividades de disseminação e partilha de uma
cultura de inovação como factor estratégico (seminários, workshops, etc.)
Comunicação institucional: Participação institucional em conferências e seminários de
divulgação da actividade de IDI da empresa ou divulgação de resultados
Planeamento, coordenação, acompanhamento, avaliação e controlo de projectos
Desenvolvimento, acompanhamento e controlo de procedimentos de planeamento,
realização e avaliação de projectos
Desenvolvimento, acompanhamento e controlo de procedimentos de análise
e valorização de resultados de projectos
Controlo de gestão dos projectos de IDI e da actividade global de IDI
Actividades de Gestão da Propriedade Intelectual e Transferência
de Conhecimento e Tecnologia
Desenvolvimento de procedimentos administrativos/jurídicos de protecção de conhecimento
(acordos de confidencialidade, contratos de colaboração, regulamentos internos, etc.)
Desenvolvimento de procedimentos e ferramentas de análise e avaliação de resultados
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Documentação de Resultados
Estudo e desenvolvimento de estratégias de valorização, modelos e planos de negócio
Elaboração e negociação de contratos de transferência
(contratos de transferência de direitos de exploração)
Desenvolvimento da Propriedade Intelectual

Actividades de Gestão do Conhecimento
Desenvolvimento de processos e ferramentas
(intranet, jornais, revistas, mailings, fóruns de discussão)
Actividades de identificação, recolha, processamento e codificação
e disseminação da informação
Desenvolvimento e manutenção de sistemas de comunicação interna formais
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Vigilância Tecnológica entendida como uma forma organizada, selectiva e permanente de
captar informação do exterior sobre tecnologia, analisá-la e convertê-la em conhecimento
Vigilância de Mercado entendida como uma forma organizada, selectiva e permanente
de captar informação do exterior sobre mercados (concorrentes, clientes e fornecedores),
comportamentos do consumidor, analisá-la e convertê-la em conhecimento
Diagnósticos Externo e Interno entendidos como uma forma organizada, selectiva
e permanente de captar informação do exterior e da análise das competências
e processos internos de forma a analisá-la e convertê-la em conhecimento
Actividades internas de partilha, discussão de conhecimento (reuniões, circulação de
documentos, fóruns, reuniões, open-days, etc.)
Acesso, manutenção e organização de fontes de informação abertas:
• subscrições de bases de dados
• subscrições de jornais e fontes bibliográficas relevantes
• associações empresariais, fóruns tecnológicos

Participação em feiras, congressos e seminários para captação ou divulgação
de conhecimento, tecnologia
Actividades de Benchmarking
Actividades organizadas de discussão com clientes, fornecedores, concorrentes
Actividades de Gestão das Ideias e Avaliação de Oportunidades
Organização e implementação de actividades formais de criatividade
(exercícios práticos, seminários, workshops, brainstorming, etc.)
Concursos de ideias internos e externos
Implementação de ferramentas de captação, tratamento e manutenção de ideias
Desenvolvimento e documentação de ideias (propostas de valor)
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A.2 Actividades de Projecto

Actividades de Planeamento e Preparação do Projecto
Estudo do Estado da Arte
Especificação detalhada, desenvolvimento da proposta de valor
Desenvolvimento do plano de protecção e exploração, identificação de PI,
modelo de valorização
Feasibility studies
Desenvolvimento de parcerias (identificação, negociação, contratos)
Identificação de fornecedores
Planeamento do trabalho e documentação: detalhe dos objectivos, metodologia,
calendarização, milestones, recursos, estratégia de comunicação, metodologia
de controlo, plano de protecção de resultados, estratégia de comunicação.
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Desenvolvimento de acordos de confidencialidade, contratos, etc.
Constituição da equipa externa e interna
Reuniões de Arranque de projecto
Actividades de Criação de Conhecimento
Pesquisa bibliográfica de informação científica e técnica
Obtenção, recolha e tratamento de informação
Ensaios laboratoriais para validação de hipóteses
Formulação de hipóteses, teses, fórmulas, regras e leis cientificamente viáveis
Trabalho experimental ou teórico
Desenho e instalação de pequenas instalações laboratoriais piloto para estudo de hipóteses

Integração das hipóteses em modelos de aplicações – protótipos analíticos
Identificação de aplicações possíveis
Desenho, desenvolvimento e teste de protótipos
Desenvolvimento, implementação e teste de pilotos ou acções piloto
Desenho de sistemas, processos e estudo de especificações
Desenvolvimento de modelos de demonstração
Demonstrações
Desenho e projectos de engenharia
Desenvolvimentos adicionais
Tooling Up
Implementação de trial tests
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Documentação das actividades
Feasibility study
Desenvolvimento e documentação de suporte à protecção da propriedade intelectual
(escrita de patentes, descrição de software, estudo das marcas, etc.)
Harmonização com requisitos legais, normativos, ambientais ou outros
Outras actividades de preparação da especificação da inovação (documentação).
Aumento de escala
Estudos de mercado – validação dos conceitos
Avaliação de resultados
Protecção da Propriedade Intelectual: escrita de documentos, registo e manutenção

Avaliação do impacto económico
Disseminação de resultados
Formação – doutoramentos
Actividades de Aquisição de Recursos: Conhecimento, Tecnologia, Edifícios, Terrenos
Actividades de pesquisa em bases de dados de conhecimento
Actividades de negociação de transferência de tecnologia para a organização
Subcontratação de serviços de consultoria em Propriedade Intelectual (técnica e jurídica)
Subcontratação de serviços de consultoria jurídica (contratos de transferência)
Subcontratação de serviços de consultoria
(científica, tecnológica, organizacional, marketing, etc.)
Subcontratação de serviços de consultoria de mercado
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Participação em feiras e conferências – aquisição de tecnologia, recursos,
procura de fornecedores
Actividades administrativas relacionadas com o processo de aquisição
Actividades de construção, reparação, manutenção e instalação de infra-estruturas
Actividades de instalação, teste e manutenção de equipamentos
Actividades de Preparação para a Inovação
Actividades da fase final de desenvolvimento parcialmente excluídas
das actividades de I&D
Exemplo: Demonstrações piloto, demonstrações, desenhos de engenharia, aumentos
de escala, trial testes, harmonização com requisitos legais e normativos, etc.
Actividades excluídas das actividades de I&D
Exemplo: adequação tecnológica das embalagens, desenvolvimento de especificações
técnicas, pré produções, desenvolvimento de certificação.

Actividades de preparação para as inovações de marketing
excluídas das actividades de I&D
Estudos de aceitação no mercado
Design do produto e embalagem
Concepção e desenvolvimento da distribuição
Concepção e desenvolvimento da estratégia de preço
Concepção e desenvolvimento da estratégia de comunicação/promoção
Actividades de preparação para as inovações organizacionais
excluídas das actividades de I&D
Todas as actividades de planeamento e implementação de inovações organizacionais
Formação
Actividades de Preparação para a Inovação
Acções públicas de demonstração
Teste de mercado restrito
Desenvolvimento da comunicação de lançamento
Acompanhamento das primeiras produções industriais
Formação
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