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INTRODUÇÃO

Nas	últimas	décadas,	a	tecnologia	atingiu	um	nível	de	desenvolvimento	que	impulsionou	todos	os	sectores	
industriais, o que, por sua vez, afetou outras áreas da Economia, para não falar no início de alterações 
sociais. Este desenvolvimento tecnológico ainda está a acontecer e nós fazemos parte dele. Este fenómeno 
foi	observado	pela	primeira	vez	na	Alemanha,	onde	 foi	utilizado	como	base	para	uma	nova	estratégia	
nacional. O nome INDUSTRY 4.0 foi atribuido a esta estratégia.

Estamos	à	beira	de	entrar	num	processo	em	que	a	cadeia	de	produção	ganha	um	novo	significado	com	a	
interligação	de	sistemas	de	TI	corporativos	externos	e	internos.

Neste momento, os sistemas de TI das empresas, os clientes e os fornecedores ainda não estão totalmente 
integrados. Em muitos casos, falta também a integração total dos departamentos dentro de uma empresa. 
Assim, na maior parte dos casos, a conceção, a produção e os serviços ainda não foram agrupados num 
único sistema.

Num futuro próximo, espera-se que a coesão das empresas e dos departamentos resulte no surgimento 
de redes universais de integração de dados.

Não existe uma única solução para o problema do desenvolvimento de sistemas que correspondam ao 
conceito	INDUSTRY	4.0.	Os	desafios	atuais	criaram	expectativas	e	requisitos,	que	devem	ser	cumpridos	
durante a realização de soluções individuais.

Com novas soluções, podemos ligar-nos a redes globais, facilitando a monitorização e controlo em tempo 
real	do	registo	e	processamento	de	grandes	quantidades	de	dados.

O termo INDUSTRY 4.0 foi apresentado pela primeira vez na Hannover Messe, realizada na Alemanha em 
2011 e, mais tarde, na União Europeia, em 2016. „INDUSTRY 4.0 descreve a organização de processos 
de	produção	em	que	os	dispositivos	 comunicam	de	 forma	 independente	uns	 com	os	outros	 ao	 longo	
da cadeia de valor. Criam uma fábrica „inteligente” do futuro em que os sistemas controlados por 
computador	monitorizam	 os	 processos	 físicos,	 criam	 uma	 réplica	 virtual	 da	 realidade	 física	 e	 tomam	
decisões descentralizadas baseadas em mecanismos de auto-organização”. *

Hoje em dia, o processo de Revolução Industrial ainda está a decorrer e estamos a separar várias etapas. 
Como resultado do crescimento populacional, do desenvolvimento económico e da urbanização, a 
produção	teve	de	ser	efetuada	nas	fábricas	de	forma	concentrada	e	contínua.

O surgimento de novos materiais, novas energias e recursos, novas formas de mecanização e organização 
laboral deram origem a uma era da produção em massa baseada numa divisão do trabalho orientada para 
a tecnologia elétrica. Na fase seguinte, com a introdução dos primeiros controladores lógicos programáveis 
(PLCs) e automação parcial implementada com computadores, todos os processos de fabrico decorreram 
sem intervenção humana. **  

A INDUSTRY 4.0 é a aplicação industrial das tecnologias da informação e da comunicação, e tem como 
origem as invenções da Terceira Revolução Industrial. Os sistemas desenvolvidos por computadores serão 
ainda mais abrangentes através de ligações de rede que facilitem a comunicação entre eles. Através da 
ligação	em	rede	destes	sistemas	(sistema	físico	cibernético),	serão	criadas	fábricas	inteligentes	nas	quais	
os sistemas de fabrico, as componentes e as pessoas comunicam entre si através das ligações em rede.

* https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf

** https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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A implementação da Quarta Revolução Industrial transformará completamente a produção como um 
resultado	da	Info-Comunicação,	IoT	(Internet	of	Things)	e	Cloud	Computing,	com	unidades	de	produção	
anteriormente	isoladas	a	agruparem-se	num	processo	de	produção	de	alta	eficiência	totalmente	integrado,	
automatizado	e	otimizado,	transformando	também	a	relação	entre	Fabricantes,	Fornecedores	e	Clientes.

No primeiro passo da ligação à INDUSTRY 4.0, a parceria do projeto Transit comprometeu-se a desenvolver 
conteúdos de formação para as PME, focando-se nas competências dos colaboradores. O desenvolvimento 
das PME é essencial para os primeiros passos de preparação/transformação.

Para isso, a parceria do projeto realizou vários inquéritos. Em primeiro lugar, foi realizada uma pesquisa 
documental	nos	países	parceiros	após	a	avaliação	dos	resultados	das	entrevistas	e	questionários	online.

A pesquisa comparou planos estratégicos plurianuais, visões de longo prazo e análises relacionadas com a 
INDUSTRY 4.0 em diferentes países parceiros.

Com	base	na	análise	destes	conceitos	a	longo	prazo,	foram	tiradas	as	seguintes	conclusões:

Na	 nova	 era,	 o	 objetivo	 geral	 é	 que	 os	 seres	 humanos	 e	 a	 tecnologia	 digital/robôs	 complementem	
e	melhorem	as	competências	e	as	capacidades	de	cada	um.	A	mão-de-obra	está	a	 ser	 substituída	por	
máquinas	mas	 há	 uma	 grande	 necessidade	 de	 competências	 humanas,	 ideias,	 criatividade,	 intuição	 e	
organização.	A	automatização	não	substitui	o	trabalho	humano,	mas	sim	como	assistentes	das	equipas	e	
colegas.	Os	líderes	terão	de	gerir	equipas	mistas	(humanas+cibernéticas)	no	futuro.

Como resultado do desenvolvimento tecnológico, o ambiente de trabalho oferecido pelas empresas 
também	tem	vindo	a	mudar	radicalmente.	O	número	de	tarefas	rotineiras	é	mantido	a	um	nível	mínimo,	
enquanto o leque de processos complicados que requerem competências e habilidades complexas está a 
expandir-se. As competências sociais também estão a tornar-se cada vez mais importantes.

A	lista	das	principais	competências	sofreu	mudanças	significativas	nos	últimos	5	anos.

De acordo com os resultados da pesquisa documental, o foco tem vindo a passar para as seguintes 
competências.

1. Competências Técnicas: „todos os conhecimentos e competências relacionados com o trabalho, 
por exemplo, competências em termos de comunicação, coding skills, gestão de conhecimentos e 
comando	estatístico.	As	competências	técnicas	são	capacidades	que	um	indivíduo	adquire	através	
da	prática	e	da	aprendizagem”.
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2. Competências de Gestão: „todas as competências e capacidades para a resolução de problemas e 
tomada	de	decisões,	tais	como	competências	analíticas	e	de	investigação,	resolução	de	problemas	
e	conflitos	e	criatividade.	É	a	capacidade	de	tomar	decisões	empresariais	e	liderar	subordinados	
dentro	de	uma	empresa,	com	táticas	de	negociação	e	comportamento	de	resposta”.

3. Competências	 Sociais:	 „os	 valores	 e	motivações	 sociais	 individuais,	 a	 capacidade	 de	 transferir	
conhecimento, capacidade de liderança, capacidade de trabalhar em equipa, construir relações 
com	as	expectativas	de	interação	futura,	perceções	realistas	sobre	o	próprio	comportamento”.

Na	 prática,	 os	 resultados	 da	 pesquisa	 teórica	 foram	 apurados	 e	 complementados	 com	 entrevistas	 e	
questionários	para	dar	um	foco	aos	conteúdos	de	formação	e	ajudar	as	PME,	onde	os	gerentes	e	executivos	
abrangem diferentes gerações.

As entrevistas online (no total 95) nas empresas foram realizadas em 6 países distribuídos da seguinte 

forma: 
(Foram	tidas	em	conta	as	dificuldades	da	situação	da	COVID-19	em	toda	a	Europa	neste	período	do	projeto.)
O inquérito procurou apenas a opinião pessoal dos entrevistados. 
As 50 empresas nas quais trabalham os nossos representantes dos grupos de discussão, representam 
vários	sectores,	mas	todas	elas	têm	enfrentado	mudanças	e	desafios	devido	à	Revolução	Digital.
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As empresas foram distribuídas pelas seguintes indústrias:
Os entrevistados pertencem a um vasto leque de sectores da Economia. Os atuais sectores económicos 
líderes	estiveram	devidamente	representados	no	inquérito.

Os	entrevistados	foram	informados	sobre	os	resultados	da	pesquisa	e	foi	pedida	a	sua	opinião,	em	particular	
sobre as áreas do desenvolvimento de competências. Quisemos comparar os resultados da pesquisa com 
as	experiências	dos	entrevistados	para	identificar	as	áreas	em	que	eram	necessárias	melhorias	de	RH,	pois	
estas são de primordial importância para a transição.

Naturalmente, as respostas recebidas foram muito variadas com grandes diferenças entre países e sectores 
de indústria.

Os pontos comuns mais importantes foram os seguintes: 

Como resultado do desenvolvimento tecnológico, o ambiente de trabalho nas empresas também está a 
mudar	radicalmente,	o	leque	de	tarefas	rotineiras	está	a	diminuir,	enquanto	o	de	processos	de	trabalho	
complicados que exigem capacidades e competências complexas está a expandir-se. As competências 
sociais estão também a tornar-se cada vez mais importantes.

O foco passará para a comunicação, trabalho de equipa e conhecimento das tecnologias digitais, incluindo 
pensamento	 crítico,	 aprendizagem	contínua,	 resolução	de	problemas,	 conhecimento	multidisciplinar	 e	
pensamento inovador.

As	capacidades	e	competências	que	servirão	de	base	para	a	criatividade	e	a	inovação	serão	particularmente	
relevantes.	 Os	 colaboradores	 criativos	 e	 inovadores	 não	 executam	 as	 instruções	 mecanicamente,	 ao	
contrário do que ainda se passa em inúmeros estabelecimentos de ensino e locais de trabalho neste 
momento.

Para ter sucesso no futuro, é essencial repensar as ferramentas, os sistemas e os métodos atualmente 
utilizados	e	selecionar	os	que	serão	negociáveis	com	base	nas	expectativas	do	local	de	trabalho	do	futuro,	
bem	como	aqueles	que	promovam	resultados	positivos	essenciais	para	enfrentar	os	novos	desafios.

Num	 mundo	 transformado	 por	 robôs,	 inteligência	 artificial	 ou	 carros	 autónomos,	 espera-se	 que	 a	
formação	técnica	seja	necessária	para	responder	à	maioria	dos	postos	de	trabalho	a	partir	de	2020,	mas	o	
desenvolvimento	de	soft	skills	específicas	e	complexas,	tais	como	o	pensamento	inovador,	a	criatividade,	
a	colaboração	e	a	motivação,	é	também	fundamental.

Devido à pademia, a relevância do digital tem vindo a aumentar consideravelmente, bem como a aceleração 
do	desenvolvimento	técnico	e	será	reforçado	nos	próximos	anos.	A	conectividade	já	está	a	emergir	entre	
as empresas que foram bem-sucedidas durante a pandemia. Estas empresas conseguiram integrar novas 
tecnologias	 nos	 seus	 workflows	 que	 demonstraram	 flexibilidade	 e	 mobilidade,	 apoiaram	 processos	
criativos	dentro	da	organização	e	estimularam	o	pensamento	inovador.	Todas	estas	características	podem	
ser	consideradas	acções	que	permitiram	uma	redefinição	nas	empresas.

A COVID-19 forçou estas organizações a perceber a importância do trabalho de equipa, ao contrário do 
que acontecia antes. As novas tecnologias passaram a ser consideradas como „membros da equipa” em 
vez	de	serem	vistas	como	substitutas	do	trabalho	humano.

A	AstraZeneca,	por	exemplo,	reuniu	centenas	de	cientistas	de	diferentes	áreas	da	Medicina	-	Medicina	
Pulmonar, Cardiologia e Oncologia da Universidade de Oxford – para desenvolver uma vacina. A empresa 
farmacêutica	 também	 desempenhou	 um	 papel	 fundamental	 na	 criação	 de	 laboratórios	 de	 testes	 no	
Reino	Unido.	 Para	 tal,	 utilizaram	 tecnologias	 que	permitiram	parcerias	 em	 tempo	 real	 e	 data	 sharing,	
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conseguindo	assim	aumentar	significativamente	a	velocidade	e	a	qualidade	do	seu	trabalho.*

A maioria dos inquiridos considerou as seguintes competências e capacidade como as mais importantes 
na mudança dos próximos anos: 

1. Aceitação	 das	 mudanças	 e	 processos	 práticos	 que	 acompanham	 os	 progressos	 tecnológicos,	 a	
adaptabilidade e a colaboração.

2. Atitude	 inovadora,	 motivational	 skills,	 capacidade	 de	 pensamento	 crítico	 e	 criatividade	 são	
qualidades que os líderes empresariais procuram expressamente nos seus colaboradores, sendo 
estas consideradas valiosas competências que facilitam a construção do futuro.

3. Empatia	 e	 diversidade,	 empregos	 multigeracionais,	 renovação	 tecnológica,	 digitalização	 e	
desenvolvimento	da	cultura	corporativa.

O valor do conhecimento interdisciplinar aumentará, uma vez que se espera que os gestores sejam capazes 
de desempenhar diferentes tarefas na empresa. As competências relacionadas com o trabalho de equipa 
serão	muito	 importantes	pois	 o	 sucesso	do	 trabalho	de	equipa	 será	determinado	por	uma	motivação	
eficiente.	O	sucesso	nas	mudanças,	por	outro	lado,	será	determinado	pelas	pessoas	que	organizam	e	gerem	
todo este processo. Para elas, é essencial desenvolver as competências que promovem o planeamento, a 
transformação da cultura empresarial, a formação de equipas e o planeamento de formações adequadas 
aos membros da equipa.

O ano de 2020 demonstrou a necessidade de descobrir o potencial escondido dos colaboradores para que 
uma	empresa	tenha	sucesso:	havia	muito	mais	para	as	pessoas	do	que	se	pensava	quando	tinham	sido	
selecionados para os seus cargos, ou o que os seus curriculos demonstravam.

Para promover uma inovação de sucesso, foi publicada a lista com as normas de inovação CEN/TS, onde se 
salienta	o	pensamento	inovador	e	a	gestão	da	criatividade.

Os entrevistados no âmbito da IO1 sublinharam a importância das seguintes competências e selecionaram-
nas	a	partir	do	modelo	desenvolvido,	baseando-se	nos	resultados	da	pesquisa:

 ¾ Cooperação
 ¾ Gestão de Equipas
 ¾ Resolução de Problemas 
 ¾ Gestão da Mudança
 ¾ Inovação
 ¾ Flexibilidade
 ¾ Cooperação
 ¾ Criatividade
 ¾ Iniciativa
 ¾ Gestão	de	Conflitos
 ¾ Persuasão
 ¾ Tolerância

O	questionário	 forneceu	uma	visão	geral	sobre	os	hábitos	de	aprendizagem	e	as	práticas	de	 formação	
corporativa	 nos	 países	 parceiros.	 Os	 conteúdos	 de	 formação	 e	 os	 métodos	 de	 aprendizagem	 foram	
baseados nas respostas recebidas de 347 inquiridos.

* http://vezetofejlesztes.hu/ipar-4.0
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Na	seleção	dos	inquiridos,	foi	tido	em	conta	um	número	suficiente	de	representantes	de	cada	uma	das	
gerações.

Atualmente,	no	que	diz	respeito	aos	trabalhadores	ativos,	a	Geração	X	ainda	se	lembra	do	que	foi	passar	
dos	telefones	fixos	aos	smartphones.	Os	colaboradores	da	Geração	Z	caracterizam-se	pelo	pensamento	
multidisciplinar	e	por	uma	abordagem	visual	à	resolução	de	problemas,	muito	mais	do	que	as	gerações	
anteriores.	Do	 ponto	 de	 partida	 dos	 Recursos	Humanos,	 é	 importante	 saber	 quais	 as	 áreas	 sujeitas	 a	
mudanças	radicais	como	resultado	do	surgimento	de	novas	tecnologias	(por	exemplo,	nanorobóticas	ou	
inteligência	artificial),	quais	os	novos	postos	de	trabalho	criados	e	quais	as	competências	exigidas	pelas	
empresas	para	que	possam	manter	a	sua	competitividade.

Os	 participantes	 do	 inquérito	
representaram todas as 4 gerações.  49% 
dos	participantes	representam	a	Geração	
X,	 seguidos	 pela	 Geração	 Y	 (37%)	 e	
Geração Z e Baby Boomers, 7% cada, 
o que mostra a distribuição normal da 
população	ativa.

77% dos inquiridos são do sector 
industrial. As respostas revelaram as 
dificuldades	diárias	com	que	se	deparam.

O	 primeiro	 bloco	 de	 perguntas	 no	 questionário	 incidiu	 sobre	 os	 conteúdos	 da	 formação,	 considerada	
adequada	para	eles,	nas	áreas	de	liderança,	cultura	organizacional,	estrutura	organizacional,	motivação	
e comunicação e os métodos preferidos para adquirir novos conhecimentos. Com base nas respostas, 
foram	definidos	três	caminhos	de	aprendizagem,	de	acordo	com	os	quais	esta	plataforma	de	educação	
foi criada. A micro-aprendizagem, o e-learning e a aprendizagem tradicional como percursos opcionais de 
aprendizagem serão desenvolvidos.

Com	base	nas	entrevistas	e	respostas	ao	questionário,	foram	selecionados	três	capítulos	importantes	para	
resumir as áreas em que a formação promoverá a implementação da INDUSTRY 4.0 nos países parceiros.
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Estas áreas são: 

 ¾ Pensamento Inovador,
 ¾ Motivação,
 ¾ Colaboração Técnica.

O	módulo	do	PENSAMENTO	 INOVADOR	 foi	 desenvolvido	 com	base	nos	 conteúdos	 temáticos	da	parte	
16555-3	 da	 norma	 CEN/TS	 16555	 Innovation	 Management.	 Este	 módulo	 descreve	 essencialmente	 o	
desenvolvimento	de	competências	de	resolução	de	problemas,	flexibilidade,	competências	de	cooperação,	
competências	de	iniciativa	e	competências	de	gestão	de	conflitos,	baseando-se	nos	elementos	básicos	do	
mind-set	de	inovação	e	ilustra-os	com	exemplos	curtos.	Os	exemplos	práticos	importantes	para	as	PME	
também	estão	incluídos	nos	conteúdos.	As	práticas	aprendidas	durante	as	entrevistas	são	apresentadas	
na	plataforma	educativa	online.

No	 capítulo	 sobre	MOTIVAÇÃO,	 são	 referidos	 a	 cooperação,	 a	 criatividade,	 a	 iniciativa,	 a	 persuasão,	 a	
tolerância	e	o	trabalho	de	equipa.	Um	capítulo	adicional	fala	sobre	as	ferramentas	e	métodos	motivacionais	
que	podem	ser	usados	num	ambiente	profissional,	 com	base	nos	tipos	de	personalidade	utilizados	na	
gamificação.

O capítulo sobre a COLABORAÇÃO TÉCNICA resume as informações técnicas necessárias para a transição, 
destacando as informações mais importantes para a elaboração de decisões.

O sucesso que se esperada de um projeto da INDUSTRY 4.0 e a sua capacidade de criar valor dependerão 
em	grande	 parte	 dos	 objetivos	 pré-definidos.	 A	 estrutura	 organizacional	 e	 económica	 de	 uma	 grande	
empresa é muito mais resiliente em relação aos eventuais riscos do que a de uma PME.

Antes de uma PME começar a implementar as ferramentas da Quarta Revolução Industrial, tem de ser 
capaz	de	se	posicionar	objectivamente,	definindo	um	„entry	level”	onde	começarão	os	desenvolvimentos.	
Com	esse	objetivo,	o	CAPÍTULO	3	do	Manual	 fornece	orientações	práticas,	descrevendo	os	avanços	de	
vários „entry levels” e determinando os aspectos que caracterizam o nível de maturidade. O capítulo 
também sugere soluções estratégicas e tecnológicas.  

O	conteúdo	dos	capítulos	baseia-se	nas	respostas	dos	questionários.	

Os resultados detalhados do inquérito estão disponíveis em inglês no site do projecto: 
http://train4future.eu/	 

Encontram-se no menu Matriz de Competência: http://train4future.eu/matriz	de	competencia/

À	medida	que	os	locais	de	trabalho	se	estão	a	tornar	cada	vez	mais	diversificados,	não	só	como	resultado	
de	diversas	gerações	que	trabalham	em	conjunto,	mas	também	de	outras	características,	é	 importante	
investir	 tempo	 e	 energia	 na	 observação	 e	 compreensão	 das	 interações	 entre	 diferentes	 grupos,	 não	
devendo	deixar	de	proporcionar	oportunidades	para	essas	interações.	Quanto	mais	pessoas	„estiverem	no	
mesmo barco”, melhor poderão cooperar. O capítulo sobre MOTIVAÇÃO ajuda a „navegar nestas águas”.

Todas	as	quatro	gerações	acreditam	que	a	formação	profissional,	a	aprendizagem	e	o	feedback	adequado	
são vitais para uma carreira de sucesso. E, não menos importantes, todos concordaram que lidar com 
mudanças é difícil. Não importa que idade se tem, a maioria das pessoas não gosta de mudanças. No entanto, 
as mudanças são necessárias batem-nos cada vez mais vezes à porta. O Manual fornece a ajuda para preparar 
a mudança necessária. Somos de diferentes gerações e seguimos caminhos diferentes mas, muitas vezes, 
lutamos pelos mesmos objetivos.
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PENSAMENTO 
INOVADOR
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I N T R O D U Ç Ã O
O que é o pensamento inovador? Porque é preciso dedicar-lhe um Manual? Tem alguma coisa a ver com 
o	que	foi	aprendido	até	aqui?	Poderá	ser	gerido	através	de	normas	específicas?

Podemos fazer dezenas de perguntas semelhantes e algumas das quais iremos responder nas páginas 
seguintes. E porque não respondemos a todas? Porque este é um tema muito amplo e os gestores de 
empresas	e	os	profissionais	que	vão	usar	este	Manual	têm	antecedentes	e	experiências	muito	diversas.

O	objetivo	é,	portanto,	criar	uma	ajuda	que	
contenha	 conhecimentos	 práticos	 úteis	 e	
ferramentas para o pensamento inovador e 
que	o	incentive	a	continuar	com	a	inovação	
assim que terminar o Manual.

Este Manual é como um cacho de cerejas: 
comem-se algumas cerejas e logo se abre o 
apetite	para	comer	mais	algumas.

I NTRODUÇÃO	 2	 – 	 À 	 DESCOBERTA 	 DO	 QUE 	 É 	 O	
P E N S A M E N TO  I N O VA D O R
O	 pensamento	 inovador	 é	 um	 conceito	 relativamente	 novo.	 Não	 admira	 que	 seja	 relativamente	
desconhecido e, provavelmente, muito poucos aplicam a inovação pensando conscientemente. No 
entanto,	a	aplicação	consciente	do	pensamento	inovador	pode	contribuir	significativamente	para	manter	
e	aumentar	a	competitividade	das	empresas.

Para ter uma imagem mais clara do 
pensamento inovador, vamos jogar xadrez. 
O	xadrez	é	um	jogo	antigo,	as	suas	regras	são	
mais ou menos conhecidas por quase todos 
e há muitos que o jogam, representando 
diferentes níveis. Curiosamente, o 
„pensamento do xadrez” e o pensamento 
inovador têm muitas coisas em comum, 
especialmente no caso da inovação de 
produtos. 

O	 cliché	mais	 antigo	 de	 qualquer	 negócio	
é que o cliente é o rei – isto nem sequer 
é uma analogia de xadrez. Na inovação - 
usando agora uma analogia do jogo - o rei 
é	o	 cliente.	O	objetivo	da	peça	branca	no	

xadrez é guiar as peças de forma a criar uma situação em que o rei das peças pretas seja ameaçado ou 
bloqueado	 (ou	seja,	xeque-mate).	O	objetivo	da	 inovação	é	desenvolver	produtos	e	serviços	novos	ou	
bastante melhorados para que a empresa os possa comercializar e vender, ou seja, para persuadir o rei (o 
cliente) a comprar os resultados da inovação.

No xadrez, as peças são controladas pelo jogador. Na inovação, falamos de contribuintes, equipamentos, 
tecnologias, etc. em vez de peças. Estes atores e fatores podem ser vistos como peças controladas 
pelo gestor de inovação (e ainda considerando a analogia ao xadrez, os intervenientes não devem ser 
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considerados como indivíduos dependentes de nós, controlados e dirigidos externamente e incapazes de 
pensar e agir de forma independente). No xadrez, o jogador branco estabelece uma estratégia mental e 
espera que, como resultado, o rei negro seja levado a uma posição de xeque-mate. O gestor de inovação*  
deve	estabelecer	uma	estratégia	que	resulte	na	compra	efetiva	do	produto	ou	serviço	desenvolvido	no	
âmbito	da	inovação.	No	caso	de,	por	exemplo,	inovação	de	processo/marketing,	o	objetivo	é	a	produção	
simplificada,	mais	 económica	 ou	mais	 eficiente,	 de	 um	 produto	 já	 existente	 ou	 o	 lançamento	 de	 um	
produto	que	não	saiu	bem	por	causa	de	um	marketing	mal	feito,	trazendo-o	outra	vez	para	o	mercado.

No xadrez, as peças brancas são impedidas pelas peças pretas de colocar o rei em xeque-mate. Lembre-
se que as peças pretas também se movem e o outro jogador também joga para xeque-mate. Quanto à 
inovação, se as peças controladas pelo gestor de inovação são vistas como as brancas, então as peças 
pretas	visam	 impedir	que	as	peças	brancas	atinjam	os	objetivos	do	 jogador	adversário.	Neste	caso,	as	
peças pretas simbolizam as empresas concorrentes e obstáculos técnicos, económicos e outros: estão 
sempre a mover-se – e os movimentos são imprevistos.

O	jogador	das	peças	brancas	esforça-se	com	toda	a	sua	força	para	alcançar	o	seu	objetivo,	ou	seja,	xeque-
mate, evitando os contra-ataques das peças pretas. O gestor de inovação esforça-se com toda a sua força 
no desenvolvimento de um produto ou serviço que possa vender ao rei das peças negras (o cliente).

No xadrez, pode acontecer que o jogador branco perceba que não pode ganhar e desiste. Na inovação, 
o gestor de inovação pode perceber que, por alguma razão, não é possível desenvolver um produto ou 
serviço que seja vendável ao cliente (tecnicamente impossível, demasiado caro, os concorrentes já o 
fizeram,	etc.)	Neste	caso,	interrompe	o	processo	de	inovação	para	evitar	custos	desnecessários.

Os movimentos de xadrez estão sujeitos a regras rígidas. As ações dos atores da inovação („peças de 
xadrez”) parecem não estar regulamentadas. No entanto, esta impressão pode ser enganosa. Na realidade, 
existem	 inúmeras	 regras	 que	 podem	 aplicar-se	 ao	 processo	 de	 inovação	 -	 leis	 físicas,	 características	
técnicas,	motivações	psicológicas,	etc.	É	verdade	que,	embora	no	xadrez	se	aplique	um	único	conjunto	de	
regras, na inovação é necessário considerar diferentes e complexas regras.

O	xadrez	é	um	jogo	solitário.	A	 inovação,	ao	contrário,	é	cooperativa.	A	atividade	cooperativa	também	
significa	que	alguns	participantes	têm	uma	vontade,	 ideias	e	ambição	independentes,	ao	contrário	das	
peças de xadrez. Vale a pena referir, apoiar e canalizar adequadamente esta ambição. A cooperação pode 
assumir muitas formas. É essencial estar consciente da presença de forças contrárias. Obviamente, a 
inovação	eficaz	pressupõe	o	domínio	das	forças	integradas	no	pensamento	inovador.	Prever	esta	tarefa	
é	uma	tarefa	muito	difícil,	ao	contrário	do	que	acontece	no	xadrez,	em	que	todas	as	regras	podem	ser	
resumidas num único livro de regras e não muito grosso. Além disso, ter apenas forças integradas é 
impossível.	A	única	opção	viável	é	ter	profissionais	líderes	em	inovação	a	criar	procedimentos	regulativos	
relativamente	 flexíveis.	 No	 nosso	 caso,	 este	 quadro	 é	 a	 família	 de	 normas	 CEN/TS	 16555	 „Innovation	
Management”.	 A	 sua	 utilização	 é	 opcional,	mas	 bastante	 útil.	 Ao	 aplicarmos	 a	 norma,	 estabelecemos	
procedimentos	pré-definidos	e	isso	aumenta	consideravelmente	as	hipóteses	da	nossa	inovação	resultar	
num novo produto ou serviço que queira ser comprado pelo rei (cliente).

Por	último,	deve	ser	notado	que,	no	xadrez,	a	análise	de	um	grande	número	de	partidas	de	xadrez	jogadas	
anteriormente	aumenta	significativamente	as	hipóteses	de	ganhar	o	jogo.	Da	mesma	forma,	os	gestores	
da inovação podem melhorar o seu desempenho, recolhendo e estudando cuidadosamente e analisando 
as	boas	e	as	melhores	práticas	relacionadas	com	o	projeto	de	inovação.	No	entanto,	também	é	verdade	
que	se	podem	tirar	lições	da	análise	de	projetos	falhados,	servindo	também	de	más	práticas	e,	como	tal,	
promover o sucesso da inovação.

Resumindo,	um	bom	jogador	de	xadrez	esforça-se,	com	toda	a	sua	força,	para	alcançar	o	seu	objetivo,	ou	
seja, colocar o rei do adversário numa posição de xeque-mate. O gestor de inovação esforça-se, com toda 
a sua força, para o desenvolvimento de um produto ou serviço que possa ser vendido ao rei (o cliente).
equipa.

* Dependendo da dimensão da organização, a situação atual, etc. o gestor de inovação pode ser uma posição específica dentro da organização, mas a gestão da inovação também pode ser incluída nas tarefas de outro(s) gestor(es). Existem várias 

possibilidades mas o objetivo é sempre ter alguém que represente esta abordagem e função, com a autoridade atribuída para gerar projetos de inovação e organizar trabalho de equipa.
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A	 NORMA	 CEN/TS 	 16555	 [S I S TEMA	 DE 	 GESTÃO	 PARA 	 O	
DESENVOLV IMENTO	 DA 	 INOVAÇÃO-COMITÉ 	 EUROPEU	
DE 	NORMAL I ZAÇÃO]
A norma europeia CEN/TS 16555 inclui vários aspetos da gestão da inovação.

Tem diversas partes:

 ¾ Parte 1: Sistema de Gestão da Inovação;

 ¾ Parte 2: Gestão da Inteligência Estratégica

 ¾ Parte 3: Pensamento Inovador;

 ¾ Parte 4: Gestão da Propriedade Intelectual;

 ¾ Parte 5: Gestão da Colaboração;

 ¾ Parte	6:	Gestão	da	Criatividade;

 ¾ Parte 7: Avaliação da Gestão da Inovação

Surge então a questão: porquê normalizar a inovação? 

Para mais informações, leia o código QR e ouça um resumo elaborado na 
promoção de um evento europeu.

A necessidade de normalizar as coisas 
físicas	 surgiu	 naturalmente	 no	 decurso	
do desenvolvimento económico e social 
- embora mesmo após a normalização, 
algumas diferenças tenham permanecido. 
Por exemplo, na alimentação das 
comunicações em rede e nos conectores, 
na largura entre carris do transporte 
ferroviário, no funcionamento da Internet 
ou	na	sua	ligação	de	dispositivos.	A	mesma	
necessidade surgiu no âmbito das operações 
humanas, da cooperação e do atendimento 
ao cliente, ou seja, desenvolver uma 
„linguagem comum” e alguns princípios de 
funcionamento uniformes ou, pelo menos, 

facilmente compreensíveis.

Porquê?

Aqui estão três das principais razões:

 ¾Medição,

 ¾ Aplicabilidade	repetida	devido	às	regras,	orientações	ou	características	(dependendo	da	natureza	
da norma),

 ¾ Ter uma linguagem comum e compreensível.

A	 família	 de	 normas	 relacionadas	 com	 a	 gestão	 da	 inovação	 apoia	 as	 atividades	 de	 inovação	 das	
organizações	e	das	empresas,	colocando-as	num	quadro	de	pensamento	e	gestão	unificado	e	geralmente	
interpretável.
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As	empresas	que	 lançam	um	grande	produto	novo	ou	 inovador	são	frequentemente	questionadas	por	
especialistas	sobre	a	atividade	de	inovação	(e,	por	vezes,	também	sobre	como	os	recursos	que	suportam	a	
atividade	de	inovação	foram	aplicados	ou	utilizados).	Na	maior	parte	das	vezes,	todos	os	peritos	inquiridos	
terão	um	olhar	surpreendido	e	dirão	„fizemos	apenas	o	que	tínhamos	de	fazer”.Isto	soa	familiar?	 Isso,	
e também surpreendente. Poderíamos começar a interrogar-nos: „Então isto é também uma forma de 
inovação?”

A família de normas ajuda as organizações em: 

 ¾ Compreender	 e	 reconhecer	 a	 inovação	 como	 característica	 regular	 para	 quase	 todas	 as	
organizações, 

 ¾ Sensibilizar para a inovação para que possa adicionar à empresa mais-valias, 
 ¾ Contribuir para o sucesso da inovação, sugerindo métodos, procedimentos e informação úteis.

A inovação é o processo que transforma ideias/resultados de pesquisas: 

 ¾ num novo produto ou serviço comercializável, ou
 ¾ numa nova tecnologia, ou
 ¾ num	novo	método	de	marketing	ou
 ¾ num novo modelo de negócio ou solução organizacional.

Até	que	o	resultado	seja	comercializado	ou	aplicado,	só	se	pode	falar	de	tentativas,	mas	não	de	inovação	
real.

A família de normas de gestão da inovação ajuda a ter menos custos e despesas e mais resultados no que 
diz respeito ao desenvolvimento.

Traduzido	em	linguagem	financeira:	a	inovação	resulta	em	menos	custos	e	despesas	e/ou	mais	receitas,	
ou margens mais elevadas.

As	pessoas	tendem	a	pensar	que	a	inovação	é	simplesmente	uma	atividade	técnica.

No entanto, a inovação, o pensamento inovador e, portanto, a gestão da inovação também pode ser 
interpretada	como	atividade	relacionada	com	a	administração	pública,	os	serviços,	a	economia	como	um	
todo, a cultura, a educação e, para além disso, o desenvolvimento local e regional (inovação social). Ou 
seja, a inovação é relevante em todos os domínios do trabalho, bem como na vida económica e social. 
Naturalmente,	os	conceitos	de	cliente	e	utilizador	devem	ser	interpretados	de	acordo	com	as	especificidades	
da	área	em	particular.	A	questão,	porém,	é	que	a	inovação	-	e,	portanto,	a	família	das	normas	de	gestão	
da	inovação	-	não	é	específica	para	a	área	de	negócios;	efetivamente,	pode	ser	interpretada	para	todas	as	
formas organizacionais, todos os ramos da economia e também num contexto social.

Resumimos	brevemente	os	pontos	da	norma	europeia	CEN/TS	16555,	para	que	possamos	continuar	na	
parte	prática	do	Manual,	tendo	uma	visão	geral	e	utilizando	uma	abordagem	estrutural.

Em primeiro lugar, fazemos uma breve descrição das partes da família de normas:

 PARTE 1: SISTEMA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

Parte	1	Innovation	Management	System (CEN/TS 16555-1: 2013, na Hungria: MSZ CEN/TS 16555-1: 2013), na 
Bulgária:	СД	CEN/TS	16555-1:2014:	define	uma	orientação	normativa	para	a	implementação	e	manutenção	de	
um sistema de gestão da inovação. Fornece um enquadramento conceptual para os fatores que determinam 
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a	 visão	de	uma	empresa	 (ou	outra	organização)	 e	 sua	estratégia,	 em	 linha	 com	a	 cultura	 corporativa. 
Fornece igualmente orientações para a aplicação da norma no âmbito da organização, bem como para a 
comunicação,	a	identificação	dos	recursos	e	o	desenvolvimento	de	um	método	de	gestão	eficaz.

PARTE 2: GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

Strategic Intelligence Management (CEN/TS 16555-2: 2014; na Hungria: MSZ CEN/TS 16555-2: 2014), 
na	Bulgária:	СД	CEN/TS	16555-2:2015:	descreve	os	passos	da	gestão	da	inteligência	estratégica,	desde	a	
identificação	das	necessidades	até	à	utilização	dos	resultados.

Ajuda	a	identificar	os	tipos	necessários	de	informação	de	mercado	para	a	inovação	planeada	ou	já	lançada	
e	ajuda	a	identificar	e	avaliar	corretamente	as	fontes	de	informação.	

PARTE 3: PENSAMENTO INOVADOR

Innovation	Thinking	(CEN/TS16555-3:	2014;	na	Hungria	MSZ	CEN/TS16555-3:	2014),	na	Bulgária:	СД	CEN/
TS 16555-3:2015: é uma abordagem estruturada para pesquisar e aplicar informações, conhecimentos 
e	experiências	na	utilização	mais	eficiente	de	oportunidades	e	resolução	de	problemas,	o	que,	por	sua	
vez,	resulta	num	desempenho	mais	eficiente	do	mercado.	No	resto	do	Manual	é	desenvolvida	a	aplicação	
prática	desta	abordagem.	Tal	como	a	própria	norma,	a	abordagem	não	só	apoia	a	inovação	de	produtos,	
mas	também	a	inovação	de	processos	e	de	marketing.

PARTE 4. GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Intellectual Property Management (CEN/TS 16555-4: 2014; na Hungria: MSZ CEN/TS 16555-4: 2014), na 
Bulgária:	СД	CEN/TS	16555-4:2015:	fornece	orientação	às	organizações	sobre	a	identificação,	utilização	
e proteção da propriedade intelectual. Também ajuda as organizações a incorporar estratégias de 
propriedade intelectual nas suas estratégias de negócio.

PARTE 5: GESTÃO DA COLABORAÇÃO

Gestão	da	Colaboração	(CEN/TS	16555-5:2014;	na	Hungria:	MSZ	CEN/TS	16555-5:2014),	na	Bulgária:	СД	
CEN/TS 16555-5:2015: explica o papel da colaboração em diferentes fases do processo de inovação e 
descreve	os	métodos	e	incentivos	de	gestão.	

PARTE 6: GESTÃO DA CRIATIVIDADE

Creativity	Management	(CEN/TS	16555-6:2014;	na	Hungria:	MSZ	CEN/TS	16555-6:2014),	na	Bulgária:	СД	
CEN/TS	16555-6:2015:	fornece	orientações	sobre	a	gestão	do	processo	de	criatividade	para	fomentar	a	
criação de novas ideias. 

PARTE 7: AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO

Innovation	Management	 Assessment	 (CEN/TS	 16555-7:2015;	 na	Hungria:	MSZ	 CEN/TS	 16555-7:2015),	
na	Bulgária:	СД	CEN/TS	16555-7:2016:	centra-se	nos	indicadores	de	medição	de	desempenho	da	norma	
INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM (IMS) e fornece orientações para avaliar os pontos fortes e fracos do 
sistema de gestão da inovação implementado.

Em concordância com a citação “o que não se pode medir, não se pode gerir.” (Robert S. Kaplan e David 
R. Norton)

De um ponto de vista organizacional, todas as partes da família da norma fornecem uma base e um 
enquadramento	 para	 o	 funcionamento	 saudável	 e	 resiliente	 (flexível	 e	 aberto	 a	 adaptações)	 das	
organizações.
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PA R A  Q U E  S E R V E  O  P E N S A M E N TO  I N O VA D O R ?
Há	uma	resposta	muito	simples	a	esta	questão:	aumenta	o	poder	de	mercado	e	a	eficácia	da	empresa	ou	
da organização.

O	que	 isto	significa	exatamente	depende,	em	grande	medida,	dos	objetivos	estratégicos	e	da	visão	da	
organização e, obviamente, do ambiente e das circunstâncias da mudança.

Este texto foi escrito em 2020 durante a epidemia da COVID-19. Hoje em dia, tornou-se bastante evidente 
que	o	significado	e	o	conteúdo	do	termo	eficácia,	tal	como	interpretado	pelas	empresas,	podem	mudar	
rapidamente,	por	exemplo,	devido	a	influências	ambientais	externas.	Os	objetivos	empresariais	delineados	
no início de 2020, já não serão certamente alcançáveis em muitos sectores industriais.

Os	objectivos	precisam	de	ser	redefinidos	e	considerar	possibilidades	realistas	a	considerar.	As	organizações	
empenhadas	em	adotar	uma	inovação	consciente,	em	primeiro	lugar,	tiveram	uma	vantagem	significativa,	
uma vez que poderiam começar a trabalhar nas mudanças necessárias imediatamente após tomarem 
conhecimento da situação. A inovação consciente é essencial nestes casos.

Como refere a norma: „o processo de inovação começa quando se torna claro que um resultado mais 
desejável é possível, mas a natureza desse resultado é incerta e o caminho para uma solução não é claro…”.

FATO R E S  I N T E R N O S  Q U E  FA C I L I TA M  O  P E N S A M E N TO 
I N O VA D O R
Comecemos	por	uma	declaração	pragmática	e	breve:	a	abertura	de	espírito	-	como	atitude	e	comportamento	
humano, como forma de pensar, como um conjunto de competências de comunicação e como base da 
cultura organizacional - é essencial.

Devido	à	sua	natureza	iterativa	e	interactiva,	o	pensamento	inovador	requer	paciência	e	colaboração.	Em	
qualquer cooperação, é importante que as partes tenham a intenção e a capacidade de se entenderem 
mutuamente. Devem estar prontos a aceitar outros pontos de vista e a interpretá-los e a compreendê-los 
através da aceitação.

É	importante	utilizar	uma	abordagem	holística	para	a	situação	e	os	problemas,	e	ainda	ser	capaz	de	analisar	
e avaliar as suas partes separadamente – tendo em conta os aspetos de todas as partes interessadas (a 
organização,	o	mercado,	os	clientes	visados	ou	potenciais	e	os	utilizadores).	Assim,	a	abordagem	aplicada	
deve	ser	lógica	e	emocional,	livre	e	criativa	ao	mesmo	tempo.

A organização deve ser capaz de aceitar o fracasso, percebendo-o como uma oportunidade para 
aprender e recolher experiências e considerar as falhas como um valor no processo de inovação. Assim, 
servirá o interesse da organização se „tais experiências adultas” puderem ser integradas na sua base de 
conhecimento existente ou emergente, de modo que possam ser consideradas no futuro.

Por	 conseguinte,	 é	 essencial	 que	 as	 organizações	 não	 castiguem	 os	 erros,	 não	 façam	 desvios	 nem	
envergonhem	os	responsáveis.	Em	vez	disso,	devem	canalizar	as	experiências	negativas	e	considerá-las	
como um elemento de cultura organizacional.  

De tudo isto, pode-se adivinhar que a chave para uma operação inovadora é basicamente o fator humano 
–	a	cultura	organizacional	é	moldada,	comunicada	e	aprovada	pelas	pessoas	e	as	atividades	relacionadas	
com a inovação também são realizadas por pessoas.

E	como	considerar	a	inteligência	artificial	neste	contexto?	Os	conhecimentos	e	opiniões	estão	a	mudar	e	a	
evoluir	a	toda	a	hora.	Em	todo	o	caso,	devemos	aceitar,	no	momento,	que	as	máquinas	e	dispositivos	são	
criados e operados por seres humanos. Da mesma forma, os seres humanos são necessários para criar, 
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operar	e	usar	inteligência	artificial	(big	data,	software,	hardware)	ou,	no	melhor	dos	casos,	são	necessários	
como	parceiros	cooperativos	–	e	este	pensamento	futurista	está	lentamente	a	tornar-se	uma	realidade	
quotidiana.

Ao	 desenvolver	 a	 inteligência	 artificial,	 as	 questões	 éticas	 relacionadas	 com	 o	 uso	 pretendido	 (ou	
imaginado...) devem ser sempre consideradas.

Resumindo, os fatores internos e externos, isto é, o contexto, as pessoas e os fatores que permitem ou 
limitam	os	resultados	em	conjunto	impulsionam	o	pensamento	inovador.	É	fácil	ver	que	as	atividades	e	
o	funcionamento	das	pessoas	dentro	da	organização	(estilo,	comunicação,	tipo	de	comportamento,	etc.)	
definem	a	forma	como	os	fatores	externos	são	percecionados,	compreendidos	e	utilizados.		

A Economia, a Sociologia e a Psicologia 
têm lidado com organizações há muito 
tempo, quer como disciplinas individuais, 
quer	 utilizando	 esforços	 de	 cooperação.	
Como resultado, foram desenvolvidos 
vários modelos teóricos e dimensões de 
investigação.	 A	 cultura	 organizacional	 está	
comumente associada à cultura de um 
determinado país e às suas várias dimensões. 
Os inquéritos culturais mais conhecidos e 
geralmente aceites (também disponíveis 
na Internet) são conhecidos como a teoria 
das Dimensões Culturais de Hofstede (o seu 
autor	 morreu	 em	 2020)	 e	 a	 investigação	
do GLOBE. Estes estudos fazem uma análise de diversos pontos, entre outros, a distância de poder, a 
masculinidade ou a feminilidade de uma determinada sociedade, a prevenção da incerteza e a orientação 
a longo ou curto prazo.

Estas	características	refletem-se	também	nas	organizações	e	no	seu	funcionamento.	A	flexibilidade	de	uma	
organização,	o	nível	de	controlo,	a	tolerância	ao	insucesso	e	o	nível	de	confiança	são	fatores	importantes	
para a inovação.

A	cultura	organizacional	tem	os	seguintes	tipos:

 ¾ Poder
 ¾ Papel
 ¾ Tarefa 
 ¾ Pessoa

A	cultura	organizacional	pode	igualmente	ser	considerada	a	partir	dos	seguintes	aspetos:

 ¾ Orientada Interna/Externamente
 ¾ Estabilidade/Controlo
 ¾ Flexibilidade/Dinamismo

É uma abordagem geralmente aceite que a cultura organizacional tem tanto elementos visíveis como 
invisíveis. É por isso que vários autores usam a analogia do iceberg. Tal como no caso dos icebergues, há 
uma parte visível da cultura organizacional que é muito menor do que as forças motrizes ocultas.
Os elementos essenciais da cultura organizacional baseados no Modelo dos 7S da consultora McKinsey & 
Co	são	Estratégia,	Estrutura,	Sistemas,	Valores	Partilhados,	Estilo,	Pessoas	e	Competências.
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Pare por um segundo e pense na sua própria organização. Quais dos 7 elementos McKinsey são 
visíveis e quais estão escondidos?
O que se poderá fazer para aumentar a parte visível?

Para	mais	detalhes	sobre	cultura	organizacional,	poderá	consultar	as	perspectivas	de	Schein,	Handy,	Kono,	
Quinn ou Flamholtz sobre o tema.
Em	termos	de	inovação,	não	se	pode	afirmar	que	um	determinado	tipo	de	cultura	organizacional	é	o	mais	
adequado para a inovação. Dependendo da indústria, a fase de desenvolvimento que caracteriza a empresa, 
da	estratégia	empresarial,	etc.,	diferentes	tipos	são	considerados	como	ideais.	 	Um	fator	crítico	para	a	
inovação em qualquer forma de cultura organizacional consiste em proporcionar a abertura de espírito e 
o apoio necessários ao pensamento e ao funcionamento da inovação, como descrito sucintamente.

Que fatores podem resultar no desenvolvimento de tal cultura? Transformar feedback e reconhecimento 
em	características	regulares;	 incentivar	o	 feedback	e	as	 ideias	dos	colaboradores;	confiança	na	cultura	
corporativa	pela	gestão;	a	credibilidade	em	nome	da	gestão,	ou	seja,	agindo	de	acordo	com	os	valores	
corporativos;	 apoio	 à	 diversidade	 e	 boa	 cooperação;	 desenvolvimento	 e	 aprendizagem	 considerados	
valores	 reais;	demonstração	contínua	da	cultura	pela	organização,	ou	seja,	a	cultura	não	é	apenas	um	
pedaço de papel colocado na parede do escritório.

Além	de	ter	uma	cultura	de	incentivo,	a	organização	pode	(ou	melhor,	deve)	apoiar	a	inovação	pensando	
através	de	um	sistema	de	motivação	adequado.

A	fórmula	básica	geralmente	aceite	que	ilustra	o	papel	da	motivação	é:	

Performance	=	competências/aptidão	+	motivação

ou

Performance	=	competências/aptidão	*	motivação

Considerando apenas os elementos, esta fórmula é totalmente aceite. A única questão é qual dos dois 
deveremos	usar	-	adição	ou	multiplicação	-,	ou	se	a	performance	é	tida	em	consideração	como	o	resultado	
entre	as	skills	e	abilities	disponíveis	no	momento	e	a	motivação,	que	actuará	como	um	componente	a	
considerar.

Do aspeto da teoria organizacional,	 a	 motivação	 pode	 ser	
considerada	sinónimo	de	incentivos,	ou	seja,	o	comportamento	e	a	
ação	utilizados	pelos	gestores	para	incentivar	os	seus	subordinados	
a	 incentivarem	 os	 seus	 membros	 (colaboradores)	 a	 atingirem	
objetivos	organizacionais.

Daniel H. Pink é um especialista reconhecido internacionalmente 
na	área	da	motivação	organizacional.	No	seu	livro	Motivação 3.0, 
resumiu	 as	 falhas	 fatais	 dos	 sistemas	 motivacionais	 baseados	
em	 recompensas	 e	 castigos	 em	 sete	 pontos,	 ou	 seja,	 sistemas	
motivacionais	„if-then”	que	ocorrem	quando	um	determinado	limite	é	ultrapassado.	A	dificuldade	reside	
em encontrar corretamente este limite.
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1. Minar	a	Motivação	Intrínseca	(O cumprimento das expectativas/metas externas pré-formuladas e 
mensuráveis e as normas definidas nos processos só poderá ser alcançado permanentemente se se 
ignorar as necessidades e oportunidades internas.)

2. Reduzir o Desempenho („Eu poderia fazer mais, mas por que deveria fazê-lo se não for 
recompensado?”)

3. Suprimir	a	Criatividade	(„Eles formularam um objetivo específico, por isso não faz sentido pensar 
em mais nada, enquanto eu não conseguir atingir esse objetivo... „)

4. Desaproveitar o bom comportamento (atos inerentemente bem-intencionados que visam um 
„bem maior” perdem o seu valor como recompensa ‚comercial’; há coisas que o dinheiro não pode 
comprar e não será feito pelos empregados por apenas alguma recompensa financeira)

5. Encorajar	 formas	pouco	éticas	e	“batota”	 (Se o objetivo for impossível ou difícil de alcançar, as 
medições e estatísticas serão intencionalmente falsificadas, a honestidade diminuída e os que 
apoiam o „fair play” excluídos; estes últimos abandonarão frequentemente a organização.)

6. Torna-se viciado (Uma vez que algo tenha sido recompensado pela organização, acabará por 
aparecer como uma expectativa - aliás como uma expectativa crescente - e a falta de recompensa 
causará desilusão, o que resultará numa diminuição do desempenho.)

7. Promover o pensamento de curto prazo (expectativas de curto prazo – anuais se não trimestrais 
- e o sistema de recompensas associadas apoiam apenas a concretização destas expectativas e, 
no caso de gestores imaturos e irresponsáveis em particular, não só não apoiam, como inibem 
explicitamente o pensamento de longo prazo. Isto é bem ilustrado pelo provérbio „mais vale um 
pássaro na mão que dois a voar”.)

O livro do autor oferece excelentes ideias para 
abordagens	 motivacionais	 modernas.	 Para	 um	 breve	
resumo, leia o Código QR e veja o vídeo! O autor 
também	está	ativo	nas	redes	sociais.	Visite	a	sua	página	
do Facebook e LinkedIn,	 onde	 partilha	 informações,	
ideias	e	aplicações	práticas	dos	resultados	das	pesquisas	
mais recentes.

PA S S O S  D O  P E N S A M E N TO  I N O VA D O R
Mais	uma	vez,	esta	separação	em	elementos	e	passos	poderá	parecer	estranha.	No	entanto,	este	tipo	
de estruturação ajuda a construir conscientemente o processo, ao mesmo tempo que fornece um 
enquadramento para o pensamento e o funcionamento, bem como para reduzir a „tentação” para que a 
organização „se apaixone” por uma ideia emocional que resultaria numa longa e desnecessária viagem 
na direção errada. Em suma, isto deve ser considerado como um sistema de navegação, o que indica 
relativamente	cedo,	se	o	processo	tomou	um	rumo	errado	(ou	melhor:	permite	a	sua	deteção	precoce).

PASSO 1: RECOLHA DE INFORMAÇÃO

Assim, o processo começa numa situação já descrita anteriormente. Usando o que diz a norma: „o processo 
de inovação começa quando se torna claro que um resultado mais desejável é possível, mas a natureza 
desse resultado é incerta e o caminho para uma solução não é claro…”

É nesta altura que as informações disponíveis devem ser recolhidas sobre o problema a abordar ou sobre 
o resultado da ideia/pesquisa deve ser considerado como uma oportunidade.
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 As suas perguntas podem incluir, entre outras, as seguintes: 

 ¾ Como se caracteriza o mercado?
 ¾ E a legislação?
 ¾ O que dizem as previsões?
 ¾ O que é exigido pelo mercado? Existe uma necessidade já demonstrada?
 ¾ Qual é a posição assumida pelas empresas concorrentes?

 

Durante a Recolha de Informação, os constrangimentos comerciais NÃO DEVEM ser 
considerados.

Na fase de recolha de informação, a Parte 2 da norma (Gestão de Inteligência Estratégica) e a Parte 5 da 
norma (Gestão da Colaboração) também merecem ser consideradas.

Quais	são	as	ferramentas	e	abordagens	a	utilizar	para	recolher	informações?

REDE DE CONTACTOS “CONSCIENTE”

Um	dos	campos	científicos	que	surgiram	nos	últimos	20	anos	é	a	investigação	em	rede.	Os	seus	resultados	
são	aplicados	por	todos	o	tipo	de	organizações.	Vários	artigos	foram	publicados	sobre	o	aparecimento	de	
um	mundo	em	rede	e	de	novos	tipos	de	organizações	de	trabalho	–	e,	na	verdade,	já	se	pode	encontrar	
organizações	tão	flexíveis	que	são	formadas	apenas	para	desempenhar	uma	única	tarefa	no	mundo	das	
start-ups e das organizações de projetos de grandes empresas.

Tanto	 as	 grandes	 como	 as	 pequenas	 organizações	 já	 adotaram	 os	 modelos	 de	 conectividade	 global	
consciente	e	profissional.

Verifica-se	que	quando	alguém	precisa	de	um	fornecedor,	lembram-se	sempre	de	antigos	colegas	de	turma	
ou	antigos	conhecidos,	pois	serão	estes	frequentemente	escolhidos	em	comparação	com	qualquer	outra	
empresa. Não há nada de novo no facto de as relações pessoais serem uma mais-valia.

É também sabido que um dos resultados do valor global da Internet é “a má informação” e, por vezes, 
é	difícil	tomar	uma	boa	decisão	com	base	nos	dados	disponíveis.	Por	isso,	vale	a	pena	reavivar	os	seus	
contactos anteriores, possivelmente esquecidos ou não totalmente geridos e construir novas relações. 

Oportunidades para estabelecer novas 
relações:	 Participação	pessoal	 ou	online	
em

 ¾ Formação
 ¾ Conferências
 ¾ Eventos	 Profissionais	 (encontros,	

espetáculos, concursos, etc.)

Aderir
 ¾ Associações	Profissionais
 ¾ Associações Nacionais e/ou 

internacionais de Networking
 ¾  Comunidades de Hobbies e Desporto.
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Claro que também é importante manter ou reavivar contactos 
antigos.	As	redes	sociais	fornecem	excelentes	meios	para	o	
efeito (pessoais ou mistas, como o Facebook ou Instagram, 
ou	profissionais,	como	o	LinkedIn),	mas	também	reuniões	de	
trabalho e eventos.
Qual é o segredo do sucesso da rede de contactos? 
Em	primeiro	lugar,	tenha	em	mente	que	não	é	a	quantidade	
de relacionamentos que importa, mas a sua qualidade.

Como pode conseguir bons contactos?

 ¾ Esteja	pronto	para	dar	–	Se	estiver	atento	
às oportunidades de ajudar os seus novos 
ou	 antigos	 parceiros,	 o	 seu	 favor	 será	
devolvido mais cedo ou mais tarde!

 ¾ Ouça o seu interlocutor – Nunca se sabe, poderá ouvir algo interessante ou importante 
e, de qualquer forma, um elemento importante de construção de relacionamentos é o 
interesse sincero.

 ¾ Ouça e peça mais do que fale – Basta pensar nisso: provavelmente também prefere 
aqueles que estão interessados em si.

 ¾ Faça apenas promessas que pode cumprir e cumpra-as.
 ¾ Atue	-	Se	o	seu	parceiro	também	estiver	aberto	à	cooperação,	encontre	a	forma	certa	o	

mais depressa possível. Um acompanhamento imediato é muito importante!
 ¾ Pense no futuro - Não sobrecarregue um potencial parceiro com todas as suas ideias... 

construa relações e colaborações!
 ¾ Aproveite as pausas do café em eventos! Sim, nós sabemos. Não é fácil para a maioria 

das pessoas ir ter com um estranho... Mas considere isto: a pessoa com quem deseja 
falar	provavelmente	sente	o	mesmo.	Então,	tome	a	iniciativa.	A	prática	faz	a	perfeição,	
também neste caso.

Estas considerações aplicam-se tanto a contactos presenciais como online. 
Algumas	pessoas	têm	mais	dificuldade	em	se	relacionar	com	estranhos	em	eventos	online.	As	salas	de	chat	
online	são	excelentes	oportunidades	e	a	participação	numa	sala	de	chat	poderá	ser	ótima	para	estabelecer	
contactos - normalmente é necessário pedir ao moderador para a criar. As pausas em eventos online são 
igualmente úteis, tais como as presenças em  conferências ou reuniões, a única diferença é que não pode 
trocar cartões de visita online. No caso de eventos online, a ação imediata após o evento – escrever um 
email ou fazer um telefonema - é ainda mais importante.  
O mesmo se passa:

 ¾ se a sua organização ainda não é membro, é importante juntar-se às comunidades 
profissionais	e	de	networking	online.

 ¾ é	importante	acompanhar	as	notícias	sobre	eventos	profissionais	online	(e	tradicionais).	
Pode deparar-se com muitos eventos interessantes - e acessíveis, ou mesmo gratuitos.

 ¾ para	 alguns	 colaboradores,	 a	 oportunidade	 de	 participar	 em	 tais	 eventos	 pode	 ser	
muito	motivadora	 –	 não	 se	 esqueça	de	pedir	 aos	 seus	 vendedores	 para	 estabelecer	
novos contactos!

 ¾ cada vez mais pessoas desistem dos cartões de visita impressos - faça um electrónico 
pois pode ser enviado imediatamente!

GDJ Rio Pixabay
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PESQUISA ONLINE DE INFORMAÇÃO

Recolher	informação	online	é	uma	tarefa	rápida.	Aqui	é	valioso	utilizar	o	conhecimento	dos	colaboradores	
mais	jovens	da	organização,	ou	seja,	os	„nativos	digitais”,	que	estão	à-vontade	no	espaço	online.

No entanto, a literacia digital tem de ser desenvolvida independentemente da idade. O uso rápido e 
seguro	de	ferramentas	de	TI	 (hardware	e	certas	funcionalidades	de	software	ou	apps	da	moda)	não	é	
suficiente.	O	trabalho	consistente	com	as	ferramentas	de	TI	pressupõe	a	compreensão	total	da	operação	
e	das	 ligações	 internas	do	software	utilizado	e	as	possibilidades	que	oferece,	quer	se	trate	de	alguma	
aplicação	básica	de	escritório	ou	de	um	pacote	de	software	profissional	mais	complexo.

A cooperação entre gerações também é importante na pesquisa online, uma vez que as gerações mais 
velhas	 (mais	experientes)	 são	geralmente	capazes	de	 identificar	correlações	mais	 facilmente	e	podem	
conhecer mais factos sobre o tema dado. Este é o conhecimento através de fontes, ou seja, um conjunto 
de	 teorias	 e	 práticas	 de	 conhecimentos	 usados	 para	 obter	 informações	 úteis.	 Obviamente,	 uma	 boa	
cooperação no seio da organização é novamente crucial neste momento e, através da família das normas, 
a Gestão da Cooperação também se aplica aqui.

Ao pesquisar online, a maioria 
das pessoas limita-se apenas a 
digitar as palavras da pesquisa. 
Vale a pena, contudo, explorar e 
aprender modos de pesquisa mais 
complexos, o uso de diferentes 
filtros,	limitadores	e	outras	opções.	
A	 utilização	 de	 ferramentas	 de	
pesquisa online é apenas o primeiro 
passo para a pesquisa! É importante 
ler	 as	 revistas	 profissionais	 da	
área e do mercado, os sites de 
pesquisa e as páginas web do 
país,	 as	 organizações	 profissionais	
internacionais e as autoridades 
competentes. E não se esqueça: 
quando uma informação é exibida 
na primeira página dos resultados 
da	pesquisa	pode	apenas	indicar	o	uso	otimizado	para	os	motores	de	busca	e	não	o	verdadeiro	valor	do	
conteúdo.

Ao	recolher	informação	online,	é	importante	também	considerar	sites	pagos	profissionalmente	relevantes	
e orientados para o mercado, além de recursos online disponíveis gratuitamente.

Um	passo	essencial	na	recolha	de	informação	online	é	ter	um	pensamento	crítico	sobre	a	fonte.	Certifique-
se de que é capaz de... 

 ¾ avaliar	as	informações	e	identificar	a	credibilidade	da	fonte
 ¾ validar	 os	 dados	 e	 informações	 que	 encontrou	 (relativamente	 a	 critérios	 profissionais	 e	 de	

mercado)
 ¾ classificar	os	dados	de	acordo	com	a	relevância	para	o	assunto	pesquisado.

Dicas úteis:
 ¾ a	cooperação	entre	diferentes	gerações	torna	a	recolha	de	informação	online	mais	eficaz,	
como	 resultado	 da	 combinação	 do	 conhecimento	 profissional	 dos	 mais	 velhos	 com	
experiência (por exemplo, na procura das melhores palavras-chave, frases) e as experiências 
de	pesquisa	tipicamente	mais	amplas	dos	mais	jovens.

 ¾ independentemente	 do	 idioma	 utilizado	 na	 empresa,	 é	 importante	 fazer	 as	 pesquisas	

Função de pesquisa avançada do Google
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profissionais	em	inglês,	uma	vez	que	a	maioria	das	informações	disponíveis	na	internet	está	
em inglês.

GESTÃO	DO	CONHECIMENTO	–	BASES	DE	DADOS	PROFISSIONAIS	INTERNAS	E	EXTERNAS

O que é isto de Gestão do Conhecimento? Porquê abordar esta questão separadamente – porque, ao 
selecionar os colaboradores e, mais tarde, ao dar-lhes formação, as empresas asseguram-se que têm 
colaboradores com as competências adequadas para executar as funções. É isto a Gestão de Conhecimento? 
Ou é outra coisa? Para compreendê-lo, é preciso fazer uma breve abordagem sobre a mudança.

O nosso mundo está constantemente a mudar e, este mundo em rápida mudança, é o ambiente operacional 
das	 organizações	 pois,	 de	 facto,	 as	 próprias	 organizações	 refletem	
as	características	do	mundo,	a	uma	menor	escala.	Entre	todas	estas	
mudanças rápidas, a sobrevivência e o desenvolvimento são facilitados 
pela	flexibilidade	e	adaptabilidade,	tanto	a	nível	individual	(colaborador)	
como organizacional.                                                                                                                                                                                                                        

A gestão do conhecimento existente da organização, considerando-a 
como um recurso, é fundamental. Hoje em dia, as soluções 
consideradas inabaláveis durante décadas já não funcionam. As 
pessoas costumavam trabalhar no mesmo local durante muitas 
décadas, usando procedimentos e métodos de trabalho que mudavam 
lentamente,	por	isso	havia	tempo	suficiente	e	os	meios	relacionados	
estavam prontamente disponíveis para passar conhecimento „de mão 
em mão”, ou seja, de uma pessoa para a outra, a um ritmo adaptado 
às capacidades de aprendizagem da parte recetora. 

As mudanças que impactam as organizações costumavam ser mais lentas do que agora. Isto é algo que 
os	adultos	da	Gen	X	e	do	Baby-Boom,	ainda	ativos,	certamente	se	lembram	das	suas	próprias	carreiras.	
(Alguns	deles,	 talvez	uma	proporção	maior	do	que	nas	 faixas	etárias	mais	 jovens,	 têm	dificuldade	em	
compreender e aceitar organizações que trabalham de uma forma diferente agora. Estas pessoas estão 
stressadas	e	tensas,	muitas	delas	podem	mesmo	ficar	doentes	em	consequência	do	stress	causado	pelas	
mudanças.	Em	capítulos	posteriores	discutiremos	a	resiliência,	também	conhecida	como	adaptabilidade	
flexível,	que	pode	ser	desenvolvida	a	nível	tanto	de	indivíduos	como	de	organizações.)

As mudanças rápidas já não permitem uma transferência lenta, minuciosa e pessoal de conhecimentos, 
pelo que é essencial recolher e gerir os conhecimentos da organização. Muito simplesmente, em linguagem 
corrente, é isto a Gestão do Conhecimento.

„Os especialistas defendem que o conhecimento tornou-se um fator central de produção numa empresa. 
Só as empresas que são capazes de gerar regularmente novos conhecimentos, divulgá-los rapidamente 
em toda a organização e transformá-los num novo produto ou serviço  serão bem-sucedidas a longo prazo. 
Assim,	a	gestão	corporativa	transforma-se	gradualmente	em	gestão	de	conhecimento	e	aprendizagem.”*

O que é o conhecimento para uma empresa? 

A	definição	de	conhecimento	mais	frequentemente	citada	é	mencionada	por	Davenport	e	Prusak	(2001,	
p 21) no seu livro:  „ [...] uma  combinação de experiência, valores, informação contextual e perspicácia 
que fornece o ambiente perfeito para avaliar e incorporar novas experiências e informações.” A perícia e o 
conhecimento empírico que está por trás, por vezes não conscientemente reconhecido mas constantemente 
ativo,	também	aparecem	na	definição.	

A perícia e o conhecimento empírico que está por trás, por vezes não conscientemente reconhecido mas 
constantemente	ativo,	também	aparecem	na	definição.
*	 Contradições	do	conceito	de	conhecimento	na	fronteira	entre	economia	e	psicologia	Éva	Málovics1	–	Mihály	Nikolett2;	Buzás	N.	(ed.)	2005:	Gestão	
do conhecimento e desenvolvimento económico baseado no conhecimento. Publicações da Faculdade de Economia da SZTE 2005/2. JATEPress, Szeged, p 123-
138

C h i p l a n a y , P i x a b a y
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Muito simplesmente, o conhecimento 
explícito	 ou	 objetivo	 (cognitivo)	 é	 a	
combinação de conhecimentos e que está 
presente	 na	 nossa	 cabeça.	 É	 tipicamente	
expresso em palavras, números, dados e 
fórmulas e pode ser facilmente passado de 
um indivíduo para o outro. O nosso mundo 
complica-se nos dias de hoje pela enorme 
quantidade	 de	 conhecimento	 explícito	
(informação) - e é aqui que deverá entrar o 
pensamento	crítico	sobre	as	 fontes,	 referido	
anteriormente.

O conhecimento implícito ou tácito não é 
visível nem pode ser facilmente expresso em 
termos	(relativamente)	claros.	É	de	natureza	
pessoal, ou seja, está relacionado com as 
raízes da experiência pessoal, no nosso 
„mundo interior”.

As culturas ocidentais concentram-se no 
conhecimento explícito, enquanto as civilizações orientais destacam a importância do conhecimento 
tácito. Temos de ter isso em consideração quando nos referimos às colaborações internas e externas.

O que é importante para este Manual, bem como para a gestão do conhecimento das organizações, é que 
o conhecimento implícito e tácito esteja presente simultaneamente no dia-a-dia e nas nossas ações, afete 
as	nossas	atividades	e	os	seus	resultados.

Uma das fases de gestão do conhecimento dentro de uma organização é a criação de uma base de 
conhecimento.	A	sua	descrição	detalhada	está	fora	do	âmbito	deste	Manual,	mas	o	objetivo	é	avaliar	e	
recolher os conhecimentos existentes da organização e coloca-la numa base de dados pesquisável. Ao 
contrário	do	conhecimento	tácito	(implícito),	o	conhecimento	explícito	é	relativamente	fácil	de	avaliar.

Por	exemplo,	uma	abordagem	gamificada	pode	ajudar	muito,	pois	as	perguntas	frequentemente	colocadas	
pelos colaboradores (gestores e outros) e parceiros externos (clientes, fornecedores, autoridades, meios 
de comunicação social) são respondidas pelos próprios colaboradores - para que o conhecimento oculto 
também possa surgir.

Ao recolher informação no âmbito do pensamento de inovação, também é importante recolher informação 
da base de conhecimento interno – pode acontecer que os conhecimentos ou informações necessárias 
sobre outros aspetos da questão já tenham sido absorvidos pela organização anteriormente.

As	bases	de	conhecimento	externas	incluem	sites	de	investigação,	universidades,	associações	profissionais	
ou conteúdos disponibilizados por publicações ou revistas especializadas – acessíveis gratuitamente ou 
pagos.

Gerd Altmann, Pixabay
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PASSO 2: TÉCNICAS PARA GERAR SOLUÇÕES

Neste	passo,	criam-se	ideias.	A	criação	de	uma	ideia	só	será	eficaz	se	os	fatores	que	permitem	os	resultados	
forem	tidos	em	conta	pelos	participantes	do	processo:	desta	forma,	apenas	as	ideias	que	valem	a	pena	
investir	recursos	extra	 (tempo,	capacidade	dos	profissionais)	 são	mantidas	até	ao	final	do	processo	de	
criação de ideias.

Considere	a	Parte	5	e	a	Parte	6	(Gestão	da	Colaboração	e	Gestão	da	Criatividade)	nesta	fase	e	aplique	os	
conteúdos.

Durante o Modelo de Gerar Soluções, não devem ser consideradas restrições de negócio.

SEIS CHAPÉUS DO PENSAMENTO

Descrevemos aqui o método brilhante de Edward de Bono dos Seis 
Chapéus do Pensamento mas também pode ser aplicado em várias outras 
fases do Processo de Inovação e do Pensamento Inovador.

A essência do método (ou ferramenta) é que promove o pensamento 
paralelo em oposição ao funcionamento natural do nosso cérebro que se 
baseia	na	„discussão”.	Utilizando	o	método	dos	Seis	Chapéus,	todos	os	
participantes	no	processo	analisam	um	determinado	problema	a	partir	
de	um	único	aspeto	de	cada	vez,	pelo	que	podem	ser	discutidos	múltiplos	
argumentos, aspetos e possibilidades durante o processo.

Para mais informações, consulte a entrada referente ao tema na 
Wikipédia, ou pode comprar o livro para a sua biblioteca.

Nesta	fase	do	Pensamento	Inovador,	o	objetivo	é	gerar	soluções	possíveis	com	base	nas	ideias	surgidas	e	
aperfeiçoadas durante a recolha de informação.

Assim, o processo de pensamento comum dos „seis chapéus” pode ser estruturado da seguinte forma. 
É apenas um exemplo, uma vez que a ordem exata dos chapéus pode e deve, de facto, ser alterada em 
função da situação.

Até que uma organização reúna alguma experiência na aplicação do método, sugere-se a contratação de 
um	profissional	externo	e	experiente	para	moderar	o	processo.

Aqui está uma possibilidade que poderá ser aplicada no processo de Gerar Soluções:

 ¾ Participantes de chapéu azul (processo): o Moderador explica o básico e é complementado pelos 
outros	participantes,	também	com	chapéus	azuis,	já	que	todos	os	participantes	usam	chapéus	
da mesma cor durante o processo. Embora a informação factual também seja fornecida, ainda 
não é a fase do chapéu azul dos factos, uma vez que é agora criada a base do brainstorming 
inicial.

 ¾ Participantes de chapéu verde (criatividade):	o	brainstorming	vai	permitir	elaborar	uma	lista	de	
possíveis soluções e expressar as ideias.

 ¾ Participantes de chapéu branco (factos): vão listar os factos que estão relacionados com as idei-
as	(ou	seja,	soluções).	(Os	participantes	podem	partilhar	os	factos	sobre	cada	ideia	por	sua	vez	
ou	adicionar	novos	“chapéus”	para	cada	ideia	a	partir	da	secção	„chapéu	branco”).
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 ¾ Participantes do chapéu vermelho (sentimentos):	 partilham	 os	 seus	 sentimentos	 sobre	 as	
ideias.

 ¾ Benefícios do chapéu amarelo (benefícios): listar	os	benefícios	relacionados	com	as	ideias	dos	
participantes..

 ¾ Riscos do chapéu preto (precauções):	listar	os	riscos	relacionados	com	as	ideias	dos	participantes.

Quando solicitado por alguém ou sugerido pelo Moderador, o chapéu azul pode ser colocado em qualquer 
ponto	para	esclarecer	onde	os	participantes	estão	no	processo
No processo de brainstorming, todos podem voltar a um “chapéu” várias vezes - mas só quando se está 
na fase do chapéu azul.

Ao	ler	isto,	a	pergunta	pode	surgir	„Porquê	toda	a	esta	brincadeira	ridícula	com	os	chapéus	para	discutir	
coisas	 sérias?”	 É	 importante	 ter	 consciência	 de	 que	 a	 mente	 humana,	 o	 pensamento	 cognitivo	 e	 as	
emoções muitas vezes nos enganam - muito mais frequentemente do que se pensa - e o preconceito ou 
alguma experiência passada podem muito bem obscurecer a nossa visão.

Uma	forma	de	provar	este	método	é	que	o	seu	autor,	Edward	de	Bono,	estudou	processos	cognitivos,	
pensamento paralelo e lateral e a „metodologia de aprendizagem mais duradoura”. As suas obras foram 
traduzidas em 34 línguas. Os seus livros sobre estas técnicas são leituras obrigatórias em escolas primárias 
e secundárias em muitos países. Na sua obra-prima “O Mecanismo da Mente”, escrito em 1969, já se 
colocava	dez	anos	à	frente	do	seu	tempo	ao	discutir	questões	relacionadas	com	a	lógica	e	as	suas	hipóteses	
acabaram	por	ser	verificadas	por	métodos	científicos: os sentimentos gerados durante a perceção são os 
fatores mais importantes na tomada das nossas decisões

O método dos Seis Chapéus ajuda a „enganar” este fator emocional que funciona como uma função de 
piloto	automático	e	proporciona	a	formação	de	uma	opinião	mais	objetiva.

BRAINSTORMING

Os fundamentos e princípios do brainstorming foram criados pelo especialista em publicidade Alex Osborn 
na década de 1940 e têm sido populares desde então. Porquê? Porque o método baseia-se em algumas 
regras	 simples	 e,	 quando	 aplicado	 bem,	 qualquer	 empresa,	 organização	 ou	 equipa	 pode	 beneficiar	
bastante com ele. 

Grupo	de	Participantes:

 ¾ trabalhar em pequenos grupos (grupos de 5 a 12)
 ¾ Excluir	totalmente	observações	críticas	e	rótulos	(relativamente	à	 ideia,	ou	à	pessoa	que	a	

defende) bem como contra-argumentos*

 ¾ assistidos	por	um	Moderador
 ¾ procurar	soluções	para	um	problema	pré-definido	
 ¾ recolher	ideias	sem	comentários	e	coloca-las	por	escrito	(usando	métodos	criativos,	se	assim	

decidirem) 
 ¾ avaliar	e	classificar	as	ideias	no	final	da	sessão,	utilizando	outras	técnicas	(por	exemplo,	o	total	

de pontuação).

* contra-opiniões, razões de exclusão, são fatores que serão considerados na fase de seleção das ideias.
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As novas ideias e o pensamento 
livre	são	estimulados	pela	 influência	
do grupo e por uma atmosfera 
de	 confiança.	 Uma	 atmosfera	 de	
confiança	 pode	 ser	 alcançada	 se	 os	
superiores	 imediatos	 não	 estiverem	
presentes ou se a cultura da 
organização	se	basear	na	confiança.

Também existem versões melhoradas: 
em brainstorming inverso, os 
participantes	 reúnem	 razões	 que	
podem explicar alguma condição 
existente. Outra opção interessante 
é	 quando	 os	 participantes	 tentam	
causar defeitos intencionalmente ao 

considerar todos os possíveis contratempos.

Outra	 técnica	 conhecida	 é	 o	 brainwriting,	 em	
que cada ideia é escrita pela própria pessoa que 
a pensou, depois passada para a próxima pessoa, 
que usa as ideias escritas como inspiração, antes de 
adicionar os seus próprios pensamentos. Depois, 
passa	o	papel	à	próxima	pessoa	na	fila.

A	técnica	do	método	starbursting,	por	outro	lado,	
foca-se no problema e não na solução.

Usa uma estrela de seis pontas para organizar as 
informações. Com esta ferramenta, os grupos 
ou indivíduos escrevem o tópico, problema ou 
oportunidade	 no	 centro	 da	 estrela.	 Na	 prática,	
alguém surge com uma ideia, por exemplo, para 
lançar um novo produto, e os outros começam a 
bombardear	o	conceito	com	perguntas	específicas	
e	detalhadas.	O	objetivo	é	 conhecer	o	produto	o	

mais	intensamente	possível	antes	de	investir	recursos.

Algumas	outras	técnicas	de	brainstorming	são	a	„Pecha	Kucha”	e	a	Metodologia	Charette.	A	primeira	é	
uma técnica de apresentação acelerada na qual cada orador é dado apenas 6 minutos e 40 segundos para 
fazer	uma	apresentação.	Também	é	permitido	mostrar	um	total	de	20	slides,	mas	cada	um	por	apenas	
vinte	segundos.	Podem	seguir-se	14	palestras	desta	forma,	quando	houver	mais	assuntos	para	discutir.	
Os	participantes	são	divididos	em	vários	grupos	mais	pequenos	de	brainstorming	e	cada	grupo	trabalha	
diferentes tópicos.

MAPA MENTAL

„O teu cérebro é como um gigante adormecido.” É assim que começa um dos livros de Anthony Peter 
„Tony” Buzan. O livro em si descreve vários métodos que podem ser usados para aprender e resolver 
problemas, incluindo o mapa mental.

Um	mapa	mental	é	uma	imagem	complexa,	ou	seja,	um	diagrama	criativo.	Permite	associações,	estimulação	
espacial	e	agrupamento	simultâneos	e	a	criação	de	sistemas	holísticos,	o	que	o	torna	um	instrumento	de	
visualização	extremamente	eficaz.	 Se	 criarmos	nós	próprios	 os	 elementos	 visuais,	 a	 participação	 ativa	
será	mais	eficaz.	Utilizando	a	exposição	visual	resultante,	também	podemos	destacar	as	áreas	de	especial	
interesse.	Criar	e	decifrar	mapas	mentais	também	se	ativam	ambos	os	hemisférios	do	cérebro,	colocando	
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o	pensamento	lógico	e	criativo	em	movimento,	bem	como	dando	luz	às	emoções.

Qual	é	o	objectivo	de	usar	soluções	criativas	para	captar	ideias?	Uma	breve	explicação:	porque	é	a	forma	
como o cérebro humano funciona. Quando tomamos notas da forma tradicional, usamos o hemisfério 
esquerdo,	enquanto	representações	criativas,	como	o	mapa	mental,	estão	dentro	da	„competência”	do	
hemisfério direito. (hemisfério esquerdo: fala, escrita, leitura, contagem, lógica, análise, listagem, detalhes, 
sucessão;	 hemisfério	 direito:	 imaginação,	 cores,	 dimensões,	 estímulos	 espaciais-visuais,	 musicalidade,	
perceção	holística,	simultaneidade.)

Registar as ideias produzidas usando a representação visual também ajuda ao surgimento de outras ideias 
e à estruturação das existentes.

Hoje em dia, fala-se muito frequentemente da noção de „pessoas do hemisfério direito e esquerdo”. 
Na	verdade,	há	aqueles	que	preferem	usar	um	hemisfério	específico,	negligenciando	um	pouco	o	outro,	
mas todos podemos usar todo o nosso cérebro se quisermos. Todos são donos de todas as funções, mas 
podem	não	saber	usar	uma	ou	outra.	Para	pensarmos	de	forma	realmente	eficaz,	precisamos	de	todo	o	
cérebro	-	e	o	mapeamento	mental	e	outros	métodos	criativos	semelhantes	vêm	confirmar	isto,	ajudando-
nos	a	pensar	sobre	as	coisas	de	uma	forma	sem	restrições	mas	também	sistemática.

Uma	abordagem	prática:

 ¾ os	principais	tópicos	ramificam-se	a	partir	do	centro	do	mapa	mental	(representado	pelo	meio	da	
folha ou do ecrã, mas o centro também pode estar localizado no topo)

 ¾ os ramos contêm uma palavra-chave cada um (escrita numa linha de ligação escrita  em maiúsculas)

 ¾ a informação menos importante (ou sub-ideias) estão ligadas aos ramos principais por ramos 
mais pequenos.

 ¾ os ramos formam uma estrutura ligada por nós.

 ¾ O uso de aplicações de mapas mentais online (Rio Gitmind, Mindomo, Coggle) aumentou 
significativamente	durante	o	período	da	pandemia	devido	ao	teletrabalho.

https://venngage.com/features/mind-map-maker
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https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/

Resumindo,	um	mapa	mental	é	uma	ferramenta	visual	que	usa	palavras,	cores,	imagens	e	gráficos	para	
exibir informação de uma forma que é facilmente digerida pela (e inspiradora para) a mente.

A	essência	desta	forma	de	visualização	é	que	os	detalhes	são	exibidos	a	partir	de	um	centro	ligado	por	
ramificações.

       

Algumas apps online para fazer um Mapa Mental: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, MIRO.

ASSERTIVIDADE

A	assertividade	não	se	dedica	especificamente	à	produção	de	ideias,	mas	ajuda	muito	as	equipas	a	criarem	ideias	de	
forma	eficaz.

A	assertividade	é	atitude	e	comportamento	quando	se	pode	simultaneamente	fazer	valer	os	próprios	interesses	(ideias)	
e aceitar os interesses (ideias) dos outros.

A	frase	anterior	pode	parecer	contraditória	para	aqueles	que	ainda	não	aprenderam	ou	desenvolveram	esta	atitude…	
mas não é.
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ASSERTIVIDADE

A	assertividade	não	se	dedica	especificamente	à	produção	de	ideias,	mas	ajuda	muito	as	equipas	a	criarem	
ideias	de	forma	eficaz.

A	 assertividade	é	 atitude	e	 comportamento	quando	 se	pode	 simultaneamente	 fazer	 valer	 os	 próprios	
interesses (ideias) e aceitar os interesses (ideias) dos outros.

A frase anterior pode parecer contraditória para aqueles que ainda não aprenderam ou desenvolveram 
esta	atitude…	mas	não	é.

Vamos ver o porquê:

Esta	figura	baseia-se	nos	cinco	estilos	do	método	de	modos	de	
conflito	Thomas-Killmann	(TKI).

Os	 estilos	 de	 gestão	 de	 conflitos	 podem	 ser	 avaliados	 por	
vários testes, incluindo o Instrumento Thomas-Kilmann e vários 
outros instrumentos de avaliação de competências, pelo que a 
gestão	de	conflitos	pode	ser	desenvolvida	através	de	formações	
direcionadas tendo como base os resultados dessas avaliações. 
Para	 aumentar	 a	 eficiência,	 poderá	 ser	 também	 considerada	
uma	visão	multidisciplinar.

OS CINCO ESTILOS DE COMPORTAMENTOS:

Evitar - caracterizado	 pela	 baixa	 auto-afirmação	 e	 baixa	 cooperação.	 A	 situação	 representa	
nenhuma	 ou	 baixa	 satisfação	 pessoal:	 não	 quer	 ou	 não	 se	 atreve	 a	 expressar	 opiniões	 ou	 ideias. 
 
Competir - caracterizado	por	alta	auto-afirmação	e	baixa	cooperação.	A	pessoa	quer	ter	uma	satisfação	
pessoal elevado, „só ele pode ter razão”.

Conceder - caracterizado	pela	baixa	auto-afirmação	e	alta	cooperação. São priorizados os interesses do 
outro, às custas dos próprios interesses.

Conciliar - caracterizado	pela	auto-afirmação	média	e	pela	cooperatividade	média.	Procura	um	interesse	
equilibrado para cada uma das partes. Seja no brainstorming ou na tomada de decisões, são as pessoas 
envolvidas que importam (não quer ofender ou magoar ninguém, mas também é capaz de defender os 
seus interesses em equilibrio.)

Colaborar - caracterizado	por	alta	auto-afirmação	e	alta	cooperação.	Tenta	maximizar	o	 lucro	comum.	
Foca-se	 no	 problema	 ou	 no	 objetivo	 de	 brainstorming	 ou	 tomada	 de	 decisão	 e	 esclarece-os	 também	
para	outros	participantes	(quando	se	usa	corretamente	a	técnica).	Assim,	em	vez	de	potenciais	conflitos	
individuais,	o	foco	será	transferido	para	problemas	e	tarefas	reais.	Os	participantes	providenciam	e	têm	
espaço	para	partilhar	ideias	e	argumentos.

Cada estratégia tem as suas próprias vantagens que se aplicam em determinadas situações, mas estratégias 
que	resultem	numa	perda	para	qualquer	uma	das	partes	não	serão	benéficas	a	longo	prazo.

Alguns exemplos de estratégias para casos excecionais:

 ¾ em caso de emergência, o responsável tem que decidir, não há tempo para encontrar uma solução 
consensual.

 ¾ quando um gestor quer desenvolver a coragem de um empregado que está relutante em assumir 
riscos	 e	 responsabilidades,	 é	 importante	 adaptar	 comportamentos	 de	 estilo	 colaborativo	 ou	
conciliador,  mesmo quando recebe uma ideia com menor potencial.

https://www.psychometrics.com/wp-content/uploads/2020/09/TKI-conflict-
modes-01.png
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PASSO 3: RAPID LEARNING

No primeiro passo, as oportunidades e condições de mercado foram avaliadas no âmbito da Recolha de 
Informação.	Neste	passo,	são	questionados	os	potenciais	clientes	e	utilizadores	da	usando	um	modelo	ou	
protótipo	testável	feito	de	acordo	com	o	conceito.	Isto	significa	que	terá	de	considerar	se	o	seu	modelo	vai	
ao	encontro	das	exigências	do	mercado	e	expectativas	identificadas	pela	Recolha	de	informação.

Competências essenciais neste passo:

 ¾ a	capacidade	de	compreender	e	se	identificar	emocionalmente	com	os	tipos	de	utilizadores	e	as	
suas necessidades,

 ¾ a	capacidade	de	identificar	e	sintetizar	problemas	e	oportunidades,	e
 ¾ usar	o	pensamento	criativo	multidisciplinar,	tanto	com	parceiros	internos	(colaboradores)	como	
externos	(participantes	no	mercado).	

Durante o Rapid Learning, não devem ser consideradas restrições de negócio.

LANDING PAGE/PÁGINA DE CAPTURA DE LEADS

A landing page é uma subpágina de um site onde um potencial comprador chega depois de clicar no 
link	fornecido.	O	conteúdo	da	landing	page	é	desenvolvido	especificamente	para	um	público-alvo,	com	o	
objetivo	de	despertar	o	interesse	do	visitante.	O	conteúdo	é	mais	detalhado	do	que	um	anúncio,	mas	é	
relativamente	curto.

A landing page é normalmente usada para gerar 
encomendas ou recolher informação de um potencial 
cliente, mas também pode servir o propósito de 
avaliar rapidamente uma ideia inovadora. Neste 
caso, pode ser oferecido ao visitante da página, por 
exemplo, um desconto ao encomendar o produto 
ou serviço mais tarde, em troca do mesmo fornecer 
um feedback através do formulário disponibilizado.

A questão é: a página deve ser apresentada a 
potenciais compradores através de canais online. 
O número de visitantes e (e se houver um formulário de feedback) devem ser medidos e o feedback 
analisado.	 É	 importante	que	quando	um	desconto	ou	qualquer	outro	benefício	para	uma	encomenda	
subsequente seja oferecido, teremos que reter os dados pessoais necessários – sempre respeitando os 
princípios e Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), é claro.

Uma landing page é estruturada de forma semelhante a um site de uma página.

O que é necessário: 

 ¾ um	título	cativante,
 ¾ uma	ou	mais	imagens	apelativas,	e	
 ¾ texto claro que descreva o tema da abordagem do rapid learning (produto, serviço ou solução) e 
as	suas	expectativas	(o	que	o	visitante	deve	fazer).	Depois...…	

 ¾ ...	será	exibida	uma	mensagem	chamativa	para	a	ação	e	o	respetivo	botão,	no	qual	o	visitante	
pode clicar.

PhotoMIX	Company	Pexels
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É	importante	e	óbvio	que	uma	landing	page	só	poderá	apresentar	apenas	um	tipo	de	produto	ou	serviço! 

RESILIÊNCIA

A	resiliência,	tal	como	a	assertividade,	não	é	uma	ferramenta	relacionada	com	um	passo	específico	do	
pensamento	inovador,	mas	uma	característica	que	promove	o	funcionamento	saudável	da	organização.	

A resiliência é a capacidade de um sistema (individual, organização, ecossistema) se adaptar com sucesso 
apesar	de	influências	externas	fortes,	recorrentes	ou	impactantes.

Para	simplificar,	é	a	capacidade	de	resistir	a	„tragédias	inevitáveis”.

Os elementos mais importantes da resiliência são:

 ¾ empatia
 ¾ o	sentimento	de	eficiência	pessoal	ou	organizativa
 ¾ mente aberta
 ¾ controlo de emoções
 ¾ controlo de impulsos
 ¾ otimismo	realista
 ¾ pensamento	flexível.

O que tem a resiliência a ver com o pensamento inovador e a gestão da inovação?
No processo de gestão da inovação, as organizações ou os indivíduos podem muitas vezes encontrar-
se em situações inesperadas. Podem ter de enfrentar a rejeição, ser capazes de tolerá-la e processá-la 
corretamente.	Tudo	isto	requer	flexibilidade.
Tais situações, não necessariamente inesperadas, mas certamente indesejáveis, podem incluir a rejeição 
da nossa brilhante e acarinhada ideia pelo mercado e potenciais clientes na fase de rapid learning. Uma 
organização	resiliente	tirará	conclusões	e,	sem	grandes	choques	emocionais,	avançará	rapidamente	para	
um outro projecto e testar o mercado com outra ideia.
Esta	capacidade	pode	ser	desenvolvida!	Há	formações	de	todos	os	tipos	e	os	mercados	crescem	a	cada	
minuto.

Alguns elementos-chave no desenvolvimento da resiliência:
 ¾ vendo	o	lado	positivo	de	novas	oportunidades	em	eventos	e	processos	adversos.
 ¾ desenvolvendo	uma		auto-confiança	realista.	
 ¾ reconhecendo os recursos e competências do indivíduo e da organização. Deve ser 

aplicado um inquérito de competência de alta qualidade a nível individual, que pode 
estar ligado à construção da base de conhecimentos a nível organizacional.

 ¾ aprender	a	seguir	em	frente	e	transformar	situações	adversas	em	algo	positivo.

As ferramentas abordadas no âmbito da Recolha de Informação também podem ser utilizadas para o 
Rapid Learning.
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PASSO 4: VALIDAÇÃO

O	objetivo	da	validação	é	obter	o	feedback	de	todos	os	intervenientes	e/ou	grupos	que	entram	em	contacto	
com o resultado ou que são afetados pelo mesmo quanto à conformidade do resultado com os requisitos 
e	expectativas	funcionais,	técnicas,	etc.,	e	se	o	mesmo		representa	um	valor	real	de	mercado.

Seguidamente, os resultados desta fase devem ser transformados num conjunto de outputs, resultados 
que serão usados como inputs para o passo seguinte – Passo 5 – Síntese de Resultados.

É importante desenvolver uma estratégia de propriedade intelectual adequada para a organização 
proteger quaisquer soluções potenciais. Para mais orientações, consulte a Parte 4 (Gestão da Propriedade 
Intelectual) e a Parte 5 (Gestão da Colaboração).

 Durante a validação, não devem ser consideradas restrições de negócio.

PÁGINA DE CAPTURA DE LEADS

Estabelecendo uma relação com o rapid learning, a landing page já foi referida como uma opção. Neste 
passo,	talvez	possam	ser	fornecidas	informações	ainda	mais	específicas	sobre	o	produto	ou	serviço.

GRUPOS DE DISCUSSÃO

O	método	 do	 grupo	 de	 discussão/foco	 é	 uma	 técnica	 de	 investigação	 qualitativa	 que	 permite	 ao	 seu	
utilizador	ter	a	noção	das	opiniões	de	potenciais	clientes.	Esta	é	uma	discussão	em	grupo	liderada	por	
um	moderador	especializado	(psicólogo,	sociólogo	ou	outro	profissional	que	conhece	e	tem	experiência	
em Psicologia). Normalmente, há duas pessoas a liderar o grupo, uma liderando o processo e a outra 
registando os eventos importantes.

A	reunião	do	grupo	conta	com	a	presença	de	potenciais	clientes	(utilizadores),	que	são	entrevistados	pelo	
líder do grupo e que tem uma lista de perguntas pré-elaboradas (guias). Trata-se essencialmente de uma 
entrevista	oral,	por	vezes	combinada	com	a	conclusão	de	um	questionário.	O	moderador	pode	desviar-se	
desta	lista	ou	deverá	fazê-lo	quando	novos	aspetos,	não	abordados	antes,	tiverem	sido	levantados	pelos	
participantes	em	 relação	ao	assunto	específico.	Nestes	 casos,	o	objetivo	é	obter	uma	percepção	mais	
profunda destes novos aspetos.

Na fase de validação do pensamento inovador, procura-se dar respostas às questões do „porquê”, obtendo 
assim	uma	visão	mais	profunda	das	motivações	e	atitudes	dos	sujeitos	de	investigação	(potenciais	clientes	
e	utilizadores),	para	além	das	questões	„o	quê”	e	„como”.

A sessão dura normalmente uma hora e meia a 2 horas e são feitas gravações de vídeo e áudio. Mais uma 
vez, é importante não esquecer o RGPD!

Assim, a entrevista em grupo de discussão/foco pode desvendar as razões que levam a aceitar ou rejeitar 
uma determinada ideia - e qualquer que seja o seu resultado, estas razões podem ser consideradas para 
o desenvolvimento de novas ideias, pelo que a base de conhecimento da organização também pode ser 
desenvolvida pelas entrevistas.
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Os principais elementos da organização e gestão de grupos de discussão/foco são:

 ¾ compilação	 do	 questionário	 (3-5	 páginas)	 de	 modo	 que	 as	 questões	 individuais	
estejam	especificamente	relacionadas	com	pressupostos	preliminares	(por	exemplo,	
os indicadores de valor do produto ou serviço).

 ¾ convidando	 os	 participantes	 -	 pessoalmente,	 por	 telefone,	 usando	 interfaces	
eletrónicas (aplicações de gestão de eventos e redes sociais).

 ¾ implementação - deve ter-se cuidado para manter o tópico pretendido em foco (o 
„tópico” deve ser considerado como a própria ideia e não estritamente as questões 
do	questionário).

 ¾ moderação – o moderador deve prestar especial atenção à comunicação não verbal 
dos	participantes,	uma	vez	que	isto	revela	mais	do	que	as	palavras	proferidas.

 ¾  Deve ser dada especial atenção às questões que unem ou dividem o grupo, e estas 
devem também ser salientadas no resumo, uma vez que fornece informações valiosas 
sobre	a	ideia	e,	numa	fase	posterior,	se	a	ideia	for	efetivamente	comercializada,	para	
a	comunicação	de	marketing.

ENCONTROS DE PROFISSIONAIS E DE START-UPS

Os	encontros	de	profissionais	também	podem	ser	utilizados	para	apresentar	aos	stakeholders	do	mercado	
o	design	e	o	protótipo	de	uma	ideia,	produto	ou	serviço.
Além	de	conferências	tradicionais	e	encontros	de	profissionais,	há	novos	géneros	a	surgir	quase	todos	os	
dias - meetups, hackathons (uma combinação de hacking + maratona), etc.. 
É	importante	ter	em	mente	a	chamada	técnica	pitching,	ou	elevator	pitch.		Este	tipo	de	discurso	pretende	
ser uma breve descrição de uma ideia, produto, ou em caso de self-pitching, a própria pessoa, e tem a 
duração de uma subida ou descida de elevador. Isto pode variar de aproximadamente 30 segundos a 2 
minutos. 
A conclusão é estar atento às novas oportunidades para se apresentar e usá-las corretamente. A experiência 
e	os	conhecimentos	adquiridos	durante	estas	redes	de	contactos	podem	igualmente	ser	utilizados	nestes	
encontros; na verdade, se o tópico for adequado para o efeito, poderá organizar o seu próprio evento, até 
mesmo proporcionar uma oportunidade para validar alguma ideia.

O ano de 2020 provou que a grande maioria destes eventos pode ser realizada online.
 ¾ Caro Gestor, a sua empresa/organização também pode organizar de um evento deste 
tipo!!

 ¾ Pode	ser	uma	tarefa	motivadora	para	um	jovem	colaborador	(mas	também	para	o	
pessoal mais experiente) organizar o primeiro evento (ou outros que se sigam) online 
da organização!

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

É natural que se produzir algo (por exemplo, bombas de água tradicionais), isso seja propriedade sua até 
que a venda ou a dê a alguém. Também está ciente dos riscos que ameaçam esta sua propriedade. Se 
não tomar conta destas propriedades, podem estar a ser roubado. É por isso que tem que cuidar da sua 
propriedade. É por isso que cuida dos seus bens. Mantém-nos debaixo de olho ou, se tal não for possível, 
mantém-nos trancados e/ou tem pessoas ou sistemas de vigilância, também.
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Mas, de repente, surge uma grande ideia, ou o 
seu	 trabalho	 de	 investigação	 deu	 a	 conhecer	 um	
importante conhecimento que, por sua vez, facilita 
a	produção	de	bombas	de	água	 com	características	
técnicas muito melhores com custos mais baixos. 
Obviamente, irá guardar os seus produtos num 
armazém fechado até conseguir vendê-los. Mas, 
vamos imaginar, um concorrente seu compra uma 
bomba de água, desmonta-a, copia as suas soluções 
e rapidamente leva o produto para o mercado. 
O produto dele será mais barato do que o seu, é 
claro, porque ele não tem de suportar os custos de 
desenvolvimento. Gastou muito tempo e dinheiro 
em transformar uma ideia ou um conhecimento num 
produto comercializável, isto é, na inovação. E agora 
aqui está, preso a uma pilha de produtos que não 
pode vender e mesmo que o consiga, será a um preço 
abaixo do custo de produção. Além disso, o seu novo 
produto já não vale a pena produzir.

A	característica	comum	do	resultado	da	produção	tradicional	da	bomba	de	água	e	de	um	processo	de	
inovação é que ambos podem ser roubados. O Roubo é uma mudança ilegal de propriedade. A mudança 
de propriedade pressupõe a existência de propriedade. No caso das bombas de água convencionais, 
esta	propriedade	tem	características	físicas	e	tangíveis.	No	entanto,	o	produto	 intelectual	criado	como	
resultado	do	processo	inovador	não	tem	características	tangíveis.	Daí	a	diferença	entre	produtos	tangíveis	
e intangíveis. 

Se	o	produto	não	tiver	 características	físicas	e	 tangíveis,	não	pode	 ser	protegido	contra	 roubo	apenas	
bloqueando-o ou protegendo-o. Resta apenas uma opção, ou seja, a proteção jurídica.

Como mencionado na parte introdutória, um bom gestor de inovação irá focar-se com toda a sua força 
na gestão do desenvolvimento de um produto ou serviço que o cliente irá comprar. Acrescentemos a esta 
afirmação	que	ele	também	deve	prever	a	proteção	da	propriedade	intelectual	criada	durante	o	processo	
de inovação. Para o efeito, deverá, se necessário, selecionar e aplicar uma forma adequada de proteção 
jurídica.

O problema não é novo. A sua existência foi notada logo nos tempos da primeira Revolução Industrial, 
e foi então que o desenvolvimento de várias formas de proteção jurídica foram iniciadas. Até hoje, foi 
desenvolvido	um	vasto	leque	de	tipos	de	proteção	jurídica.	No	entanto,	descrever	todas	as	opções	está	
fora do âmbito deste Manual. Assim, destacamos apenas os conceitos básicos de proteção da propriedade 
intelectual que devem ser sempre considerados pelos gestores de inovação durante o processo.

 ¾ Todas as formas de proteção que não a proteção do saber-fazer e os direitos de autor devem ser 
autorizadas pelas autoridades competentes.

 ¾ A	proteção	só	pode	ser	obtida	para	a	propriedade	intelectual	se	ainda	não	tiver	sido	divulgada.	
A divulgação inclui, mas não se limita, a colocação no mercado, publicação em papel ou cópia 
eletrónica,	inclusão	em	comunicações	profissionais	ou	outras,	etc.

 ¾ Não existe „patente global”! Deve ser aplicada proteção em cada um dos países ou grupos de 
países.

 ¾ Autorizar a proteção é um processo muito dispendioso, especialmente se o seu pedido for 
submetido	a	mais	de	um	país.	Em	muitos	casos,	manter	a	proteção	também	tem	custos	elevados.	
Além	disso,	 é	difícil	 ter	 a	noção	da	 violação	dos	 	 direitos	de	propriedade	 intelectual.	 Se	tiver	
conhecimento disso e não conseguir chegar a um acordo extrajudicial com o infrator, a infração 
deve ser provada. Trata-se de procedimentos bastante dispendiosos, especialmente quando são 
feitos	no	estrangeiro.	É	importante	realizar	uma	análise	custo-benefício.
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 ¾ As	 soluções	mais	 económicas	 incluem	a	manutenção	 e	 a	 aplicação	de	uma	 confidencialidade	
rigorosa,	processos	de	inovação	rapidamente	implementados	e	lançamento	rápido	e	eficiente,	
para que, no momento em que os infratores possam aparecer no mercado, possa estabelecer 
uma	posição	de	mercado	forte	e	obter	lucros	significativos.

 ¾ A propriedade intelectual tem propriedade ou direitos pessoais. O direito de propriedade ou 
utilização	 da	 propriedade	 intelectual	 pode	 ser	 vendido	 (comprado),	 penhorado	 ou	 herdado.	
Os seus direitos pessoais, expressos na lei do inventor ou dos direitos de autor, não podem ser 
vendidos (pertencem a uma pessoa).

 ¾ Em	muitos	casos,	os	direitos	de	propriedade	e	os	direitos	pessoais	são	separados.	Um	caso	típico	
disso é quando um empregado/funcionário de uma empresa cria um produto intelectual, que 
é, portanto, pago, e o desenvolvimento de novos produtos e serviços é incluído no seu contrato 
de trabalho como uma obrigação de trabalho. Neste caso, a propriedade pertence à empresa 
pagadora.

 ¾ O	 gestor	 de	 inovação	 deve	 sempre	 ter	 em	 mente	 que	 pode	 gerar	 rendimento	 a	 partir	 dos	
resultados da inovação, mesmo que o novo produto desenvolvido não seja fabricado ou fornecido 
por quem desenvolve o produto. Para isso, pode vender os direitos de propriedade ou exploração 
da propriedade intelectual.

PASSO	5:	SÍNTESE	DE	OUTPUTS

Neste	passo,	com	base	na	criação	de	soluções	→a	aprendizagem→	de	validação,	os	outputs	resultantes	
durante	o	passo	de	validação	são	comparados	com	as	informações	obtidas	no	primeiro	passo	(Recolha	de	
Informação).

O	objetivo	é	integrar	os	outputs	gerados	criativamente,	considerando:

 ¾ as exigências do mercado, 
 ¾ a viabilidade técnica e,
 ¾ a viabilidade do negócio,
 ¾ de modo a criar soluções baseadas no conhecimento e adequadas à organização.

Este é o primeiro passo em que devem ser consideradas restrições ao negócio.

Nas secções seguintes, são descritas algumas ferramentas da síntese dos Resultados.

MAPA MENTAL

O método do mapa mental descrito para a criação de soluções também poderá ser aqui aplicado.

O	método	centra-se	no	problema	a	resolver.	As	soluções	mantidas	após	a	validação	vão	estar	representadas	
nos	ramos	principais.	Os	sub-ramos	(na	mesma	estrutura	para	todas	as	soluções)	contêm	as	características	
examinadas, incluindo a viabilidade técnica e as restrições comerciais.
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SEIS CHAPÉUS DO PENSAMENTO

O	 método	 dos	 Seis	 Chapéus	 do	 Pensamento,	 descrito	 anteriormente,	 é	 igualmente	 muito	 eficaz,	
especialmente quando o gestor da inovação se apercebe de opiniões contrastantes dentro da organização 
sobre a viabilidade e as restrições de negócio.

Dado	que	todos	os	participantes	podem	emitir	opiniões	e	aspetos	relacionados	com	todas	as	alternativas	
e constrangimentos de implementação propostos, tendo em conta todos os pontos de vista (factos, 
sentimentos,	vantagens,	contraopiniões,	ideias),	este	é	um	método	útil	de	tomada	de	decisão.

Se aplicarmos o método Seis Chapéus Pensadores nesta fase, é importante elaborar apontamentos 
estruturados de todas as notas.

OUTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS PARA TOMADA DE DECISÕES

Nas	organizações,	 tomar	decisões	 -	estratégicas	e	operacionais-,	é	uma	atividade	comum,	pelo	que	os	
gestores têm mais experiência na tomada de decisões do que noutros elementos do pensamento inovador.

No pensamento inovador, a síntese dos resultados é, na verdade, a mesma que em qualquer outro processo 
de	tomada	de	decisão.		Não	hesite	em	utilizar	as	melhores	práticas.	Se	tiver	a	sensação	de	que	um	sistema	
comprovado	é	não	corresponde	à	sua	utilidade,	tente	procurar	outro.

Outro método para facilitar os processos de tomada de decisão é uma plataforma de gestão e colaboração 
de ideias em cloud que ajuda o brainstorming à distância e a avaliação de conceitos.

Na tomada de decisões, não se deve ter apenas em conta os pontos fortes das diferentes 
gerações,	mas	também	saber	tirar	partido	destas,	num	sentido	positivo.

PASSO 6: RESULTADOS

Na	fase	final,	os	gestores	devem	tomar	uma	decisão	sobre	qual	das	várias	possibilidades	mencionadas	no	
Passo 5 permite obter a melhor solução para o problema e/ou oportunidade, ou seja, qual o resultado 
que	melhor	abrange	as	necessidades	do	utilizador	identificado	e	se	esta	está	em	conformidade	com	os	
objetivos	da	organização.

Se não for possível encontrar um resultado que corresponda às necessidades da organização, o mesmo 
deverá	ser	validado	e,	em	seguida,	repetir	o	processo	dos	Passos	1	ao	6,	ou	encerrar	esta	via	e	procurar	
outras oportunidades.

MATRIZ DE DECISÃO

Esta	 ferramenta	 incrivelmente	 simples	 pode	 apoiar	 a	 tomada	 de	 decisões	 de	 uma	 forma	 objetiva.	 A	
preparação	é	morosa,	mas	vale	a	pena	o	tempo	investido.	Depois	de	elaborada,	permite	fazer	progressos	
e tomadas de decisões rápidas.

 ¾ em primeiro lugar, reunir os critérios que são essenciais ou importantes no processo de tomada 
de	 decisão	 (apenas	 alguns	 exemplos:	 procura	 de	 investimento,	 receitas	 esperadas,	 custos	 de	
marketing	e	vendas	esperadas,	receção	esperada	no	mercado,	etc.;	as	pontuações	são	atribuídas	
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numa escala pré-determinada),
 ¾ em	seguida,	desenvolver	o	sistema	de	pontuação:	a	escala	a	utilizar	para	aspetos	individuais	(por	exemplo,	
a	ideia	com	a	menor	procura	de	investimento	obtém	a	pontuação	mais	elevada,	etc.)	e	a	interpretação	da	
escala. Pode haver critérios em que sim = 1 e não = 0.

 ¾ no	 passo	 seguinte,	 determinar	 os	 fatores	 de	 ponderação.	Nem	 todos	 os	 critérios	 acima	 definidos	 serão	
igualmente importantes, por isso, é importante a ponderação. A ponderação é determinada pelas condições 
e	objetivos	da	organização,	pelo	que	não	existe	um	sistema	de	ponderação	obrigatório	ou	recomendado.

 ¾ depois de tudo isto, pode fazer-se a avaliação.
 ¾ esta	é	„matemática	simples”	a	fazer:

 » pontuação x peso para cada critério;
 » somar	as	pontuações	para	uma	determinada	alternativa;
 » selecionar	a	alternativa	com	a	pontuação	mais	alta.

RESUMO DOS PASSOS

Este	Manual	foi	feito	com	a	intenção	de	utilizadores	com	todo	o	tipo	de	padrões	comportamentais	e	de	pensamento	
poderem usá-lo funcionalmente. É por isso que resumimos aqui a essência dos passos descritos no CEN/TS 16555-
3_Innovation	Thinking	e	as	ferramentas	relacionadas	numa	tabela	facilmente	interpretada.

Passo Duração Objetivo Ferramentas* Parte da norma 
padrão

1. Recolha de Infor-
mação

não especificado na 
norma

Descoberta, Rede consciente,
Pesquisa online de 
informação,
Gestão do conheci-
mento

Parte 2: Gestão da 
Inteligência Estra-
tégica,
Parte 5: Gestão da 
Colaboração  

2. Gerar Soluções não especificado na 
norma

Melhor percepção 
das condições e 
necessidades do 
mercado

Seis Chapéus
do Pensamento, 
Brainstorming,
Mapas Mentais,
Assertividade

Parte 5: Gestão da 
Colaboração,
Parte 6: Gestão da 
Criatividade 

3. Rapid Learning Deve ser fixado um 
prazo para o pro-
cesso

Brainstorming, 
"Pensar fora da cai-
xa", Reunir soluções

Ver Recolha de 
Informação,

Landing Page
Resiliência

4. Validação não especificado na 
norma

Verificar se o  
modelo/protótipo 
satisfaz as necessi-
dades do mercado 
de acordo com o 
Passo 1

Landing Page,
Grupo de foco,
Encontros de 
Profissionais e
Start-ups, Proteção 
da Propriedade 
Intelectual

Parte 4: Gestão da 
Propriedade Inte-
lectual,
Parte 5: Gestão da 
Colaboração  
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Passo Duração Objetivo Ferramentas* Parte da norma 
padrão

5. Síntese de  out-
puts

 horas ou dias Para além dos resul-
tados do Passo 3 e 
Passo 4, comparar 
os outputs  com cri-
térios de viabilidade 
(mercado e organi-
zação), Preparação 
de Decisões

Mapa Mental,
Seis Chapéus do 
Pensamento,
Técnicas utilizadas 
para Tomada de 
Decisões

6. Resultados não especificado na 
norma

Decisão sobre Ino-
vação

Matriz de Decisão

horas ou dias, 
de acordo com a 
norma (para todo o 
processo)

Todo o processo é 
coberto pela Parte 
1: Gestão da Ino-
vação

*	A	lista	não	pretende	ser	exaustiva	e	outras	ferramentas	estão	disponíveis	para	cada	passo.	Pretende-se	que	seja	inovador	e	se	um	método	
não	produzir	um	resultado	satisfatório	numa	determinada	fase,	poderá	procurar	outro.

Os	passos	do	pensamento	inovador	estão	ilustrados	na	figura:	como	se	pode	ver,	cada	passo	é	uma	tarefa	
independente	que	deve	ser	executada	para	a	aplicação	eficaz	do	pensamento	inovador,	e	estas	tarefas	
independentes têm um seguimento, com base no processo de inovação pensado como as pérolas de um 
colar. De 1 a 6, os passos são os seguintes.

1. Recolha de Informação

2. Técnicas para Gerar Soluções

3. Rapid Learning

4. Validação

5. Síntese de Outputs

6. Resultados
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R E S U M O
Para melhor despertar o conteúdo deste módulo, vamos rever os dados principais mais uma vez, e 
resumir os pontos-chave para facilitar a compreensão, e facultar uma melhor compreensão do termo do 
pensamento inovador.

Podemos	 entender	melhor	 o	 pensamento	 inovador	 se	 considerarmos	 a	 perspetiva	 de	 um	 jogador	 de	
xadrez.	Na	inovação,	usando	a	analogia	do	xadrez,	o	rei	é	o	comprador.	O	objetivo	do	jogo	é	xeque-mate	
do	rei	inimigo,	e	garantir	um	estado	constante	pelo	qual	o	rei	está	sob	ataque	imediato	(em	„cheque”).	É	
o caso da inovação, onde produtos e serviços novos ou  melhorados são desenvolvidos e trazidos para o 
mercado de forma a persuadir o rei (comprador) a comprar o resultado do processo de inovação. 

Em geral, inovação é um processo em que uma ideia ou conceito pode transformar-se;

 ¾ num novo produto ou serviço comercializável

 ¾ numa nova tecnologia

 ¾ num	novo	método	de	marketing

 ¾ num novo modelo de negócio ou solução organizacional.

A família CEN/TS 16555 de 7 normas fornece orientações não obrigatórias sobre técnicas de gestão 
da inovação. As partes da família da norma são: Sistema de Gestão de Inovação, Gestão Estratégica de 
Aquisição de Informação, Mindset de Inovação, Gestão da Propriedade Intelectual, Gestão da Colaboração, 
Gestão	da	Criatividade,	Avaliação	da	Gestão	de	Inovação.	

A família de padrões fornece orientação às organizações para que possam:

 ¾ compreender e reconhecer que a inovação está presente em quase todas as organizações (que 
podem ter uma  comunicação externa, resultando no aumento do PR/imagem da organização).

 ¾ proporcionar uma mais-valia ao funcionamento da organização/empresa através da sensibilização 
para	uma	atividade	inovadora.

 ¾ contribuir	para	a	eficiência	da	atividade	inovadora	com	métodos,	procedimentos	e	informação.

Além	 disso,	 a	 utilização	 das	 normas	 da	 inovação	 proporciona	 um	 apoio	 que	 se	 traduz	 numa	 menor	
experimentação	 e	mais	 resultados	 no	 desenvolvimento	 de	 um	 novo	 investimento	 relacionado	 com	 a	
inovação.

O	objetivo	do	pensamento	inovador	é	aumentar	o	impacto	e	a	eficiência	da	empresa	ou	organização	no	
mercado.

As fases do pensamento inovador são: recolha de informação, gerar soluções, obter informação rápida e 
válida,	validar,	resumir	outputs	e,	finalmente,	sintetizar	resultados.
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GESTÃO DA 
MOTIVAÇÃO





53

I N T R O D U Ç Ã O
O	que	é	a	motivação?	Qual	é	relação	com	a	INDÚSTRIA	4.0?	Porque	devemos	aprender	mais	sobre	este	
assunto?	E	será	possível	aprender?	Será	possível	combinar	a	motivação	com	a	gestão?	Se	sim,	como	é	que	
a podemos gerir? Para ajudar a responder a estas questões, este manual contém conhecimentos úteis e 
práticos	e	ferramentas	que	ajudam	a	gerir	a	motivação	no	local	de	trabalho.	Mas	primeiro,	comecemos	
por	perguntar	por	que	razão	a	motivação	é	 importante.	Depois,	 tentaremos	perceber	o	que	é	e	o	que	
significa	para	cada	um	de	nós.

É	importante	entender	o	que	motiva	os	colaboradores	a	ter	um	bom	desempenho	no	trabalho.	O	que	os	
leva	a	atingir	os	objetivos	definidos	para	eles,	ter	um	bom	desempenho	para	gerar	bons	produtos	finais	
e prestar um excelente serviço? A resposta a estas perguntas é extremamente importante, se quisermos 
compreender e gerir as pessoas no trabalho. 

Vamos começar com o desempenho no trabalho. O desempenho é visto como uma função de três fatores 
e poderá ser traduzido pela equação seguinte:

Como	se	pode	observar,	o	desempenho	é	uma	função	da	 interação	entre	a	motivação,	a	competência	
e	o	ambiente	de	trabalho	de	um	indivíduo.	Aqui,	a	motivação	é	uma	das	forças-chave	que	impulsionam	
o	desempenho	 -	 isto	 é	 essencial	 para	 se	 ter	 um	bom	desempenho.	No	 entanto,	 embora	 a	motivação	
seja	bastante	importante,	por	si	só	não	é	suficiente.	Ter	o	conhecimento,	habilidade	e	competências	ou	
capacidades	necessárias	para	o	desempenho	do	trabalho	também	é	importante	e	é,	por	vezes,	imperativo	
para se ter sucesso. Concluindo, ter os recursos, informação e apoio são fundamentais para determinar 
um bom desempenho. Estes são chamados os fatores ambientais. Em momentos diferentes, um destes 
três fatores pode ser a chave para um alto desempenho.

Estar	motivado	não	é	a	única	razão	pela	qual	as	pessoas	têm	um	bom	desempenho,	mas	não	há	dúvida	
que é muito importante. A sua equipa fará um trabalho muito melhor se se inspirar no interesse, prazer, 
satisfação	e	desafio	do	trabalho	em	si	e	não	porque	faz	parte	da	sua	função.	Para	isso,	se	quiser	encorajar	
as pessoas a não serem passivas no trabalho e interessarem-se por uma nova forma de trabalhar, terá de 
aprender	mais	sobre	motivação.

O	significado	original	da	palavra	vem	do	latim	„movere”	e	significa	movimento.	O	movimento	é	fundamental	
para	a	motivação.	A	motivação	está	relacionada	com	acção:	fazer	algo	para	alcançar	o	resultado	desejado.	
A	motivação	tem	tudo	a	ver	com	o	nosso	desejo	interno	de	realizar	algo	importante	para	nós.	Este	desejo	
leva-nos	a	agir.	Pode	definir-se	motivação	como	uma	necessidade	não	atendida	que	queremos	satisfazer;	
ou	um	objetivo	que	queremos	cumprir.

Não se pode forçar alguém a estar motivado - é pessoal e vem de 
dentro.
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A	motiváció	az	a	folyamat,	ami	tettekre	ösztönöz,	azaz	cselekvést	vált	ki,	legyen	szó	akár	egy	új	ügyféllel	való	
találkozásról,	akár	egy	új	terv	kidolgozásáról.	A	„motiváció”	fogalmát	sokszor	használják	arra,	hogy	leírják,	
miért	csinálunk	valamit.	Ez	a	tetteink	hajtómotorja.	A	motiváció	nem	csupán	kivált	valamilyen	viselkedést,	
hanem	azokat	a	tényezőket	is	magában	foglalja,	melyek	rávesznek,	hogy	az	adott	tevékenységet	folytassuk	
is.

Starbucks 

A Starbucks Corporation é uma das mais famosas cadeias de cafés do mundo. 
Tem cerca de 4.000 estabelecimentos comerciais em todo o mundo. A Starbucks 
torra e vende grãos de café de elevada qualidade e comercializa outras bebidas 
e comidas. A Starbucks é regularmente classificada como um bom local para 
trabalhar pela Fortune e pelo Financial Times. Qual será a razão? 

Howard Schultz, o proprietário da Starbucks, considera que a razão do sucesso 
não é pelo café que servem, mas sim pelos empregados que trabalham na 
empresa. As pessoas gostam de trabalhar na Starbucks, e isso reflete-se no serviço 
prestado. 

A Starbucks orgulha-se de implementar boas práticas que motivam os 
colaboradores. Por exemplo, todos os empregados são tratados da mesma 
maneira. Tentam reduzir o fosso entre gestores e trabalhadores de primeira linha, 
e todos os empregados são chamados de „parceiros”, independentemente do nível 
do trabalhador.

A Starbucks dá grande importância em escutar a voz do colaborador para agir em 
conformidade. Os gestores planificam as horas de trabalho e providenciam folgas, 
de acordo com as necessidades e horários dos colaboradores. 

Todos os colaboradores, incluindo o pessoal informal, tem um bom apoio 
assistencial, como seguros de saúde (incluindo saúde, visão e dentista) e férias.

T I P O S  D E  M OT I VA Ç Ã O
Por que fazemos as coisas que fazemos? O que nos leva a fazer algo? O que impulsiona o nosso 
comportamento?	Muitos	pensadores	analisaram	a	motivação	para	saber	qual	será	a	sua	razão.	Há	dois	
tipos	principais	de	motivação:

1. A motivação extrínseca - vem do exterior do indivíduo e envolve muitas vezes recompensas 
tangíveis como dinheiro, prémios, reconhecimento, promoção ou medalhas.

2. A motivação intrínseca	-	vem	do	interior	do	indivíduo.	Este	tipo	de	motivação	decorre	do	nosso	
desejo de fazer ou alcançar algo, como subir a uma montanha ou resolver um problema. A 
motivação	intrínseca	não	está	associada	a	recompensas	externas;	trata-se	de	um	retorno	de	uma	
satisfação	pessoal.

A	motivação	 extrínseca	 surge	 exterior	 ao	 indivíduo,	 enquanto	 a	motivação	 intrínseca	 vem	do	 interior.	
As	 investigações	 demonstraram	 que	 cada	 tipo	 tem	 um	 efeito	 diferente	 no	 nosso	 comportamento.	
Por	 exemplo,	 quando	 alguém	 se	 dedica	 a	 uma	 atividade	 só	 por	 diversão,	 está	 a	 fazê-lo	 porque	 está	
intrinsecamente	motivado.	As	motivações	para	se	envolver	neste	comportamento	vêm	de	dentro	de	si	
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mesmo	e	não	do	desejo	de	ganhar	algum	tipo	de	recompensas	externas,	como	dinheiro	ou	um	prémio.	
Neste	 caso,	 o	 gozo	 inerente	de	uma	atividade	por	parte	de	uma	pessoa	 cria	 emoções	positivas	 como	
orgulho,	realização	ou	sentido.	É	isto	que	justifica	o	comportamento.	De	facto,	os	cientistas	descobriram	
que	oferecer	recompensas	externas	ou	reforços	para	uma	atividade	já	internamente	compensadora	pode,	
de	facto,	tornar	a	atividade	menos	compensadora.	Em	Psicologia,	é	chamado	o	efeito	de	superjustificação.

Daniel	Pink	propõe	uma	nova	visão	para	a	motivação	no	local	de	trabalho,	que	ele	rotula	como	„Motivação	
3.0”,	no	seu	famoso	livro	publicado	em	2009	chamado	“Drive”.	Ele	categoriza	a	motivação	de	acordo	com	
três	modelos.	O	primeiro,	Motivação	1.0,	centra-se	na	sobrevivência	primitiva	e	a	segunda,	Motivação	
2.0, refere-se à cultura de recompensa e punição que encontramos na maioria das empresas. Daniel Pink 
também acredita que as recompensas podem não melhorar o compromisso das pessoas. O autor argumenta 
que	a	abordagem	tradicional	da	„acenar	com	a	cenoura”	usada	para	motivar	os	empregados	 já	não	é	
funcional, uma vez que não responde às necessidades dos locais de trabalho baseados no conhecimento 
do	século	XXI.	Consequentemente,	Motivação	3.0	centra-se	sobre	a	autonomia.	As	pessoas	gostam	de	
ter controlo sobre o seu trabalho e o seu ambiente, não gostam que lhes digam o que devem fazer. Ter 
autonomia	e	ter	poder	de	controlo	é	um	poderoso	motivador.	No	entanto,	na	maioria	das	organizações,	a	
autonomia	deve	ser	conquistada.	As	pessoas	devem	estar	motivadas	para	fazer	o	trabalho.

Pink	 refere-se	 ao	 comportamento	 „tipo	 I”	 (isto	 é,	 motivação	 intrínseca	 onde	 as	 pessoas	 estão	 auto-
motivadas	porque	lhes	é	dada	a	 liberdade	de	fazer	um	trabalho	de	que	gostam),	é	mais	adequado	em	
locais de trabalho modernos, onde o trabalho está focado na informação e no conhecimento e para os 
quais	a	inovação	e	a	criatividade	são	importantes.		Pink	acredita	que	é	essencial	que	as	pessoas	prosperem	
quando elaboram um trabalho pelo qual se sentem verdadeiramente apaixonadas.

Embora	a	motivação	intrínseca	seja	algo	bom,	não	funciona	em	todas	as	situações.	Às	vezes,	uma	pessoa	
simplesmente	não	tem	vontade	interna	de	se	envolver	numa	atividade.	Pink	acredita	que	o	comportamento	
do	„tipo	X”	(isto	é,	motivação	extrínseca,	motivar	as	pessoas	usando	recompensas	externas	ao	trabalho),	
está	profundamente	enraizado,	particularmente	entre	os	colaboradores	mais	velhos	que	estão	habituados	
a	isso.	Por	isso,	é	importante	saber	que,	quando	são	utilizados	adequadamente,	os	motivadores	extrínsecos	
podem	ser	uma	ferramenta	útil.	Por	exemplo,	a	motivação	extrínseca	pode	levar	as	pessoas	a	terminar	
uma tarefa ou trabalho para o qual não demonstrariam interesse.

Quer aprender mais?  Veja o seguinte vídeo. 

Dan	Pink:	O	puzzle	de	motivação	|	TED	Talk 
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation/transcript?language=en
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T E O R I A S  D A  M OT I VA Ç Ã O
A	teoria	motivacional	ajuda-nos	a	descobrir	o	que	leva	os	indivíduos	a	trabalhar	para	alcançar	um	objetivo	
ou	resultado.	Vários	pensadores	tentaram	descobrir	a	resposta	para	o	que	motiva	as	pessoas	a	trabalhar.	
Existem	muitas	teorias	relacionadas	com	a	motivação,	tais	como	a	teoria	dos	impulsos,	a	teoria	do	instinto	
e a teoria humanista (como a pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow). A realidade é que há 
muitas	forças	diferentes	que	conduzem	e	direcionam	as	nossas	motivações.

1. A	teoria	do	 instinto	é	usada	para	descrever	o	comportamento.	De	acordo	com	esta	 teoria,	as	
pessoas	 estão	 motivadas	 a	 comportar-se	 de	 determinadas	 formas	 porque	 são	 naturalmente	
programadas para fazê-lo por natureza. Por exemplo, o salmão volta do mar para o rio para 
desovar	no	mesmo	lugar	todos	os	anos.	Exemplos	de	instintos	humanos	incluem	entretenimento,	
vergonha,	raiva,	medo,	apego,	timidez,	modéstia	e	amor.	

2. A	 teoria	 do	 incentivo	 sugere	que	 as	pessoas	 estão	motivadas	 a	 fazer	 as	 coisas	 por	 causa	das	
recompensas	que	recebem.	Por	exemplo,	pode	estar	motivado	a	ir	trabalhar	todos	os	dias	pela	
recompensa de receber um pagamento, ou pode vender mais serviços aos clientes para obter 
uma comissão ou bónus.

3. A	teoria	do	impulso	sugere	que	as	pessoas	estão	motivadas	a	fazer	certas	coisas	para	reduzir	a	
tensão interna. A teoria do impulso tem uma forte componente biológica e centra-se no desejo 
fundamental	de	fazer	algo.	Por	exemplo,	pode	estar	motivado	a	comer	uma	sandes	para	reduzir	
o estado interno de fome.

4. A	teoria	humanista	baseia-se	na	premissa	de	que	as	pessoas	também	têm	fortes	razões	cognitivas	
para realizar várias ações. A hierarquia de necessidades de Maslow é um exemplo de teoria 
humanista.	Maslow	 argumenta	 que	 existem	diferentes	 níveis	 de	motivação	 e	 que	 as	 pessoas	
devem	satisfazer	necessidades	básicas,	tais	como	alimentação	e	abrigo,	antes	de	passarem	para	
necessidades	de	ordem	superior,	tais	como	a	auto-estima	e	auto-realização.

O QUE FUNCIONA? COMO AUMENTAMOS A MOTIVAÇÃO?

Pense em todas as medidas que deverá tomar para realizar a sua tarefa. O 
conhecimento do processo ajuda-o a perceber o que está em causa.

Tente antecipar alguns dos desafios que poderá encontrar. Visualizar o que está 
pela frente pode ajudar a lidar com as coisas quando elas chegam.

Tente pensar no que pode fazer para superar esses desafios. Planear com 
antecedência e antecipar benefícios a curto prazo ajudam-no a preparar-se.

Tenha cuidado com os incentivos. Os investigadores demonstraram que recompensar 
as pessoas por fazerem coisas que já querem fazer pode efectivamente ter um 
efeito negativo. Muitas vezes completar a tarefa é o suficiente para se sentirem 
recompensados. No entanto, as recompensas podem ser eficazes se a pessoa não 
tiver interesse inerente na atividade.

O QUE DEVEMOS FAZER QUANDO PERDEMOS A MOTIVAÇÃO?

Concentre-se em tarefas que realmente lhe interessam

Concentre-se nas tarefas em que é bom
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Divida uma tarefa complexa em ações mais pequenas e trabalhe para resolver uma 
tarefa de cada vez

Lembre-se de quais são os seus pontos fortes

Tente aumentar os seus níveis de energia - faça algum exercício ou durma

Lembre-se das suas conquistas anteriores

 
Quais os benefícios da motivação nas organizações? Pense numa organização que 
considere ter esses benefícios e levá-los em conta. O que lhe pareceu interessante na 
forma como a organização funciona?

C O M O  P O D E M O S  M OT I VA R  A  N O S S A  E Q U I PA  N O  L O C A L 
D E  T R A B A L H O ?
Se	a	motivação	é	pessoal,	como	pode	motivar	a	sua	equipa?	Como	pode	motivar	a	sua	equipa	a	fazer	
algo	complicado	como	a	 transição	para	a	 INDÚSTRIA	4.0?	Pois,	 infelizmente,	não	é	assim	 tão	simples!	
Simplesmente	 não	 é	 possível	 forçar	 alguém	 a	 estar	 motivado.	 No	 entanto,	 pode	 criar	 um	 ambiente	
de	 trabalho	 que	 lhes	 permita	 estarem	motivados.	 As	 organizações	 avançadas	 têm	 em	 comum	 certas	
características,	incluindo	um	líder	inspirador,	uma	estratégia	clara,	uma	cultura	aberta,	pessoal	qualificado,	
uma	estrutura	flexível	e	bons	sistemas	de	gestão	de	desempenho.	

Poderá gerir todo este processo pessoalmente ou nomear um membro da equipa, mas sem um proprietário, 
o processo da gestão de mudança não correrá muito bem. Como em qualquer mudança, a transição para 
a	INDÚSTRIA	4.0	provavelmente	levará	algum	tempo	a	estabelecer-se	como	uma	atividade	comum.	Assim,	
poderá considerar a implementação de um plano de gestão da mudança para ajudar o seu pessoal a 
adaptar-se. Deverá mostrar apoio constante durante o processo. Uma liderança forte é essencial para criar 
o	ambiente	certo	para	o	sucesso.	Os	líderes	podem	influenciar	um	grupo	para	alcançar	os	seus	objetivos:	

1. construindo	confiança	e	um	trabalho	de	equipa	inspirador;
2. definindo	um	propósito	claro	e	uma	intenção	estratégica;
3. estabelecendo	e	comunicando	objetivos;	
4. criando um ambiente de apoio; 
5. medindo o desempenho e o impacto.
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MOSTRAR LIDERANÇA FORTE

Em	primeiro	lugar,	os	líderes	devem	ser	credíveis	e	de	confiança.	As	pessoas	tendem	a	não	acreditar	numa	
pessoa	que	não	é	honesta	ou	autêntica,	ou	cujo	discurso	e	ações	são	inconsistentes.	Assim,	a	credibilidade	
é	uma	exigência,	ou	melhor,	uma	expectativa	para	qualquer	 ator	organizacional	que	motive	outros.	A	
confiança	também	é	essencial	para	uma	motivação	eficaz.	A	confiança	é	como	um	grande	reservatório	
de	água	subterrâneo	que	vai	alimentando	os	poços	e	se	estendem	por	baixo	da	superfície.	No	negócio,	
estes	poços	são	chamados	inovação,	equipas	complementares,	colaboração,	reforço	e	outras	iniciativas	
estratégicas importantes. Alimentam os processos de relações sociais, comércio e negócios.

A	importância	da	confiança	e	o	seu	impacto	a	
longo prazo no negócio estão bem ilustrados 
na	figura	da	direita.	Baixos	níveis	de	confiança	
diminuem a velocidade a que as tarefas são 
concluídas, originando custos mais elevados.  
Por	outro	lado,	os	elevados	níveis	de	confiança	
resultam na aceleração da produção e do 
custo-eficiência.

Para	exemplificar,	aqui	estão	dois	casos	que	aconteceram	em	diferentes	sectores:

O gerente com coração de ouro

Um banco substituiu um dos seus gestores intermédios. Na área em questão, 
esperava-se que o impacto da atividade do novo líder desse resultados ao 
fim de 4-6 meses. Para surpresa dos gestores, o novo líder obteve resultados 
positivos no segundo mês. Quando começaram a investigar o que se passava, 
reparam no seguinte: o novo gerente aparecia em todos os escritórios todas 
as manhãs e dava sempre algumas palavras de encorajamento. Ao fim do dia, 
ele também ia a todos os escritórios sob a sua gestão e agradecia à equipa 
pelo seu trabalho nesse dia. Além disso, informava a equipa caso tivesse de 
sair mais cedo, informava o pessoal se já não regressava ao escritório nesse 
dia, se se encontrava com eles no dia seguinte, e incentiva-os no seu trabalho.

A interação pessoal frequente, uma atitude positiva global, a gratidão e 
o encorajamento são, muitas vezes, suficientes para potencializar o bom 
desempenho e, neste caso, mostrar uma melhoria em dois meses. 
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Um sistema de motivação do Call Centre

A eficiência é muito importante nas operações de um call center. À época 
desta história, era costume na profissão dividir os colaboradores por níveis 
(por exemplo, em 3 níveis). Com base no seu desempenho, o primeiro nível 
de colaboradores recebia muitos bónus e benefícios, o segundo nível recebia 
um montante monetário aceitável, mas o terceiro nível não recebia qualquer 
benefício extra, e algumas empresas até aplicavam sanções aos da categoria 
inferior. Todos os resultados dos colaboradores foram avaliados e facilmente 
acessíveis aos colaboradores durante o mês. Contudo, alguns notavam 
que, a meio do mês, já não conseguiam chegar ao nível intermédio ou ao 
primeiro nível, pelo que se iam deixando ficar para trás e, muitas vezes, o seu 
desempenho diminuía cada vez mais.

Reconhecendo isto, a empresa desenvolveu um sistema de motivação e 
acabou com os níveis. Quando eram atingidos determinados patamares de 
desempenho, era atribuído aos trabalhadores um salário de incentivo fixado 
por uma percentagem do salário base, e a percentagem aumentava com o 
desempenho. Introduziram também um salário de incentivo muito baixo de 
0,5%. A gestão financeira da empresa questionou o sistema, uma vez que 
tinham dificuldade em compreender qual era o objetivo de um incentivo tão 
pequeno. 

De facto, o sistema de motivação foi aprovado, teve sucesso e deu origem a 
uma mudança cultural entre os colaboradores. Passou a ser atrativo ser um 
colaborador recente e receber um salário de incentivo já no mês seguinte à 
formação - mesmo que fosse apenas uma pequena quantia.

CRIAR OBJETIVOS CLAROS

Deve	estar	claro	o	porquê	da	mudança	para	a	INDÚSTRIA	4.0	e	como	se	pretende	lá	chegar.	Estabelecer	
objetivos	claros	fornece	a	forma	e	o	foco	que	podem	ajudar	a	manter	a	motivação.	A	clareza	dos	objetivos	
a longo prazo é alcançada quando todos os colaboradores sabem para onde a organização está a tentar 
ir no futuro e porque é que a transferência de conhecimentos é importante para lá chegar. A clareza dos 
objetivos	a	curto	prazo	é	alcançada	quando	os	gestores	estabelecem	metas	tangíveis	e	mensuráveis	para	
o	 trabalho	dos	colaboradores,	que	estão	em	consonância	com	os	objetivos	globais	da	organização.	Os	
objetivos	devem	ser	claramente	definidos	e	comunicados	a	todos,	de	modo	que	todos	possam	trabalhar	
para	um	objetivo	semelhante.	Todos	os	membros	da	equipa	devem	entender	o	seu	papel	no	processo.	
Devem ser desenvolvidos procedimentos pormenorizados pelos membros da equipa para minimizar a 
resistência dentro da organização.

Podemos	definir	“estratégia”	como	uma	forma	de	descrever	para	onde	se	quer	ir	e	como	se	vai	chegar	lá.	
Um	plano	estratégico	deve	ser	prático	e	exequível,	e	não	existir	dúvidas	nas	medidas	que	se	devem	tomar	
para o implementar. A estratégia deve ser:

 ¾ claramente	definida	e	comunicada	a	todos;
 ¾ apoiada por si e pelos outros líderes;
 ¾ aceite pela equipa e outros stakeholders.
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Para	dar	o	impulso	necessário	e	garantir	que	o	processo	de	transição	será	bem-sucedido,	é	necessário	o	
empenho e apoio de todos aqueles diretamente envolvidos no processo, especialmente os mais diretos. 
De facto, pede-se a estas pessoas que se apropriem do processo de modo que este seja elaborado com 
sucesso. É pouco provável que isso seja conseguido, sem estarem envolvidos no planeamento e na 
execução. Um grupo piloto pode ajudar a ter sucesso e o sucesso inicial pode ser muito encorajador. 
Contudo, é também importante considerar que um grupo que trabalhe isoladamente não passará por 
todos os problemas que organização enfrentaria em larga escala.

CRIAR UMA CULTURA ABERTA

As	 empresas	 que	 criam	uma	 cultura	 aberta	 e	 participativa	 têm	um	melhor	 desempenho.	 Por	 cultura,	
considera-se	o	conjunto	de	valores	fundamentais	e	sistemas	de	crenças	que	dão	sentido	às	organizações	
e	é	criada	a	partir	de	uma	vasta	gama	de	influências	internas	e	externas,	algumas	das	quais	são	difíceis	
de	gerir.	A	cultura	da	sua	organização	pode	ajudar	ou	dificultar	a	mudança	para	uma	nova	forma	de	fazer	
negócios. 

É	preciso	criar	uma	cultura	onde	a	sua	equipa	se	sinta	segura	para	tentar	ser	criativa	e	inovadora,	onde	
saiba	que	não	haverá	consequências	negativas	se	correr	riscos	e	explorar	ideias.	Existem	formas	de	facilitar	
isto, tais como: 

 ¾ Permitir	 que	 as	 pessoas	 ajudem	 a	 definir	 os	 seus	 próprios	 objetivos:	 as	 pessoas	 estão	 mais	
empenhadas	no	seu	trabalho	quando	perseguem	objetivos	que	ajudaram	a	criar.

 ¾ Evitar controlar a linguagem: em vez de dizer „tem de” ou „deveria”, use termos como „considerar 
fazer” ou „pensar em fazer”.

 ¾ Ter horários de portas abertas: estabeleça um horário em que as pessoas podem vir falar consigo 
sobre questões num ambiente aberto e inclusivo.

 ¾ Criar um ambiente de escritório lúdico ao instalar uma breakout area para facilitar conversas 
informais,	discutir	ideias	“boas”	e	„menos	boas”	em	reuniões	de	equipa,	com	igual	positividade	
em relação a ambas as partes.

Uma	comunicação	eficaz	é	também	imperativa	para	apoiar	este	objetivo.	Está	provado	que,	se	as	pessoas	
souberem e entenderem o que está a acontecer, estão mais abertos a aceitar a mudança. A comunicação 
ajuda	a	superar	os	medos	e	encoraja	os	 intervenientes	a	colaborar,	em	vez	de	resistir	à	mudança.	Por	
conseguinte,	deve	ser	estabelecido,	desde	o	início	um	processo	de	comunicação	eficaz.	É	a	forma	de	dar	
aos funcionários informações corretas e atempadas, além de um feedback sobre o seu desempenho.

FACILITAR A COLABORAÇÃO

A	estrutura	da	sua	organização	é	um	fator	de	sucesso	crítico	para	o	trabalho	baseado	no	conhecimento,	
como	acontece	com	a	INDÚSTRIA	4.0.	Anteriormente,	as	empresas	tinham	estruturas	orientadas	para	o	
seu funcionamento que resultavam e ajudavam a gestão. Hoje em dia já nada disto funciona, pois tudo 
mudou muito rapidamente. Para criar e transferir conhecimentos, as diversas partes do negócio ou o 
pessoal com diferentes papéis e conjuntos de competências precisam de comunicar. Os estudos também 
mostram	que	quando	a	equipa	colabora,	os	seus	talentos	somam-se	aos	resultados	coletivos.	

Para	a	transição	da	INDÚSTRIA	4.0,	deverá	ser	disponibilizada	a	informação	certa	no	local	certo,	no	momento	
certo	e	no	formato	certo.	Para	isso,	uma	comunicação	eficaz	é	vital.	A	comunicação	frequente	aumenta	
directamente	a	quantidade	de	informação,	na	medida	em	que	mais	comunicação	normalmente	produz	
mais	 informação.	A	comunicação	entre	colaboradores	e	públicos	de	 fora	estimula	o	 seu	desempenho.	
Assim, quanto melhor as pessoas se relacionarem umas com as outras e com os principais públicos
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exteriores, melhor será o seu desempenho. 

As equipas de trabalho estão a surgir como uma componente organizacional dominante na nova economia. 
Tornam-se	organizações	mais	 consistentes,	mais	atenciosas,	mais	flexíveis	e	 com	maior	 capacidade	de	
resposta.	 Equipas	multifuncionais	 e	 comunidades	de	prática	 funcionam	como	mecanismos	 ideais	para	
capitalizar	sob	múltiplas	perspetivas.	Criam	valor	para	os	seus	membros,	bem	como	para	a	organização.

Mesmo	que	não	trabalhem	no	mesmo	processo	ou	atividade,	os	seus	colaboradores	podem	aprender	com	
as experiências uns dos outros e aplicar este conhecimento recém descoberto ao seu trabalho. A mistura 
de	pessoal	permite	que	os	colaboradores	de	todos	os	tipos	de	diferentes	origens	sociais	e	de	trabalho	
aprendam	com	as	experiências	dos	seus	colegas	de	uma	perspectiva	diferente.	Assim,	podem	trazer	novas	
ideias para o projecto, pensando fora da sua zona de conforto.

Os investigadores descobriram que, quando a equipa é chamada a cola-
borar, os seus talentos individuais somam-se aos resultados colectivos. 

(Cormican e Dooley, 2007).

IMPACTO DA MEDIDA

O	passo	final	do	processo	é	medir	o	impacto	que	a	sua	nova	estratégia	está	a	ter.	Deverá	considerar	este	
passo	quando	estiver	a	elaborar	a	sua	estratégia	e	determinar	algumas	medidas	que	utilizará	para	avaliar	
o	sucesso	ou	não	das	suas	iniciativas,	tendo	em	conta	que	poderão	demorar	algum	tempo	a	apresentar	
resultados.	Pode	verificar	o	progresso	das	suas	medidas	para	garantir	que	os	seus	objetivos	estão	a	avançar.	
Certifique-se	de	que	as	suas	medidas	cumprem	os	seguintes	critérios:

 ¾ Quantificável: certifique-se	de	que	as	suas	medidas	são	objetivas	(baseadas	em	factos	estatísticos)	
e	não	subjetivas	(com	base	no	instinto	ou	num	„sexto	sentido”).

 ¾ Compreensível: as suas medidas devem ser facilmente entendidas por todos no negócio. 
Considere	usar	gráficos	e	tabelas	fáceis	de	ler	e	que	podem	ser	rapidamente	compreendidos.

 ¾ Acionável: não	poderá	escolher	medidas	nas	quais	não	poderá	fazer	modificações.	É	importante	
que	os	seus	colaboradores	sintam	que	podem	influenciar	a	medida	através	do	trabalho	regular	
ou	de	projetos	específicos.

 ¾ Repetível: é	 necessário	 que	 a	 medida	 seja	 útil	 mais	 do	 que	 uma	 vez.	 Deverá	 ser	 capaz	 de	
acompanhar os progressos da medida ao longo do tempo para que possa analisar as tendências 
críticas.

 ¾ Atempadamente: no mínimo, as medidas estratégicas devem ser analisadas anualmente e, no 
máximo,	mensalmente.	Qualquer	prazo	mais	longo	do	que	isso	torna	difícil	ligar	a	medida	ao	s
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Método Toyota-Kata

Outra forma de estabelecer um comportamento motivado no local de trabalho é 
estabelecer, reforçar e promover operações inovadoras. Por exemplo, o mundialmente 
conhecido método Toyota-Kata da indústria automóvel tem tornado este modo de 
operação regular, aceite e natural na vida quotidiana da Toyota. A metodologia dá 
ênfase à definição da motivação, como „a busca sistemática das condições desejadas, 
utilizando as capacidades humanas de forma concertada*.”

*Mike Rother (4 September 2009). TOYOTA KATA: MANAGING PEOPLE FOR IMPROVEMENT, ADAPTIVENESS AND 
SUPERIOR RESULTS. McGraw Hill Professional. p. 15. ISBN 978-0-07-163985-9.

Tenha	em	mente	que	mudar	para	uma	nova	forma	de	trabalhar	não	é	um	processo	definitivo,	mas	sim	
um processo que está em constante evolução. Para evitar a estagnação, em que as pessoas envolvidas 
numa	nova	iniciativa	perdem	o	interesse	ou	perdem	a	energia,	há	que	construir	e	manter	uma	dinâmica	
constante. Deste modo, uma vez iniciada uma nova forma de trabalhar, os sistemas de apoio devem estar 
alinhados para reforçar a nova estrutura. É importante recordar que uma nova forma de trabalhar não pode 
sobreviver	se	tiver	de	 lutar	contra	sistemas	contraditórios.	Assim,	devem	ser	orçamentados	e	afetados	
recursos suplementares para a fase de transição para manter o mesmo nível de produção. Isto pode incluir 
a	oferta	de	tempo	adicional	de	formação	ou	gestão.	Por	último,	a	mudança	exige	frequentemente	novos	
conhecimentos,	aptidões	e	competências,	pelo	que	é	necessária	uma	formação	contínua	para	ajudar	a	
reforçar o comportamento pretendido.

Um exemplo de Gamificação

Alguma vez reparou que quando se senta ao computador com a intenção de jogar jogos online 
durante alguns minutos, muitas vezes se prolonga por muito mais horas? Isto acontece quando 
se alcança um elevado nível de empenho. Os designers de jogos adicionam propositadamente 
características e funcionalidades para criar níveis de envolvimento, criando assim jogos mais 
agradáveis e que vendam melhor. 

Estes níveis de envolvimento são referidos como fluxos cognitivos. E quando isto acontece…. 
 ¾ estamos extremamente focados numa tarefa;
 ¾ temos uma sensação de controlo ativo;
 ¾ as nossas ações e a nossa consciência estão unidas;
 ¾ perdemos a sensação de autoconsciência.

Então, como é que implementamos isto num ambiente de trabalho? A investigação sugere 
que os gestores devam fazer o seguinte para aumentar o fluxo cognitivo:

 ¾ ter objetivos concretos com regras controláveis;
 ¾ assegurar que os objetivos se encaixam com as capacidades dos colaboradores;
 ¾ fornecer feedback claro e regular;
 ¾ eliminar distrações.

Muitos gestores consideram que se um funcionário não está a ter um bom desempenho, 
a razão deverá ser a falta de motivação. Acha que este raciocínio está correto? Qual é o 
problema desta opiniãozéssel?
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A D O P TA R  E S T I L O S  D E  L I D E R A N Ç A
Que	tipo	de	líder	é?	Ou,	que	tipo	de	líder	quer	ser?	Vejamos	as	diferentes	opções	disponíveis.	Resumindo,	
existem	três	principais	estilos	de	liderança.	O	líder	autocrático	monopoliza	o	poder	e	estabelece	diretivas	
de	trabalho	para	todos	os	trabalhadores.	Este	estilo	de	liderança	baseia-se	e	abusa	da	autoridade	oficial	
para	coagir	os	seguidores	a	executar	instruções.	Isto	tem	um	efeito	negativo	na	produtividade,	satisfação	
do	trabalho	e	desempenho.	Pode	ter	um	efeito	positivo	a	curto	prazo	na	produtividade	e	pode	originar	
disciplina,	mas	isso	pode	desaparecer	com	a	ausência	do	líder.		O	líder	democrático	obtém	o	poder	das	
relações	humanas.		Envolve	os	seus	seguidores	na	tomada	de	decisões	e	dá-lhes	liberdade	e	confiança.	Há	
muita comunicação aberta entre o líder e os seus seguidores, e os colaboradores sentem-se respeitados, 
importantes e apreciados. O líder liberal oferece um amplo espaço para os seguidores escolherem e 
decidirem por si mesmos. Dá poder aos seus seguidores e deixa-os autogerir. O líder mantém-se discreto 
e	pode	não	ter	a	palavra	final,	o	que	não	significa	que	não	cumprirá	os	objetivos	da	organização.	

Há também muitas teorias sobre liderança. Aqui se resumem as categorias e abordagens mais importantes.

 ¾ As teorias dos traços da liderança assumem que os indivíduos escolhidos nascem com 
características	especiais,	tornando-os	líderes	de	sucesso.	Exemplos	de	traços	de	liderança	eficazes	
incluem	inteligência,	iniciativa,	fiabilidade	e	orientação	por	objetivos.	

 ¾ As teorias comportamentais da liderança sugerem que não são traços inatos, mas comportamentos 
específicos	 que	 diferenciam	 líderes	 eficazes	 de	 líderes	 incompetentes.	 Um	 exemplo	 de	 dois	
tipos	comportamentais	de	extremos	opostos:	o	líder	orientado	para	os	trabalhadores	e	o	líder	
orientado para a tarefa.

 ¾ As teorias de contingência da liderança assumem	 que	 a	 liderança	 não	 pode	 ser	 definida	
simplesmente em termos de traços ou comportamentos. Estas teorias assumem que os diferentes 
comportamentos	 de	 liderança	 são	 eficazes	 em	 diferentes	 situações.	 A	 interação	 de	 variáveis	
situacionais,	como	o	líder,	a	autoridade	do	líder,	a	tarefa,	as	características	dos	subordinados,	o	
ambiente	organizacional	e	o	ambiente	externo,	determinam	se	um	estilo	de	liderança	é	ou	não	
eficaz.	

Estas categorias de liderança têm limitações e geraram resultados dececionantes e contraditórios. Por 
isso,	os	investigadores	foram	levados	a	criar	novas	teorias	de	liderança.	Em	1977,	House	introduziu	uma	
liderança	carismática.	Um	ano	depois,	Burns	descreveu	a	liderança	transacional	e	transformadora.	Vamos	
vê-los mais detalhadamente, pois são mais relevantes para a forma como trabalhamos agora.  

 ¾ Os líderes carismáticos	têm	uma	visão	para	um	futuro	melhor	e	que	pode	clarificar	a	importância	
da abordagem em termos que são compreensíveis para os outros. Estão dispostos a assumir um 
elevado risco pessoal e a incorrer em custos elevados para alcançar esta abordagem. Os líderes 
carismáticos	 respondem	aos	 sentimentos	 e	 necessidades	 dos	 seus	 seguidores	 e	muitas	 vezes	
envolvem-se em comportamentos não convencionais. 

 ¾ A liderança transacional ocorre quando os líderes envolvem os seus seguidores numa relação 
de dependência mútua, e os seguidores recebem recompensas ou punições, dependendo da 
adequação do seu desempenho. De acordo com Bass e Riggio (2006), existem três componentes 
da	 liderança	 transacional:	 recompensa	 contingente	 (CR),	 gestão	 ativa	 por	 exceção	 (MBE-A)	 e	
gestão passiva por exceção (MBE-P).

 ¾ A liderança transformadora é uma área muito dominante dos estudos de liderança. O 
comportamento de um líder transformacional caracteriza-se por transformar os valores individuais 
e	 as	 intenções	 dos	 colaboradores	 em	 objetivos	 organizacionais	 coletivos,	 comunicando	 uma	
visão para o futuro, através do apoio individual, proporcionando um modelo de papel adequado, 
promovendo	objetivos	de	grupo,	prevendo	um	alto	desempenho	e	estimulando	intelectualmente	
os colaboradores. 
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A	liderança	transformadora	é	particularmente	relevante	para	passar	de	um	paradigma	para	outro,	como	a	
transição	para	a	INDÚSTRIA	4.0.	Por	isso,	vamos	considera-lo	em	mais	detalhe.	

Os	 líderes	 transformadores	 inspiram	 e	 motivam	 os	 seguidores	 a	 alcançar	 resultados	 extraordinários.	
Podem	motivar	os	seguidores	a	fazer	mais	do	que	inicialmente	pretendiam	e	a	exceder	o	desempenho	
esperado	 sem	 qualquer	 tipo	 de	 recompensa	 financeira.	 A	 liderança	 transformadora	 centra-se	 na	
motivação	intrínseca	e	não	na	motivação	extrínseca.	Estes	líderes	comunicam	uma	visão	para	um	futuro	
melhor	e	inspiram	os	seguidores	a	comprometerem-se	com	esta	visão	partilhada.	Funcionam	moldando	
os	valores,	crenças	e	suposições	dos	colaboradores.	Os	líderes	transformadores	sabem	como	motivar	as	
pessoas	e	definir	expectativas	desafiadoras.	No	entanto,	também	dão	apoio	e	ajudam	os	seus	seguidores	
a	realizar	a	tarefa.	Prestam	atenção	às	suas	necessidades	e	certificam-se	de	que	os	seguidores	se	sentem	
empoderados e respeitados. Além disso, os líderes transformacionais apoiam o desenvolvimento pessoal 
dos seus seguidores e ajudam-nos a crescer e a desenvolver a sua capacidade de liderança. Vários estudos 
têm	 encontrado	 uma	 relação	 directa	 e	 positiva	 entre	 a	 liderança	 transformadora	 e	 o	 esforço	 que	 os	
colaboradores	estão	dispostos	a	fazer,	satisfação	com	o	líder,	avaliações	de	desempenho	no	trabalho,	e	
eficácia	percebida	do	líder.	

C O M O  G E R I R  A  R E S I S T Ê N C I A  À  M U D A N Ç A

As pessoas não gostam de mudanças. Assim, infelizmente, muitos colaboradores não responderão a uma 
nova forma de trabalhar da forma que queria. As pessoas preferem estabilidade. Somos todos criaturas 
de	hábitos	 e	 estamos	 confortáveis	 nas	 nossas	 rotinas.	 Por	 isso,	 é	 de	 esperar	 que	haja	 algum	nível	 de	
resistência	ao	fazer	uma	grande	mudança,	como	a	transição	para	INDÚSTRIA	4.0.	Por	esse	motivo,	terá	de	
gerir	ativamente	o	processo.

Em	primeiro	lugar,	deve	entender	o	porquê	das	pessoas	resistirem	à	mudança.	Só	assim	poderá				identificar	
estratégias para ajudar a gerir este processo. Os estudos sugerem que as principais razões para a resistência 
à mudança são: 

 ¾ Perda de emprego: Muitas	pessoas	equiparam	melhorias	de	eficiência	com	a	perda	de	emprego.	
As pessoas têm medo de perder o emprego. 

 ¾ Comunicação deficiente: As pessoas precisam de saber o que tem de ser alterado, porque é que 
tem de ser alterado, como é que tem de ser alterado e como será o sucesso.

 ¾ Falta de confiança: Se	houver	falta	de	confiança	entre	a	administração	e	os	colaboradores,	as	
pessoas	não	se	envolverão	no	processo.	Confiança	é	o	ponto	fulcral.

 ¾ O Desconhecido: Se o futuro for desconhecido, há também boas hipóteses de os colaboradores 
não reagirem bem. As pessoas não gostam de surpresas (no trabalho).  

 ¾ “Timing” desfavorável: O	“timing”	é	um	dos	maiores	problemas	no	que	 toca	à	mudança.	Na	
maior parte do tempo, não é o ato em si que cria a resistência, mas como e quando é entregue.

Os	líderes	devem	envolver	aqueles	que	se	opõem	a	uma	mudança.	Ao	fazê-lo,	pode	ver	ativamente	quais	
são as preocupações dos colaboradores e, possivelmente, atenuar o problema rapidamente. Dar tempo 
aos colaboradores para darem os seus contributos transmite-lhes que a sua voz importa.

Comunicar	 a	 tempo	 e	 frequentemente	 é	 necessário	 quando	 se	 tenta	 transmitir	 alguma	 coisa	 aos	
colaboradores. Deverá ser verdadeiro, direto e sensível na implementação da mudança. Pode também 
considerar	as	seguintes	boas	práticas:

 ¾ Crie uma ligação pessoal: Fale diretamente com a sua equipa sobre os fundamentos das alterações 
propostas. 

 ¾ Faça perguntas: Faça perguntas abertas e diretas para que possa entender porque as pessoas 
estão hesitantes e de onde vem a resistência.



65

 ¾ Ouvir: Gerir a resistência é mais ouvir do que falar. Aprenderá muito mais se ouvir as preocupações 
das pessoas. 

 ¾ Gerir expectativas: Informe as pessoas sobre o que se espera delas e como serão avaliadas.

 ¾ Tenha empatia: Ponha-se no lugar dos outros. Explique a mudança do ponto de vista da outra 
pessoa e reconheça como isso as impacta. 

 ¾ Crie um caminho a seguir: Depois de todos entenderem porque é que a mudança está a acontecer, 
concentre-se na forma como será implementada. Tentem, mutuamente, chegar a um acordo 
sobre um caminho a seguir e apontar para uma situação favorável a ambas as partes.

FERRAMENTAS 	 ÚTE I S 	 PARA 	 A JUDAR 	 A 	 ENVOLVER 	 A	
E Q U I PA

Uma	ótima	maneira	de	envolver	os	colaboradores	é	pedir	a	sua	ajuda.	Quando	as	pessoas	se	sentem	parte	
do	processo,	estão	mais	dispostas	a	desempenhar	uma	tarefa	e	a	implementá-la	bem.	É	uma	boa	prática	
tentar gerar o maior número possível de ideias durante um curto período de tempo. Uma boa regra aqui 
é	não	criticar	ou	julgar	novas	ideias	à	medida	que	elas	chegam,	pois	isso	impedirá	os	colaboradores	de	
participarem	plenamente.	Deixe	os	cérebros	funcionarem	livremente	para	gerar	o	máximo	de	possibilidades	
que	conseguirem;	a	filtragem	e	a	aplicação	virão	mais	tarde.

    FEEDBACK DOS COLABORADORES

Recolha	 o	 feedback	 dos	 colaboradores,	 tanto	 positivo	 como	 negativo.	 Pode	 aprender	mais	
com	reclamações	do	que	com	os	elogios.	Se	utilizar	qualquer	tipo	de	sistema	de	pontuação	de	
satisfação	do	colaborador,	recolha	todos	os	dados	relacionados	com	as	pontuações	mais	baixas.

				SCAMPER	[TÉCNICA	DE	CRIAÇÃO	DE	IDEIAS]

Use a ferramenta SCAMPER para encontrar formas de melhorar um processo existente ou criar 
ideias	para	um	novo.	Baseia-se	na	noção	de	que	tudo	o	que	é	novo	é	uma	modificação	de	outra	
coisa existente.

O QUE É?

Esta	ferramenta	utiliza	um	conjunto	de	perguntas	direcionadas	para	ajudá-lo	a	criar	novas	ideias.	Funciona	
forçando-o a fazer-se um conjunto de perguntas em que normalmente não pensaria.

COMO POSSO USÁ-LA?

Para	utilizar	a	ferramenta	SCAMPER,	primeiro	enuncie	o	problema	que	gostaria	de	resolver	ou	a	ideia	que	
gostaria	de	desenvolver.	Pode	ser	qualquer	coisa:	um	desafio	para	o	seu	negócio	ou	talvez	um	processo	
que	queira	melhorar.	Depois	de	identificar	o	desafio,	deverá	colocar	perguntas	sobre	o	assunto	utilizando	
a	lista	de	verificação	SCAMPER	para	o	orientar.	Considere-se,	por	exemplo,	o	problema	„como	transitar	
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para	a	INDÚSTRIA		4.0”

S = Substituir,	ou	seja,	trocar	componentes,	materiais	ou	pessoas;

C = Combinar, ou seja, misturar, combinar com outros conjuntos ou serviços, integrar;

A = Adaptar,	ou	seja,	alterar,	alterar	uma	função,	utilizar	parte	de	outro	elemento;

M = Modificar	ou	reduzir	em	escala,	alterar	a	forma,	modificar	atributos;

P = Pôr a outro uso;

E = Eliminar,	ou	seja,	remover	elementos,	simplificar,	reduzir	para	a	funcionalidade	central;

R = Reverter, ou seja, virar do avesso ou de cabeça para baixo.

As	seguintes	ferramentas	podem	ajudá-lo	a	organizar,	filtrar	e	selecionar	todas	as	ideias	geradas	durante	
o processo de pensamento anterior para que possa focar-se nas melhores. Por „melhores”, queremos 
dizer	aquelas	que	 irá	selecionar	para	desenvolvimento	 futuro.	As	outras	podem	ser	classificadas	como	
promissoras,	mas	porque	requerem	mais	reflexão	ou	interesse,	não	são	consideradas	para	serem	exploradas	
neste momento.  Não deve descartar as ideias que não foram consideradas, pois com o tempo poderá 
haver mudanças que as tornem mais viáveis devido a novas tecnologias ou à mudança de estratégia da 
empresa,	disponibilidade	de	financiamento,	etc.	Talvez	seja	sensato	colocar	alguém	responsável	para	gerir	
as ideias.

    ANÁLISE DE CAUSA E EFEITO

Também chamado de diagrama “espinha de peixe” ou Ishikawa, isto é, uma combinação de 
Brainstorming e um Mapa Mental.

O QUE É?

Pode	usá-lo	para	descobrir	a	verdadeira	causa	do	problema	que	está	prestes	a	tentar	resolver.	Isso	significa	
que terá muito mais hipóteses de resolver todo o problema e não apenas uma parte.

COMO POSSO USÁ-LA?

Pode criar o diagrama da seguinte forma:

1. Identificar	o	problema;
2. Trabalhar os principais fatores envolvidos;
3. Identificar	possíveis	causas;
4. Analisar o seu diagrama.
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O diagrama “espinha de peixe” é uma boa técnica para usar quando se 
está a tentar resolver um problema particularmente complicado.

É um pouco mais complicado do que os outros, por isso apresentamos um exemplo mais detalhado:

Escreva o problema que enfrenta, incluindo quem está envolvido, qual é o problema e quando e onde 
ocorre.

Vamos considerar este problema.

Problema: O café servido no escritório é horrível! Sempre.

Em	seguida,	deve	tentar	pensar	em	possíveis	causas	do	problema.	Identifique	as	possíveis	causas	através	
de linhas mais curtas saindo do diagrama “Fishbone”. Quando uma causa é grande ou complexa, talvez 
seja	melhor	decompô-la	 em	sub	 causas.	 Identifique-as	 como	 linhas	que	 saem	de	 cada	 linha	maior	de	
causa.

Neste momento, deverá ter um diagrama que mostre todas as possíveis causas do problema que foi 
pensando.	Dependendo	da	complexidade	e	 importância	do	problema,	pode	agora	 investigar	as	causas	
mais prováveis. Isto pode implicar a realização de inquéritos, etc. Estes deverão ser elaborados para testar 
quais destas possíveis causas está a contribuir para o problema.
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DIAGRAMA DE AFINIDADES

O QUE É QUE FAZ?

Os	diagramas	de	afinidade	são	úteis	para	organizar	informações	em	temas	comuns	e	descobrir	a	relação	
entre	eles.	Pode	ajudar	quando	se	tem	muita	informação	para	processar.	O	objetivo	de	um	diagrama	de	
afinidade	é,	acima	de	tudo,	estimular	a	discussão	sobre	um	problema	ou	questão,	abrindo	possibilidades	
de melhoria ou solução.

COMO POSSO USÁ-LA?

Para	criar	um	diagrama	de	afinidades,	siga	os	seguintes	passos:

1. Escreva cada uma das ideias em cartões ou notas;
2. Procure ideias que pareçam estar relacionadas;
3. Divida os cartões em grupos até que todos os cartões tenham sido usados.

Criámos	aqui	um	diagrama	de	afinidades	usando	o	 resultado	do	exemplo	de	brainstorming	da	 secção	
anterior.
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P E D R A  A  P E D R A ,  C O N S T R U I R  O  S U C E S S O
Um	bom	sistema	de	motivação	por	si	só	não	é	suficiente	para	
ter	sucesso.	No	entanto,	se	o	objetivo	da	ação	organizadora	for	
apropriado, a sua tecnologia, recursos (incluindo pessoas) e 
processos	funcionarão	bem,	pois	um	bom	sistema	de	motivação	
é um grande apoio à realização e ao sucesso. Ao conceber 
sistemas	 motivacionais,	 vale	 a	 pena	 considerar	 o	 triângulo	
competências-atitudes-conhecimento	na	fase	de	planeamento,	
tanto a nível individual como organizacional.

Se	as	tarefas	e	oportunidades	nas	organizações	forem	definidas	
tendo em conta a plena cooperação e as necessidades internas, 
ao	 mesmo	 tempo	 que	 refletem	 as	 necessidades	 internas	 do	
sistema	de	reconhecimento	da	organização	(feedback	positivo),	irá	observar-se	um	aumento	do	nível	de	
motivação	individual	e	de	um	melhor	desempenho.

É	importante	descobrir	as	capacidades	e	aptidões	certas	na	escolha	dos	colaboradores.	Por	um	lado,	o	
desenvolvimento das suas competências pode fazer parte da formação organizacional interna obrigatória, 
e,	por	outro	lado,	pode	até	ser	usado	como	uma	ferramenta	motivacional	-	uma	vez	que	muitas	pessoas	
são	 motivadas	 pelo	 crescimento	 pessoal	 e	 pelo	 desenvolvimento	 de	 competências.	 Então,	 apoiar	 as	
suas	necessidades	poderá	servir	como	uma	ferramenta	de	motivação	eficaz.	Atualmente,	a	gamificação	
serve	como	um	importante	instrumento	de	motivação,	ganhando	cada	vez	mais	credibilidade	em	muitas	
profissões.

G A M I F I C A Ç Ã O  PA R A  M OT I VA Ç Ã O
Para	compreender	a	importância	da	gamificação,	temos	um	exemplo	simples	apresentado	por	Mark	Twain.	
Nas Aventuras de Tom Sawyer, o escritor descreve uma situação em que Tom é obrigado a pintar as cercas 
da	tia	Polly	como	castigo.	O	seu	amigo,	Ben	Rogers,	goza	ele,	mas	o	Tom	encontra	uma	maneira	de	cumprir	
o	castigo	como	uma	atividade	agradável	e	voluntária.	O	Ben	pergunta-lhe	se	pode	experimentar,	mas	o	
Tom	recusa-se	a	entregar	o	pincel.	Só	depois	do	Ben	lhe	oferecer	a	maçã	é	que	o	Tom	finalmente	concorda.
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A mensagem de Twain é clara: a diferença entre trabalho e diversão é a obrigação.  Além disso, assumimos 
que	 todo	o	 trabalho	pode	 ser	 convertido	em	diversão	 com	uma	 comunicação	 adequada.	Os	métodos	
como	o	Modelo	V	e	a	Matriz	de	Gamificação	podem	mudar	a	nossa	forma	de	pensar	ao	encarar	um	dever	
obrigatório	numa	atividade	voluntária	e	divertida.

O seguinte método de estrutura de processos, o chamado Modelo V, ajuda a entender a forma de pensar 
de	um	programador	de	gamificação.	Os	cinco	principais	aspetos	do	desenvolvimento	do	jogo/gamificação	
são:

1. Mecânica: Qual é o comportamento desejado?
2. Iconografia: Qual é a emoção inerente ao comportamento? O que sente quando está a trabalhar 

nos	seus	objetivos?	Como	pode	descrever	este	pensamento?
3. Ergonomia: Quais	são	as	deficiências	do	grupo-alvo?	Que	competências	devem	ser	desenvolvidas?		

Que	factores	motivacionais	deverão	ser	tidos	em	conta?
4. Funcionalidade: Em	que	situação	o	utilizador	finaliza	o	processo?	Quanto	tempo	dedica	a	esta	

atividade?
5. Rentabilização: Como é que a sustentabilidade é assegurada? É um serviço pago ou gratuito? 

Quais são os custos e os lucros do processo?

Estes	são	os	cinco	aspetos	que	compõem	a	fase	de	conceção	do	Modelo	V	de	Gamificação.	Os	aspetos	
da	fase	de	execução	estão	intimamente	relacionados	com	o	modelo	de	Liderança	Situacional	de	Hersey-
Blanchard. 
O	modelo	V	de	Gamificação	é	uma	ferramenta	analítica	para	rever	e	estruturar	processos.	Introduzido	em	
2017,	o	Modelo	V	é	utilizado	regularmente	no	desenvolvimento	de	software	e	serviços.	Utilizamo-lo	para	
validar ideias, bem como para melhorar os processos existentes.

P I L A R E S  D A  M OT I VA Ç Ã O
Existem	inúmeras	abordagens	para	compreender	a	motivação	humana,	como	já	foi	discutido	no	capítulo	
“Tipos	de	Motivação”.	No	entanto,	o	processo	de	gamificação	baseia-se	fortemente	em	três	paradigmas	
agrupados	da	seguinte	forma	e	a	partir	do	conteúdo	das	abordagens	motivacionais:

 ¾ O	paradigma	genético	sugere	que	todos	os	seres	humanos	são	motivados	pelos	mesmos	impulsos	
principais. Estes impulsos estão em forte conexão com os processos do nosso cérebro e com a 
perceção do espaço em volta. Quase todos os impulsos são explicáveis pela evolução.

 ¾ As teorias centradas em estratégias dominantes também estão muito ligadas à perceção 
e	 genética,	mas,	 ao	mesmo	 tempo,	 assumem	que	os	 indivíduos	 diferem	uns	 dos	 outros	 com	
base	no	comportamento	e	atitude	que	foram	reforçados	e	retratados	como	uma	estratégia	de	
sobrevivência bem-sucedida.
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 ¾ A	abordagem	Worm	sugere	que	a	motivação	está	muito	 ligada	à	perceção	e	 interação	com	o	
espaço em volta. Há diferentes hormonas produzidas no nosso corpo como resposta às nossas 
atividades	 neuronais	 conscientes	 e	 subconscientes.	 Estas	 hormonas	 representam	 quatro	
motivações	intrínsecas	básicas	e	duas	motivações	extrínsecas	e	quatro	medos	básicos.

◊	 Os	motivadores	intrínsecos	consistem	na	curiosidade,	desenvolvimento,	reconhecimento	
e papel social;

◊	 Os	motivadores	extrínsecos	incluem	poder	e	dinheiro;
◊	 Os	medos	 incluem	perder	a	 liberdade,	o	 controlo,	 sentir-se	envergonhado	e	não	 ser	

bom	o	suficiente.

Consequentemente,	 a	 Matriz	 de	 Gamificação	 é	 um	 instrumento	 motivacional	 que	 reflete	 sobre	 a	
disponibilidade do jogador num determinado processo e fornece métodos exatos para ajudá-lo a cumprir 
a	sua	motivação	intrínseca.

Na	 Matriz	 de	 Gamificação,	 ligamos	 o	 modelo	 RAMP	 (Afinidade,	 Autonomia,	 Mestria,	 Propósito)	 de	
Marczewsky,	desenhado	para	influenciar	a	motivação	intrínseca,	com	o	Modelo	de	Liderança	Situacional	
de	Paul	Hersey	&	Ken	Blanchard,	que	afirma	que	as	capacidades	de	um	líder	dependem	muito	de	certos	
fatores situacionais, como disponibilidade, vontade e comportamento.

 ¾ Flexibilização: um	interesse	que	se	encontra	bloqueado	pode	tornar-se	flexível	aumentando	a	
curiosidade. Com base no livro de Roger Caillois, sugerimos quatro áreas que despertam o nosso 
interesse:	competência,	sorte,	mimetismo	e	vertigem.	Estas	áreas	de	interesse	são	de	fácil	acesso	
através de uma comunicação adequada.

 ¾ Visão: para que alguém faça alguma coisa, temos de lhe dar um breve roteiro. A visão é uma 
técnica	para	refletir	sobre	a	motivação	e	o	stress	de	cada	um,	abrindo	caminho	a	um	mecanismo	
desencadeador de sucesso. Usamos o modelo de comportamento de BJ Fogg para descrever a 
visão em diferentes áreas como desporto, jogo, roleplaying e vendas.

 ¾ Atividade livre: utilizando	o	exemplo	de	Tom	Sawyer,	podemos	transformar	qualquer	trabalho	
obrigatório	numa	atividade	desejável	e	divertida.	O	objetivo	da	atividade	deve	ser	comunicado	
como	um	desafio.	Os	elementos	obrigatórios	são	as	regras	do	jogo,	enquanto	a	participação	é	
opcional.
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 ¾ Passos de bebé: com	base	na	teoria	do	fluxo	de	Mihály	Csíkszentmihályi,	a	grelha	de	habilidades	e	
desafios	pode	induzir	três	atitudes	principais.	Podemos	estar	aborrecidos,	frustrados	ou	arrastado	
num	fluxo	de	eventos.	O	fluxo	é	um	estado	frágil	e	temporário.	Michael	Wu	opina	que	podemos	
manter-nos	em	fluxo	com	a	ajuda	de	passos	de	bebé.	Uma	série	de	desafios	deve	ser	seguida	por	
uma	série	de	práticas	–	esta	é	a	forma	perfeita	de	aprender	algo	novo.

 ¾ Reforço: a	nível	motivacional,	os	passos	do	bebé	devem	ser	 reforçados.	Michael	Wu	sugere	a	
utilização	de	pontos,	badges	e	quadros	de	liderança	para	motivar	os	colaboradores	mais	recentes.

 ¾ Visualização: podemos enfrentar os receios de perder o controlo respondendo a três perguntas: 
onde	estamos?	O	que	fizemos	até	aqui?	Quais	são	os	próximos	passos?	Estas	questões	devem	ser	
respondidas	utilizando	sinais	visuais	de	preferência,	como	pictogramas	ou	 infográficos.	Ou	até	
mesmo a comunicação verbal.

 ¾ A milha extra: para evitar o burnout, temos de ter consciência, embora reconhecer possa ser 
muito	contraditório	se	não	se	tiver	realizado	nenhum	desempenho	memorável.	A	maneira	mais	
fácil	é	percorrer	a	milha	extra.	Fazer	uma	atividade	com	uma	deficiência,	ou	sob	pressão	do	tempo	
pode	produzir	adrenalina	suficiente,	para	tomar	corretamente	reconhecimento.

 ¾ Reconhecimento: mais uma vez, de acordo com Michael Wu, o reconhecimento tem três formas, 
tais como troféus, reputação individual e reputação de equipa. Os troféus dizem respeito a um 
desempenho especial, a reputação individual é algo que se pode falar durante o almoço de 
domingo,	enquanto	a	reputação	da	equipa	é	a	motivação	final	para	fazer	algo	pela	equipa.

 ¾ Tolerância a falhas: para	obter	grandes	resultados	são	necessárias	múltiplas	tentativas.	Falhar	é	
uma	obrigação.	Tolerar	o	fracasso	não	significa	aceitar	resultados	medíocres	mas	encorajar	todos	
correr	riscos,	a	levantarem-se	depois	de	falharem	e	a	repetirem	até	que	o	sucesso	seja	alcançado.

 ¾ Delegação de tarefas: o	desafio	central	de	uma	parceria	é	delegar	tarefas.	Tudo	o	que	um	líder	
faz,	também	o	poderá	fazer	a	quem	o	líder	delegar.	Este	tem	as	capacidades	e	motivação	para	
agir,	pode	seguir	padrões	profissionais.	Para	o	 líder,	o	desafio	é	a	confiança,	pois	o	trabalho	é	
delegado pelo líder.

 ¾ Parceria: os parceiros não exigem reforço ou reconhecimento por parte do líder. São parceiros. 
Precisam	de	serem	bem	tratados	e	de	partilhar	tempo	de	qualidade.	As	regras	gerais	do	tratamento	
justo:	nunca	assuma	uma	atitude	demasiado	protectora	com	os	seus	colegas,	nunca	os	explore,	
não tente compensá-los pelos seus atos, ajude-os, celebre com eles.

 ¾ Papel comunitário: a	pergunta	mais	stressante	do	parceiro	é:	será	que	sou	bom	o	suficiente?	
Para aliviar esta insegurança, é essencial desenvolver uma forma de pensar saudável para nos 
focarmos nas coisas que podemos fazer, ter uma visão abrangente, onde possamos comparar 
temporariamente	 as	 nossas	 atividades	 com	 os	 roteiros,	 ter	 modelos	 a	 seguir,	 e	 um	 papel	
comunitário que nos proporcione a força de um totem, protegendo-nos de revelar as nossas 
partes vulneráveis e ajudando-nos a concentrar-nos na nossa missão.

R E S U M O
O	objetivo	deste	módulo	é	dotá-lo	de	conhecimentos	práticos	(e,	esperamos,	úteis)	para	gerir	a	motivação	
no	local	de	trabalho.	Por	isso,	começámos	com	uma	introdução	básica	ao	conceito	de	motivação	e	uma	
discussão sobre o que inspira os colaboradores a ter um bom desempenho no trabalho. De seguida, 
examinámos	 os	 tipos	 de	motivação	 e	 falámos	 sobre	 a	 importância	 da	motivação	 intrínseca	 e	 sobre	 o	
que	temos	de	fazer	para	a	aproveitar.	Também	analisámos	algumas	teorias	de	motivação	e	concentrámo-
nos	nas	boas	práticas	para	aumentar	a	motivação	e	o	que	devemos	fazer	quando	a	perdemos.	A	secção	
seguinte	apresentou	algumas	boas	práticas	para	ajudar	a	motivar	a	nossa	equipa	no	 local	de	trabalho.	
Fornecemos dicas e truques e apresentamos alguns estudos de caso interessantes para mostrar o que 
funcionou	noutras	organizações.	As	secções	seguintes	focaram-se	nos	estilos	de	liderança	e	no	que	deve	
fazer	quando	se	encontra	resistência.	O	módulo	termina	com	algumas	ferramentas	eficazes	para	ajudar	
a	envolver	a	equipa,	bem	como	uma	abordagem	sobre	gamificação	que	será	útil	para	a	nossa	ferramenta	
gamificada.
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I N T R O D U Ç Ã O
Um	dos	mais	modernos	conceitos	é	a	INDÚSTRIA	4.0,	que	traz	os	mais	recentes	desenvolvimentos	das	
Tecnologias da Informação para o dia-a-dia, transformando assim todo o panorama económico. Com as 
novas soluções, podemos conectar-nos a redes globais, monitorizar e controlar processos mais extensos 
de recolha e processamento de dados em tempo real. 

Neste	Manual,	pretendemos	esclarecer	o	conceito	de	INDÚSTRIA	4.0,	os	seus	pressupostos	básicos	e	tomá-
la	como	ponto	de	partida	para	uma	compreensão	mais	clara	do	que	são	sistemas,	soluções	e	condições	
técnicas, e que possam ajudar o nosso público-alvo.

A	CAMINHO	DA 	4ª	R EVOLUÇÃO	 INDUSTR IA L
O	termo	INDÚSTRIA	4.0	foi	introduzido	pela	primeira	vez	na	Hannover	Messe	em	2011	e	depois	na	União	
Europeia em 2016. „A INDÚSTRIA 4.0 é definida como a implementação de processos produtivos em que 
os dispositivos comunicam independentemente uns com os outros ao longo da cadeia de valor. Criam 
uma fábrica „inteligente” do futuro em que os sistemas controlados informaticamente monitorizam os 
processos físicos, criam uma réplica virtual da realidade física e tomam decisões descentralizadas baseadas 
em mecanismos auto-geridos”*.

Hoje em dia, o processo da Revolução Industrial ainda está a decorrer e separado por várias etapas. Como 
resultado do crescimento populacional, do desenvolvimento económico e da urbanização, a produção teve 
de	ser	efetuada	nas	fábricas	de	forma	concentrada	e	contínua.	A	primeira	fase,	a	chamada	1ª	Revolução	
Industrial, iniciou-se na era dos equipamentos movidos a vapor. Surgiram novos materiais, novas energias 
e recursos, novas formas de mecanização e organização do trabalho, que deram origem um período 
de produção em massa e baseado numa divisão da mão-de-obra. Na fase seguinte, com a introdução 
dos	primeiros	controladores	 lógicos	programáveis	 (PLC)	e	a	automatização	parcial	 implementada	pelos	
computadores, todos os processos de fabrico passaram a acontecer sem intervenção humana.** 

Referimo-nos	à	aplicação	industrial	das	Tecnologias	da	Informação	e	da	Comunicação	como	a	INDÚSTRIA	
4.0.	Tem	como	base	as	invenções	da	3ª	Revolução	Industrial.	Os	sistemas,	que	já	tinham	sido	anteriormente	
melhorados	com	os	computadores,	serão	ainda	mais	avançados	com	ligações	em	rede,	permitindo	que	
os	mesmos	comuniquem	entre	si.	Através	da	 ligação	em	rede	de	sistemas	ciber-físicos,	podem	criar-se	
* https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf

** https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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fábricas inteligentes, nas quais os sistemas de fabrico, componentes e pessoas comunicam entre si e em 
rede,	tornando	a	produção	quase	automática.

O	presente	capítulo	do	Manual	focar-se-á	nas	tecnologias	e	soluções	de	software	relacionados	com	a	4ª	
Revolução Industrial, uma vez que esta área foi a que registou maior impacto. E aplica-se tanto às PME 
como	às	grandes	empresas.	Mas	também	serão	consideradas	e	significativas	as	novas	tendências	como	AR	
(Realidade Aumentada), additive manufacturing	(ex:	tecnologia	de	fabrico	aditivo,	impressões	3D),	robôs	
móveis e digital twin (AGV).

D E F I N I Ç Õ E S
Tecnologia de Fabrico Aditivo (additive manufacturing): é um processo de impressão 3D que produz 
peças	e	é	feito	através	de	camadas	e	camadas.	Uma	das	ferramentas	mais	conhecidas	de	fabrico	aditivo	é	a	
impressora	3D.	As	vantagens	mais	significativas	são	a	rápida	produção	de	amostras	e	a	aquisição	de	peças	
e acessórios de menor dimensão, reduzindo radicalmente o tempo de execução e podendo ser adaptada 
às necessidades.

Big Data:	é	um	ambiente	tecnológico	complexo	(software,	hardware,	sistemas	de	rede)	que	permite	o	
processamento	de	enormes	e	multifacetados	ficheiros	de	dados.	Seria	 incontrolável	processar	grandes	
quantidades	de	informação	com	as	ferramentas	de	gestão	de	bases	de	dados	atuais.	O	conceito	de	Big	
Data	tem	como	base	o	processamento	de	grandes	quantidades	de	dados	que	mudam	a	alta	velocidade	e	
com	múltiplas	ações.

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT):	é	uma	variedade	de	dispositivos	eletrónicos	claramente	
identificáveis	capazes	de	reconhecer	algumas	informações	essenciais	e	comunicá-las	com	outro	dispositivo	
numa	rede	e	na	Internet.	Por	outras	palavras,	o	termo	abrange	dispositivos	„inteligentes”	em	rede.	Esta	
tecnologia evolui a um ritmo bastante acelerado.

Computação em Cloud:	podemos	distinguir	diversos	tipos	de	serviços	baseados	na	cloud,	mas	todos	têm	
em	comum	operações	de	processamento	que	não	são	feitas	num	dispositivo	de	hardware	dedicado,	mas	
distribuídas	nos	dispositivos	do	prestador	de	serviços.	Estes	serviços	estão	disponíveis	para	os	utilizadores	
quer através de uma rede para a cloud pública, quer de uma rede local para a cloud privada.

O	Sistema	Ciber-Físico	significa	„a	integração	de	TI,	tecnologia	de	software	e	componentes	mecânicos	e	
eletrónicos”.	Tem	um	elevado	grau	de	complexidade	em	que	os	elementos	comunicam	através	de	fios	
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e,	 cada	vez	mais	 „infraestruturas	de	dados”	 sem	fios,	 tais	 como	a	 Internet	e	os	 componentes,	podem	
adaptar-se às condições de produção atuais. 

Indicador-Chave de Desempenho (KPI):	é	um	indicador,	tipicamente	um	rácio,	pelo	qual	apresentamos	
o	desempenho	da	atividade	considerável	através	de	uma	medição	regular,	de	preferência	contínua.	Para	
os indicadores, estabelecemos metas para marcar o estado ideal a ser alcançado. Se as nossas métricas 
se	desviarem	deste	objetivo,	temos	de	intervir.	É	essencial	que	não	haja	desenvolvimento	sem	medição	e	
feedback.

Tecnologia M2M: é	o	fluxo	de	dados	entre	dispositivos	sem	intervenção	humana.	A	comunicação	ocorre	
entre qualquer máquina equipada com a tecnologia adequada para conectar com o sistema. A interação 
máquina-a-máquina	significa	não	só	um	simples	fluxo	de	dados	mas	também	para	uma	tomada	de	decisão,	
sem interferência humana.

MES (Manufacturing Execution System): é	um	sistema	informático	que	controla	os	processos	de	produção,	
o	que	significa	monitorização	em	tempo	real.	O	MES	fornece	informações	sobre	o	estado	das	encomendas,	
requisitos	materiais	durante	a	produção,	avarias,	perdas	de	produção,	utilização	da	capacidade	de	utilização	
de equipamentos de produção, períodos de manutenção programados e horas de funcionamento. O 
serviço	mais	 valioso	do	MES	é	a	elaboração	de	dados	 recolhidos	 sobre	as	atividades	de	produção	em	
paralelo entre si, a prestação de informações sumárias aos trabalhadores e aos seus gestores, o apoio e 
aceleração da tomada das decisões necessárias e a implementação das medidas.

OEE (Overall Equipment Effectiveness): é um índice de produção fundamental, que proporciona a melhor 
característica	 de	 desempenho	 global	 dos	 processos	 produtivos.	 Este	 indicador	 complexo	 consiste	 na	
multiplicação	de	três	fatores.	O	primeiro	fator,	a	qualidade,	mostra	a	relação	entre	as	peças	qualitativamente	
apropriadas para os totais produzidos. O segundo fator é a disponibilidade, que mostra a proporção do 
tempo	gasto	na	produção	efetiva	até	ao	tempo	previsto.	O	terceiro	 factor,	o	desempenho,	é	a	relação	
entre	o	tempo	de	ciclo	prescrito	e	o	tempo	de	ciclo	efetivamente	cumprido.

Fábrica inteligente: é o ambiente de produção em que o fabrico e o controlo dos equipamentos se 
coordenam e organizam sem intervenção humana e, por isso, chamado de „fábrica inteligente” ou 
„inteligente”.

Manutenção Preditiva (Prospetiva): ajuda	na	utilização	contínua	de	ferramentas	de	diagnóstico	para	prever	
a	falha	e	o	desgaste	esperados	do	equipamento	sem	parar	a	máquina.	Os	métodos	típicos	de	diagnóstico	
são:	diagnósticos	de	vibração,	exame	de	ultrassom,	exame	de	compacidade,	exame	endoscópico,	etc.	A	
sua vantagem sobre outros métodos de manutenção é que fornece uma avaliação do equipamento em 
função	dos	parâmetros.	 Também	 faz	uma	estimativa	da	vida	útil	e	pode	prever	o	 tempo	de	 falha	dos	
componentes,	tornando	a	origem	e	extensão	da	falha	facilmente	identificáveis.

Manutenção Preventiva: é a manutenção rígida do ciclo, realizando medidas de cuidados e recuperação no 
equipamento com base em dados de desempenho e tempo pré-determinados sem considerar a condição 
real.	O	objetivo	é	evitar	falhas	inesperadas,	para	que	os	ciclos	de	manutenção	sejam	selecionados	com	
base	em	especificações	manuais	e	experiência	operacional	por	um	período	mais	curto	do	que	o	necessário	
para	utilizar	a	reserva	de	desgaste	completa	com	a	utilização	pretendida.	O	equipamento	está	operacional	
no início das medidas, ou seja, as reparações são efetuadas independentemente de danos. A manutenção 
do	ciclo	é	muito	dispendiosa,	caso	a	reserva	de	desgaste	total	do	equipamento	não	seja	bem	utilizada.	As	
peças	são	substituídas	por	novas	no	final	do	ciclo,	mesmo	que	a	parte	original	ainda	tenha	alguma	reserva	
de desgaste total.

RFID (Radio Frequency Identification): é a comunicação da unidade de transmissor de radiofrequência 
com	 as	 etiquetas	 RFID	 colocadas	 nos	 objetos	 observados.	 O	 processo	 ocorre	 automaticamente,	 sem	
intervenção humana, pelo que não é necessário ler cada pacote individualmente. O sistema lê os rótulos 
de todos os produtos que passam pelo portão de leitura e envia-os para a base de dados ao mesmo 
tempo.	Podem	reutilizar	etiquetas,	o	que	torna	o	sistema	de	identificação	RFID	económico.
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Controlo de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA): uma arquitetura do sistema de controlo que 
inclui	computadores,	comunicações	de	dados	em	rede	e	interfaces	gráficas	de	utilizador	(LIG)	para	gerir	o	
controlo de processos de alto nível. Inclui também outros periféricos, tais como controladores de lógica 
programáveis (PLCs) e controladores de integração/derivação proporcional discreta (PID), que se ligam a 
uma determinada fábrica ou máquina tecnológica.

Fonte: https://www.ipar4.hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-fogalomtar

O B J E T I V O S  R A C I O N A I S  PA R A  A S  P M E
O	sucesso	e	a	capacidade	de	criação	de	mais-valias	de	um	projeto	da	INDÚSTRIA	4.0	depende	principalmente	
do	objetivo	final	definido.	A	estrutura	organizacional	e	económica	de	uma	grande	empresa	reduz	mais	os	
impactos	do	riscos	do	que	uma	PME.	O	objetivo	das	organizações	mais	pequenas	deve	ser	o	de	funcionar	
de	forma	mais	eficiente	possível,	reduzindo	ao	mínimo	os	riscos	num	projeto	de	transformação	digital.	
Se	se	pretende	estabelecer	um	projeto,	primeiro	é	primordial	fazer	um	diagnóstico	do	posicionamento	
real	 da	 empresa/organização	 antes	 de	 se	 iniciar	 qualquer	 forma	de	 transformação	digital.	 A	 definição	
adequada	destas	etapas	de	implementação	é	essencial	para	o	sucesso	dos	projectos	da	INDÚSTRIA	4.0,	
como adiante iremos desenvolver.

DEFINIR	UM	NÍVEL	DE	BASE

Antes	de	as	PME	poderem	entrar	na	4ª	Revolução	Industrial,	têm	de	identificar	qual	é	o	seu	posicionamento	
perante o digital, tendo em consideração o seu nível de base. Por exemplo, uma empresa que fabrica 
produtos manualmente não poderá implementar a recolha de dados com máquinas sensoriais. Sem o 
equipamento	necessário,	não	será	possível	melhorar	a	eficiência.	As	 ferramentas	deverão	primeiro	ser	
adquiridas e posteriormente integradas no processo, de modo a melhorá-lo.

Através	de	diferentes	níveis,	podemos	alcançar	um	aumento	de	eficiência	até	20%	da	produtividade	total.	
Para	além	do	diagnóstico	adequado	dos	níveis,	é	igualmente	importante	que	todos	os	envolvidos	na	cadeia	
de	valor	da	produção	se	encontrem	ao	mesmo	nível	base.	Se	houver	uma	diferença	significativa	no	nível	
de	maturidade	de	todos	os	envolvidas,	será	difícil	equilibrar	o	sistema	e	a	implementação,	dando	origem	a	
pontos	críticos	e	não	conseguindo	seguir	em	frente.	Só	poderão	avançar,	se	se	posicionarem	em	conjunto	
e adotar as inovações.
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Para	simplificar,	identificámos	quatro	níveis	de	base	de	acordo	com	as	seguintes	orientações.	A	„altura”	
dos passos diminui à medida que o processo progride, pelo que se deve “saltar” o maior no início da 
implementação.

NÍVEL	INSUFICIENTE
 ¾ O planeamento da produção é feito inteiramente em papel, manualmente.
 ¾ Os	 eventos	 de	 produção	 relacionados	 (tempo	 de	 inatividade,	manutenção	 programada,	 etc.)	

também estão no papel.
 ¾ Não existe informação armazenável e rastreável sobre os produtos fabricados (ou o acesso aos 
mesmos	é	difícil,	e	existem	apenas	registos	em	papel).

 ¾ O produto requer as entradas inteiramente à mão e é minimamente mecanizado (não deve ser 
confundido com automação).

 ¾ Não existe uma infraestrutura de rede global em funcionamento.
 ¾ O	fluxo	de	informação	necessita	de	intervenção	humana.

A	este	nível,	ainda	temos	muito	a	fazer	antes	de	introduzirmos	dispositivos	da	INDÚSTRIA	4.0.	O	primeiro	
passo é realizar uma transformação digital em toda a organização para transformar toda a informação em 
digital.	Normalmente,	softwares	como	MES	ou	ERP	são	os	adequados.	Ao	implementar	estes	sistemas,	
dever-se-á	estar	atento	ao	uso	de	software	com	a	possibilidade	de	integração.

NÍVEL	DE	BASE

 ¾ O planeamento da produção está totalmente digitalizado (MES/ ERP). 
 ¾ Eventos	de	produção	relacionados	são	automaticamente	registados	numa	base	de	dados.
 ¾ A	gravação	de	dados	digitalizada	e	automatizada	ocorre	em	produtos	fabricados.	
 ¾ A	produção	é	totalmente	mecanizada	e	automatizada.
 ¾ A infraestrutura de rede está disponível e as máquinas estão conectadas, recolhendo dados.
 ¾ Os dados e informações registados no espaço digital são acessíveis a „todos” (mesmo online).

Este é o nível de “entrada” para o caminho da „fábrica inteligente”. Nesta fase, já estão disponíveis as 
necessárias	fontes	de	dados	digitais,	nas	quais	a	informação	fica	disponível	no	espaço	e	no	tempo	com	
muito maior independência.

NÍVEL	DE	IMPLEMENTAÇÃO

 ¾ O planeamento da produção está totalmente digitalizado (MES/ ERP). 
 ¾ Eventos	de	produção	relacionados	são	automaticamente	registados	numa	base	de	dados.
 ¾ A	gravação	de	dados	digitalizada	e	automatizada	ocorre	em	produtos	fabricados.	
 ¾ A	produção	é	totalmente	mecanizada	e	automatizada.
 ¾ A infraestrutura de rede está disponível e as máquinas estão conectadas, recolhendo dados.
 ¾ Os dados e informações registados no espaço digital são acessíveis a „todos” (mesmo online). 
 ¾ As	partes	interessadas	são	notificadas	sobre	eventos	mais	críticos	sem	a	necessidade	de	prestar	

constante atenção.
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O	alvo	do	âmbito	da	maioria	dos	projetos	da	INDÚSTRIA	4.0	é	geralmente	o	nível	de	base.	Se	uma	empresa	
está	a	este	nível,	poder-se-á	afirmar	que	está	a	operar	como	uma	“fábrica	 inteligente”.	A	presença	e	a	
intervenção humanas são necessárias durante a conceção e operação da produção. No entanto, já não são 
necessárias para o próprio processo de fabrico.

NÍVEL	DE	EXCELÊNCIA
 ¾ A	informação	recolhida	na	produção	tem	um	efeito	de	feedback	automático	na	produção	(M2M).
 ¾ Com base na informação de produção, as previsões ajudam a projetar e prevenir erros.
 ¾ Todo o ciclo de vida do produto é rastreado.
 ¾ A	produção	é	automática,	de	forma	autónoma	(desde	a	encomenda	até	à	entrega).
 ¾ A intervenção humana só é necessária em casos excecionais para lidar com anomalias; caso 
contrário,	a	supervisão	é	suficiente.

Para	atingir	um	nível	de	excelência,	a	empresa	deve	completar	todos	os	elementos	do	sistema	da	Indústria	
4.0,	que	é	um	desafio	tecnológico	e	organizacional.	No	entanto,	é	importante	fixar	este	nível	como	um	
objetivo	a	longo	prazo	e	subir	os	passos	para	aumentar	a	competitividade.	As	grandes	empresas	já	operam	
num ambiente de fabrico de “excelência”.

Intimamente	relacionada	com	o	nível	de	entrada	está	a	avaliação	do	estado	atual	da	empresa.	 Iremos	
conhecer as possíveis metodologias deste facto no próximo capítulo.

OBJETIVOS

Uma	 vez	 que	 as	 PME	diagnosticaram	o	 nível	 adequado,	 devem	fixar	metas	 em	diferentes	 perspetivas	
suficientemente	ousadas	para	incentivar	a	inovação.	Ao	mesmo	tempo,	as	empresas	devem	ter	em	mente	
a	 criação	mais-valias,	 proporcionando	 benefícios	 reais	 para	 o	 negócio	 (tais	 como	 lucros	 adicionais	 ou	
poupança	de	custos).	A	inovação,	em	si,	não	poderá	ser	um	objetivo.

Para ilustrar a metodologia proposta, consideremos o exemplo a seguir: imagine que quer fazer um 
desenho. Para começar, primeiro fazemos um esboço no qual desenhamos um círculo em torno de 
todos	os	elementos	necessários	(objetivos	a	longo	prazo).	Depois	disso,	é	importante	destacar	as	partes	
mais	importante	e	focar-se	nelas	(objetivos	de	médio	prazo).	Deste	modo,	teremos	uma	visão	de	como	
poderemos trabalhar os elementos com mais detalhe e podemos começar com os elementos que parecem 
mais	arriscados	mas	que	têm	uma	importância	fundamental	(objetivos	de	curto	prazo).
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O	 seguinte	 esquema	 ajudará	 a	 considerar	 os	 objetivos.	 As	 perspectivas	 são	 valorizadas	 pela	 forma	
apresentada. Poderão não ser respeitados totalmente os prazos de tempo apresentados, mas um projeto 
que se prolonga demasiado no tempo poderá representar um risco crescente.

Objetivos de Curto Prazo (3-6 meses): Vamos começar com a secção transversal mais restrita. Na maioria 
dos	 casos,	 estes	 projetos	 são	 muitas	 vezes	 chamados	 de	 projetos-piloto.	 Têm	 um	 retorno	 financeiro		
rápido,	um	custo	relativamente	baixo	de	entrada	e	resultados	espetaculares	(esperados).	É	uma	boa	ideia	
selecionar	uma	parte	de	toda	a	escala	onde	há	perda	visível,	por	exemplo,	para	verificar	os	efeitos	reais.	
Desta forma, podemos validar a solução que queremos implementar rapidamente. Também podemos 
estabelecer uma experiência mútua com o fornecedor e o sucesso alcançado em pouco tempo tem um 
efeito	motivador	para	os	participantes	seguirem	em	frente.	A	vontade	de	correr	riscos	compensa	a	longo	
prazo.

Objetivos a Médio Prazo (6 meses-1 ano): Durante este período, estão a ser feitos progressos horizontais 
e	verticais	com	base	na	experiência		piloto.	Transferir	as	melhores	práticas	do	ponto	focal	anterior	para	
outros	locais	do	ambiente	de	produção.	Por	exemplo,	se	pilotou	numa	máquina/área,	participe	mais.	Além	
disso, deverá integrar áreas da organização que foram negligenciadas até ao momento. A médio prazo, a 
maior	parte	de	um	projecto	INDÚSTRIA	4.0	precisa	de	ser	concluída.	A	funcionalidade	básica	que	cobre	
todas	as	necessidades	verticais	também	deve	ser	entregue.

Objetivos a Longo Prazo (1-3 anos):	Criá-los	mais	detalhadamente	(se	a	empresa	não	tiver	competência	
técnica	 e	 de	 gestão	 para	 o	 projecto	 INDÚSTRIA	 4.0),	 é	 essencial	 contratar	 um	 perito	 externo	 na	 fase	
de	planeamento	e	consultoria.	Uma	estratégia	mal	definida	coloca	em	risco	o	 sucesso	de	um	projeto,	
mesmo em fases anteriores. É necessário avaliar quem deve estar envolvido no planeamento (gestão, 
engenharia,	manutenção,	gestão	por	turnos,	etc.)	com	o	objectivo	de	clarificar	quem	beneficia	com	os	
desenvolvimentos e qual o papel que podem desempenhar nele. Estes descreverão que transformações 
tecnológicas,	organizacionais	e	empresariais	serão	necessárias	para	atingir	os	objetivos.	Uma	vez	atingidos	
os	objetivos	de	médio	e	curto	prazo,	então,	nesta	fase,	deverão	ser	afinados	e	otimizados	com	base	na	
experiência adquirida até agora.

R E Q U I S I TO S  T É C N I C O S
Existem	critérios	tecnológicos	para	utilizar	as	oportunidades	da	INDÚSTRIA	4.0	a	ter	em	conta	antes	de	
iniciar	a	implementação.	A	existência	destas	condições	reflete	praticamente	o	nível	de	entrada	descrito	
anteriormente.	 A	 presença	 destes	 critérios	 não	 significa	 necessariamente	 que	 exista	 uma	 “produção	
inteligente”. No entanto, a falta destes componentes poderá funcionar como um obstáculo.

HARDWARE	E	SOFTWARE	EXISTENTES

O ambiente disponível enquadra-se numa destas duas categorias principais, eventualmente. Tudo isto 
proporcionará o ecossistema necessário para que o sistema funcione. Os componentes de hardware 
e	 software	podem	existir	 tanto	a	nível	de	produção	como	do	escritório.	O	verdadeiro	desafio	de	uma	
„fábrica	inteligente”	é	integrá-los	uns	nos	outros.	A	figura	abaixo	ilustra	a	hierarquia	e	demonstram	que	as	
ferramentas trabalham em conjunto.
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MÁQUINAS ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO

No	nível	mais	baixo	da	implementação	estão	as	máquinas	que	realizam	a	atividade	específica	de	fabrico	
de produtos. As revoluções industriais revistas anteriormente (1.3) já incluíam a mecanização, e a terceira 
atingiu	praticamente	a	automação.	Assim,	podemos	concluir	que,	pelo	menos,	um	processo	de	produção	
parcialmente	automatizado	é	uma	condição	essencial	para	a	transição	para	a	indústria	4.	Tipicamente,	os	
seguintes	grupos	de	máquinas	estão	presentes	mais	frequentemente,	com	algum	dos	tipos	a	ter	lugar		em	
quase todas as indústrias:

 ¾ Máquinas de maquinação
◊	 Centros de maquinação de vários eixos (metálicos)
◊	 Tornos 
◊	 Várias máquinas de corte, modelação, dobragem

 ¾ Máquinas de fundição
◊	 Máquinas de moldagem de injeção de metal
◊	 Máquinas	de	moldagem	por	injeção	de	plástico

 ¾ Tecnologia	de	fabrico	de	aditivos
◊	 Impressão	3D	(metal,	plástico,	etc.)

 ¾ Máquinas	de	finalidade	especial
◊	 Equipamento de montagem
◊	 Máquinas de embalagem

 ¾ Células	robóticas
◊	 Braços	robóticos	com	4-8	eixos

 ¾ Equipamento de monitorização
◊	 Máquinas de inspeção visual
◊	 Equipamento	baseado	na	medição	das	características	físicas	(pressão,	temperatura,	etc.)

Os	 tipos	 de	 máquinas	 numa	 „cadeia	 contínua”	 são	 chamados	 de	 linha	 de	 produção.	 Quanto	 mais	
elementos	pudermos	ligar	ao	fabrico	desta	forma,	obteremos	um	maior	nível	de	automatização	com	menos	
intervenção humana. No entanto, a abordagem inovadora da indústria 4 não prevê (sempre) um ambiente 
de	produção	deste	tipo,	mas	sim	um	ambiente	em	 ilha,	oferecendo	assim	uma	maior	flexibilidade	em	
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resposta	às	diversas	necessidades	de	fabrico	de	produtos.	O	fluxo	de	material	pode	ser	alcançado,	por	
exemplo, com AGV.
Se	o	equipamento	estiver	disponível,	a	sua	interligação	ao	nível	OT	é	essencial.	As	ferramentas	precisam	
de	comunicar	entre	si,	de	preferência	em	algum	sistema	de	autocarros	moderno	(ProfiNET,	EthernetIP,	
etc.).	Ao	ligar-se	a	estas	redes,	os	dados	do	sensor	dos	dispositivos	podem	garantir	a	recolha	de	dados.	
Se,	por	outro	 lado,	o	equipamento	não	tiver	um	acessório	 tão	físico,	 será	necessário	proceder	 a	uma	
actualização. A atualização pode ser feita, por exemplo, através da instalação de um cartão de rede 
adicional	(ethernet)	ou	através	da	configuração	de	sensores	de	retroajuste.	Na	prática,	já	existem	muitas	
soluções	 para	 como	 „envelhecer”	 uma	máquina	mais	 antiga	 com	esses	 sensores,	 que	 são	 adequados	
para	medir	alguma	característica	física	(vibração,	temperatura,	etc.)	e	podem	comunicar	os	resultados	da	
medição num interface adequado.

MES/ERP

Descrevemos	o	significado	dos	MES	e	do	ERP	no	capítulo	de	definição.	Em	muitos	casos,	os	dois	andam	
de mãos dadas. Idealmente, pode não haver uma diferença acentuada entre os dois, uma vez que tais 
sistemas	precisam	de	trabalhar	em	estreita	colaboração,	é	importante	criar	um	fluxo	de	dados	entre	eles.	
Um critério essencial para o „fabrico inteligente” é que a empresa tenha tais sistemas ou, pelo menos, um 
deles.	Na	prática,	a	introdução	de	tal	sistema	é	um	momento	necessário	para	que	as	PME	entrem	na	era	
digital.

Os sistemas de fabrico e planeamento da era digital asseguram que os principais processos de negócio 
de uma organização já não são baseados em papel e a informação pode ligar-se a outros sistemas 
(como	máquinas	de	fabrico).	Em	muitos	casos,	a	ligação	OT/TI	acontece	quando	os	dispositivos	de	nível	
de	produção	entram	em	contacto	com	os	sistemas	de	administração	corporativa,	que	nunca	estiveram	
presentes antes.

RASTREAMENTO/FOLLOW UP

O tracking é o método que faz o rastreamento de todos os processos: desde a aquisição de matérias-
primas	à	produção,	ao	consumo	para	clarificar	„quem	fez	o	produto,	quando	e	onde”	(se	visto	em	termos	
de toda a cadeia de valor). Graças à melhoria da qualidade dos produtos e à crescente consciencialização 
da	segurança	nos	últimos	anos,	o	rastreamento	está	a	tornar-se	uma	tendência,	espalhando-se	por	muitas	
áreas,	 como	 as	 indústrias	 automóvel,	 eletrónica,	 alimentar	 e	 farmacêutica.	 Ao	 fazê-lo,	 registamos	 as	
informações necessárias como fabricantes, fornecedores e distribuidores. Esta informação é rastreada 
em	todos	os	processos	de	fabrico	qualificados	para	garantir	que	os	registos	são	geridos.	O	rastreamento	é	
definido	pela	norma	ISO	9001	da	Organização	Internacional	de	Normalização.

Há muito que a indústria automóvel promove o rastreamento. Os fabricantes de automóveis usam-no 
para	evitar	problemas	de	recuperação	e	minimizar	danos,	bem	como	garantir	uma	gestão	da	qualidade.	
No	entanto,	é	exigente	verificar	todos	os	dados	recolhidos	a	partir	da	elaboração	de	dezenas	de	milhares	
de peças. Igualmente, têm de cumprir as alterações de leis e regulamentos. Além disso, a concorrência 
entre	os	custos	e	os	prazos	de	entrega	tem	vindo	a	aumentar	nos	últimos	anos,	tornando	a	importância	do	
rastreamento cada vez mais crescente.

Embora existam diferentes formas de rastreamento, pode geralmente ser dividido em dois aspetos: 
toda	a	cadeia	de	valor	e	rastreamento	 interno.	Conhecendo	os	objetivos	deste	manual,	o	foco	está	no	
acompanhamento interno. O rastreamento interno é o rastreio do movimento de peças/produtos numa 
área	limitada	e	definida,	como	uma	simples	empresa	ou	instalação.	Por	exemplo,	uma	fábrica	de	montagem	
de motores adquire peças de motor, eixos de cames e pistões de fornecedores e, de seguida, monta-os. 
A	gestão	e	utilização	do	histórico	de	produção	e	os	resultados	de	inspeção	destes	componentes	podem	
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também ser considerados como rastreamento interno pela fábrica.

Para	rastrear	processos	de	fabrico,	cada	produto	ou	lote	recebe	um	número	de	identificação	e	informações	
tais como detalhes do trabalho, resultados de inspeção e dimensões estão associados a esse número 
de	 identificação	durante	 cada	processo	 para	 ser	 usado	para	montagem	mais	 tarde.	A	 utilização	desta	
informação	para	o	processamento	contribui	para	melhorar	a	eficiência	e	a	qualidade	da	produção/trabalho.

LIGAÇÃO IT/OT

Qual é a diferença entre as tecnologias da informação (TI) e a tecnologia operacional (OT)? Em suma, as 
TI	tratam	da	informação,	enquanto	a	OT	lida	com	máquinas.	O	primeiro	controla	o	fluxo	de	informação	
digital,	enquanto	aquele	último	gere	o	funcionamento	dos	processos	físicos	e	dos	instrumentos	utilizados	
para os executar. Outra forma de diferenciar (menos precisa) é denominar o nível de escritório (TI) e o 
nível de fábrica (OT). Uma terceira condição (boa mas talvez ainda menos precisa) seria uma comparação 
entre	software	(TI)	e	hardware	(OT).

Desde	a	informatização	comercial	e	industrial,	que	tem	havido	um	grande	fosso	entre	os	mundos	das	TI	e	
da	OT.	A	maioria	de	nós	conhece	melhor	as	TI.	Reunir	números	de	aplicações	financeiras,	construir	bases	
de	 dados	 de	 registos	 pessoais	 e	 ativos	 corporativos,	 imprimir	 relatórios	 de	 vendas,	 ganhos	mensais	 e	
demonstrações	de	final	de	ano,	etc.	O	mundo	da	OT	é	mais	distante	e	obscuro.	Escondidos	atrás	de	firewalls	
e	DMZ,	por	vezes	em	redes	independentes,	os	sistemas	essenciais	críticos	monitorizam	os	processos	em	
tempo real que controlam as instalações e máquinas de fabrico da empresa.

Embora as TI e a OT estejam presentes em organizações modernas em separado, um fenómeno conhecido 
como	convergência	IT-OT	está	a	mudar	essa	situação.	Uma	vez	que	a	tecnologia	IoT	reúne	dispositivos	que	
normalmente não se ligam à Internet (como controlar uma correia transportadora) e disponibiliza dados 
online,	as	empresas	têm	agora	a	oportunidade	de	aumentar	a	eficiência	aplicando	inteligência	informática	
aos	dispositivos	físicos	dos	 sistemas	OT.	 Por	 exemplo,	 os	 controladores	 convencionais	 de	 temperatura	
ligados aos sistemas OT normalmente enviam valores com uma leitura de ciclo fechado, tornando visível 
aos empregados observarem se a intervenção é necessária ao nível básico. No entanto, o IoT permite que 
estes	sensores	de	temperatura	sejam	ligados	a	redes	de	TI,	permitindo-lhes	comunicar	em	tempo	real	com	
outros	dispositivos	na	fábrica,	para	otimizar	os	níveis	de	temperatura	para	o	máximo	desempenho.

A	antiga	divisão	entre	TI	e	OT	está	a	esbater-se	 -	uma	necessidade.	Embora	os	decisores	 corporativos	
precisem de considerar as implicações da ciber segurança, da conformidade e da integração de dados 
da convergência das TI-OT, é evidente que esta mudança radical proporcionará uma oportunidade quase 
exponencial	para	as	empresas	operarem	com	previsão	e	know-how	suficientes.	As	organizações	devem	
colmatar	 ativamente	o	 fosso	entre	a	OT	e	a	TI	porque,	de	outra	 forma,	 	 os	 verdadeiros	benefícios	do	
digital	não	estarão	presentes.	Já	existem	muitas	soluções	para	estas	tarefas.	Os	fabricantes	de	dispositivos	
industriais	 relevantes	 já	 estão	 a	 oferecer	 muitos	 dispositivos	 de	 rede	 (como	 routers,	 interruptores)	
adequados para ligar a segurança das redes de TI e OT. Uma vez que as redes de TI no mundo já estão a 
ser construídas com algumas infraestruturas baseadas no Ethernet, as redes OT também devem focar-se 
nas capacidades de interface.

AMBIENTE INFORMÁTICO

O acesso, recolha, armazenamento, processamento e exibição de dados requer computadores e 
servidores	com	características	diferentes	na	infraestrutura	de	rede.	Normalmente,	é	importante	separá-
los funcionalmente ou usá-los juntos, dependendo da tarefa. Se examinarmos a arquitetura de baixo para 
cima,	as	camadas	inferiores	são	normalmente	servidas	por	dispositivos	de	edge/gateway.	Na	prática,	isto	
apenas implementa a funcionalidade de recolha/receção de dados das instalações do fabricante, pelo que 
não	é	necessária	uma	grande	capacidade	de	informatização	e	armazenamento	de	dados.	A	partir	daqui,	os	
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dados	são	transmitidos	quer	para	um	servidor	em	execução	na	rede	local	(„fog”)	quer	para	um	recurso	de	
servidor externo que já não se encontra dentro da rede de fábrica („cloud”). Um requisito essencial para 
os	dois	últimos	é	a	elevada	disponibilidade,	informatização	e	capacidade	de	armazenamento	de	dados.

EDGE

As máquinas/controladores e sensores estão normalmente ligados diretamente aos computadores de 
ponta/	edge	computers.	Os	dados	são	recolhidos	e	processados	por	estas	ferramentas,	não	particularmente	
através da agregação, transformação ou execução de algoritmos intensivos de desempenho. Esta tecnologia 
é	normalmente	utilizada	quando	os	dados	estão	num	formato	digitalmente	interpretável.	Neste	caso,	os	
dispositivos	„edge”	convertem	estes	valores	não	digitais	em	valores	digitais	e	depois	transferem-nos	para	
a camada „fog” ou „cloud” para uma análise mais aprofundada. No entanto, não é possível realizar pré-
cálculos	intensivos	de	desempenho	sobre	estes,	para	armazenar	grandes	quantidades	de	dados.	Por	outro	
lado, a sua vantagem é a localização OT, porque se encontra nas imediações da máquina, pelo que é capaz 
de	recolher	dados	de	forma	fiável	e	de	os	guardar	mesmo	em	caso	de	problema	de	rede	OT/IT.

FOG

Essencialmente,	 fog	 computing	 significa	 o	 processamento	 complexo	 de	 algoritmos	 intensivos	 de	
desempenho	para	dados	recolhidos	a	partir	de	dispositivos	edge.	Estes	algoritmos	usam	mais	recursos	e	
dados	para	efetuar	o	cálculo.	Estes	não	estão	disponíveis	em	dispositivos	edge	e,	portanto,	não	podem	
ser executados sobre eles. Também é possível gerar sinais de controlo na camada fog. Estes podem ser 
enviados	para	dispositivos	edge		e,	em	seguida,	o	sistema	está	pronto	para	controlar	qualquer	máquina	ou	
dispositivo	com	base	em	eventos	complexos	e	calculados.	Um	fog	é	um	recurso	de	servidor	na	rede	local	
de	uma	empresa	que	está	preparado	para	armazenar	e	processar	até	grandes	quantidades	de	dados	(big	
data). Normalmente, outros sistemas e bases de dados também se concentram lá porque a integração 
é	facilitada	por	um	ambiente	partilhado.	Em	muitos	casos,	as	empresas	preferem	a	solução	fog	à	cloud	
porque	normalmente	tem	um	recurso	de	servidor	físico/virtual	disponível	localmente,	e	os	regulamentos	
locais de segurança de TI também preferem a recolha de dados locais.

As aplicações que correm em ambientes edge e fog podem mesmo ser encontradas „localmente”.

CLOUD

A	 essência	 da	 computação	 baseada	 no	 cloud	 computing	 é	 que	 podemos	 comprar	 recursos	 e	 colocar	
dados na cloud para análise (fora das instalações). É raro uma solução IoT transferir todos os dados brutos 
para	 o	 sistema	de	 cloud.	Na	 camada	 de	 computação	 em	nuvem,	 há	 uma	distinção	 entre	 sistemas	 de	
nuvem	privada	e	pública.	A	cloud	pública	não	significa	que	os	dados	estejam	disponíveis	para	o	público,	
mas os recursos e serviços são acessíveis por qualquer pessoa. Além disso, os sistemas de cloud privada 
conectam vários locais com uma arquitetura centralizada, como um centro de dados, geralmente pela 
mesma empresa proprietária. Os sistemas de cloud privada e pública dependem de uma rede (externa) e 
só	podem	ser	acedidos	com	uma	ligação	à	Internet.	Assim,	na	INDÚSTRIA	4.0	arquitetura,	recomenda-se	
usá-los apenas para analisar dados agregados da empresa.

Para	as	camadas	edge	e	fog,	o	recurso	é	tipicamente	adquirido	como	um	investimento	único	e	representa	
ativos	físicos.	Está	disponível	como	um	serviço	de	cloud,	geralmente	sob	a	forma	de	uma	prestação	mensal	
proporcional ao número de recursos necessários. A grande vantagem é que pode ser facilmente reduzido 
ou escalado dependendo dos requisitos de recursos.
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API

A	 Internet	das	Coisas	 (IoT)	e	a	 INDÚSTRIA	4.0	são	os	aspetos	mais	 importantes	do	envio	e	receção	de	
dados entre as camadas de TI e OT. Precisamos de protocolos padronizados para lidar com a comunicação 
entre	diferentes	 sistemas,	 sensores	 e	dispositivos.	 Estes	protocolos	 devem	 ser	 ligeiramente	diferentes	
dos	protocolos	atualmente	utilizados	na	Internet.	Veja-se,	por	exemplo,	quando	se	usa	o	clássico	acesso	
de dados baseado em HTTP/HTTPS e se tenta usar uma aplicação moderna em tempo real com simples 
pedidos	 HTTP.	 Esta	 tarefa	 não	 é	 possível.	 São	 necessários	 novos	 tipos	 de	 protocolos.	 Seguem-se	 as	
definições	de	protocolo	mais	comuns	para	a	camada	de	aplicação	TCP/IP.

REST	-	REPRESENTATIONAL	STATE	TRANSFER

REST é uma solução de ligações que se baseia em certos princípios básicos da web e normalmente 
passa por HTTP. Efetua uma comunicação sem estado. O REST ignora os detalhes da implementação de 
componentes e da sintaxe do protocolo para se concentrar no papel dos componentes, nas limitações 
de	 interação	 com	outros	 elementos,	 e	 na	 interpretação	de	 elementos	 de	dados	 significativos.	O	REST	
também	é	usado	para	desenvolver	serviços	web	como	uma	alternativa	a	diferentes	tipos	de	comunicação	
distribuída,	como	o	SOAP.	Utilizam	frequentemente	REST	em	aplicações	móveis,	sites	de	redes	sociais,	
mashup	tools	e	processos	empresariais	automatizados.

Os serviços REST têm cinco bases básicas criadas para a Internet:

 ¾ Tudo é um recurso;
 ¾ Cada	recurso	tem	um	identificador	único;
 ¾ Deve usar interfaces simples e consistentes;
 ¾ A comunicação é feita por representação;
 ¾ Todos os pedidos são sem estado.

WS	-	WEBSOCKET

A	especificação	HTML5	WebSocket	define	uma	API	que	permite	que	as	páginas	Web	utilizem	o	protocolo	
WebSocket	para	comunicação	bidirecional	com	uma	máquina	remota.	A	interface	WebSocket	define	um	
canal de comunicação full-duplex que opera através de uma única entrada através da Internet. HTML5 
WebSocket reduz tremendamente o tráfego e a latência desnecessários da rede, em oposição às soluções 
de	longa	duração	e	de	escala	utilizadas	para	simular	uma	ligação	full-duplex,	mantendo	duas	ligações.	O	
protocolo	WebSocket	significa	trabalhar	bem	com	a	sua	infraestrutura	web	existente.	Como	parte	deste	
princípio	de	conceção,	a	especificação	do	protocolo	especifica	que	a	ligação	WebSocket	começa	como	uma	
ligação	HTTP,	garantindo	assim	a	compatibilidade	total	com	o	mundo	anterior	ao	WebSocket.	A	mudança	
do protocolo HTTP para o WebSocket chama-se „ WebSocket handshake”.

MQTT	-	TRANSPORTE	DE	TELEMETRIA	EM	FILA	DE	MENSAGENS

MQTT é um protocolo de ligações machine-to-machine/”internet of things”. Projetado como um simples 
serviço	de	mensagens	de	„publishing”/”subscribing”,	é,	portanto,	generalizado.	Útil	para	ligações	a	locais	
remotos onde é necessário um shortcode e  largura de banda da rede é excelente. Por exemplo, tem sido 
usado em sensores no passado que comunicam com o corretor através de uma ligação via satélite, bem 
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como	em	muitos	cenários	de	domótica	e	pequenos	dispositivos.

FEEDBACK PARA OS UTILIZADORES

As informações recolhidas e processadas devem ser comunicadas aos membros responsáveis da 
organização.	(Ao	nível	da	excelência	na	INDÚSTRIA	4.0,	o	processo	de	feedback	já	está	a	mudar	de	pessoas	
para máquinas, com a disseminação de M2M.)

O	feedback	pode	formar	dois	grupos	principais:	interface	de	utilizador	e	notificações.

INTERFACE DE UTILIZADOR

O	 feedback	 visual	 pode	 ser	 realizado	 no	 interface	 do	 utilizador	 de	 uma	 componente	 de	 software	 do	
ecossistema	da	 INDÚSTRIA	4.0	 (também	conhecido	como	UI);	podemos	ver	os	 resultados	medidos	no	
visor	 (seja	 iniciado	 num	 computador,	 dispositivo	 inteligente	 ou	 num	 ecrã,	 por	 exemplo).	 Já	 existem	
muitas soluções para isso, com a proliferação de web-based viewers, que têm a grande vantagem da 
independência da plataforma, e a facilidade de construir uma infraestrutura de rede que lhes permita ser 
acedida	„a	partir	de	qualquer	lugar”.	Quase	todos	os	programas	de	computador	têm	tal	interface,	sem	o	
qual	seria	um	desafio	obter	informações	ou	introduzir	dados	num	sistema	ERP,	por	exemplo.	Também	é	
possível gerar relatórios.

É	 uma	 ótima	 ideia	 organizar	 os	 seus	 dados	 mais	 importantes	 (KPI’s)	 nos	 chamados	 dashboards.	 Um	
dashboard	é	uma	interface	visual	unilateral	que	permite	ao	utilizador	monitorizar	de	relance	a	realização	
dos	seus	objetivos	ou	expectativas	mais	importantes.

NOTIFICAÇÕES

Nas	tecnologias	da	informação,	um	sistema	de	notificação	é	uma	combinação	de	software	e	hardware	que	
entrega	uma	mensagem	a	um	grupo	de	destinatários.	As	notificações	tornaram-se	parte	das	nossas	vidas;	
os	dispositivos	inteligentes	informam-nos	regularmente	sobre	eventos	mundiais,	eventos	de	redes	sociais,	
por exemplo. As mensagens são geralmente recebidas por e-mail, mensagem de texto ou as chamadas 
mensagens push (enviadas por aplicações de telemóvel).
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Os	sistemas	de	notificação	também	serão	fundamentais	nas	fábricas	modernas.	Como	queremos	atingir	
um	 nível	 de	 automatização	 cada	 vez	mais	 elevado,	 queremos	 estar	 cada	 vez	menos	 „envolvidos”	 na	
produção.	Tudo	isto	significa	também	que	queremos	prestar	menos	atenção	às	interfaces	de	utilizador	dos	
sistemas de gestão no futuro. No entanto, queremos receber informação sobre os momentos de produção 
o mais rapidamente possível, para que possamos intervir imediatamente, se necessário. Para tal, devem 
ser	estabelecidos	os	canais	adequados.	A	fórmula	é	simples	e	eficiente	neste	contexto:	quando	ocorre	um	
evento	na	camada	OT,	os	utilizadores	afetados	têm	de	ser	notificados	com	uma	solução	desenvolvida	na	
camada	de	TI.	Por	exemplo,	se	o	valor	de	um	sensor	de	pressão	atingir	um	determinado	limite,	gera	um	
evento	que	requer	que	uma	notificação	seja	enviada	para	um	suporte.	Isto	permite	que	o	manutenção	
intervenha	e	corrija	a	falha	mesmo	antes	da	máquina	real	parar	(razão	pela	qual	o	sistema	de	notificação	
é	fundamental	na	manutenção	preditiva).

Outra	aplicação	comum	é	uma	geração	automática	de	relatórios	e	envio.	Por	exemplo,	não	é	necessário	
consultar	manualmente	as	estatísticas	sobre	a	quantidade	produzida	por	semana	na	interface	do	utilizador.	
Pode	chegar	automaticamente	à	nossa	caixa	de	correio	todas	as	semanas.

Vale	a	pena	notar	que	só	conseguiremos	melhorias	se	levarmos	a	cabo	ações	e	mudanças	suficientes	em	
toda a organização e produção.

D E F I N I Ç Ã O  D E  U M A  A G E N D A
Com	base	nas	 revisões	em	capítulos	anteriores,	determinámos	os	benefícios	da	 INDÚSTRIA	4.0.	Assim	
que avaliarmos em que nível a nossa empresa está tecnicamente, podemos começar a planear. Noutra 
abordagem,	precisamos	de	 criar	uma	 linha	 temporal	 a	partir	dos	objetivos	 racionais	 que	aprendemos	
anteriormente,	 incluindo	 todas	 as	medidas	 necessárias	 e	 os	 custos	 e	 benefícios.	O	 roteiro	 estratégico	
resultante pode fornecer uma imagem abrangente das medidas que os fabricantes devem tomar durante 
a	transição	para	a	INDÚSTRIA	4.0.

A linha do tempo pode, naturalmente, variar dependendo do tamanho e composição da empresa. As 
diferentes	„boas	práticas”	podem	funcionar	para	as	PME	e	as	grandes	organizações.	Foram	desenvolvidas	
várias abordagens para o planeamento e os calendários podem assumir muitas formas. Vários trabalhos de 
investigação	abordam	estes	prazos:	uma	diferença	essencial	entre	as	grandes	empresas	e	as	PME	(tendo	
em conta a estrutura e a experiência das grandes empresas) é que ainda mais departamentos e equipas 
podem ser envolvidos no planeamento, tais como gestão estratégica, aquisição, RH, grupo de engenharia 
da	INDÚSTRIA	4.0	ou	produção.	No	entanto,	as	PME	não	dispõem	deste	tipo	de	estruturas;	muitas	vezes	
operam numa hierarquia plana. No caso das microempresas (que têm menos de dez trabalhadores), serão 
os trabalhadores, em vez das equipas,  que deverão seguir a agenda.
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Este mapa orientador está directamente relacionado com as seguintes questões-chave, que se aplicam em 
qualquer contexto estratégico:

 ¾ Para onde queremos ir? 
 ¾ Onde estamos agora?
 ¾ Como é que vamos lá chegar?
 ¾ Porque temos de agir?
 ¾ O que podemos fazer?
 ¾ Como fazê-lo?
 ¾ Por que razão a usamos?

Abordaremos estas questões nos primeiros passos do roteiro em cinco etapas. Além disso, uma vez 
que	 o	manual	 procura	 abordar	 aspetos	 práticos,	 cada	 um	 apresenta	 uma	 estratégia	 de	 abordagem	 e	
implementação	centrada	no	negócio,	tendo	em	conta	as	especificidades	das	PME	(por	exemplo,	orçamento,	
pessoal,	etc.).	As	potenciais	mudanças	tecnológicas	e	organizativas	impediram	muitas	empresas	de	criar	
explicitamente	estratégias	da	 INDÚSTRIA	4.0	ou	mesmo	 investir	 sistematicamente	nas	 capacidades	da	
INDÚSTRIA	4.0.

Uma boa agenda deverá procurar integrar as preocupações mais comuns:

 ¾ Elevados	custos	de	investimento	esperados,	inadequação	da	infraestrutura	de	produção	existente;
 ¾ Há	falta	de	transparência	ou	quantificação	dos	benefícios;
 ¾ Preocupações com a variabilidade organizacional e a segurança das TI.

ESTRATÉGIA

PASSO	ZERO	-	IDENTIFICAR	PONTOS	CRÍTICOS

A	agenda	começa	com	a	identificação	de	áreas	de	produção	que	dificultam	a	obtenção	de	uma	eficiência	
adequada.	Em	geral,	estes	problemas	são	conhecidos	sem	a	introdução	de	uma	ferramenta	específica	da	
INDÚSTRIA	4.0,	mas	 já	não	dispomos	de	 informação	ou	qualidade	suficiente	para	 identificar	as	causas	
específicas	das	raízes.	A	procura	de	estrangulamentos	consiste	na	avaliação	dos	principais	indicadores	de	
desempenho (KPI) durante a produção. Esta revisão responde às perguntas: „Onde estamos agora?” e 
„Porque devemos agir”?

Além disso, nesta fase, é importante despertar o interesse da organização pelas oportunidades 
proporcionadas pela Quarta Revolução Industrial. Ou seja, envolver o maior número possível de 
interessados,	 gerar	 estímulo	 apresentando	 os	 benefícios	 essenciais,	 presentes	 noutros	 locais	 já	
implementados,	exemplos	práticos.

PASSO UM - DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA

O	primeiro	passo	é	uma	fase	crítica	no	desenvolvimento	adequado	do	roteiro.	Neste	passo,	as	PME	deverão	
desenvolver	contramedidas	a	longo	prazo	para	fazer	face	aos	estrangulamentos	identificados	utilizando	
as	 possíveis	 tecnologias	 INDÚSTRIA	 4.0	 (Cloud	 Computing,	 IoT,	 etc.)	 que	melhor	 cumpram	 o	 objetivo	
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final.	O	orçamento	máximo	disponível	para	as	PME	deve	ser	tomado	em	consideração	na	preparação	da	
estratégia. Este passo responde às seguintes perguntas: „Onde queremos chegar lá?”, „Como é que vamos 
lá chegar?”, „O que devemos fazer por isso?” e „Para que o usamos?”.

Envolva membros responsáveis da organização no desenvolvimento da estratégia (autoridade, 
responsabilidade) e prepare conjuntamente uma análise SWOT interna.

É importante envolver peritos externos na fase de desenvolvimento da estratégia. Devem estar 
familiarizados	com	os	valores	empresariais	e	as	oportunidades	tecnológicas	para	definir	bem	o	âmbito	
dos diferentes projetos. A produção deve ser essencialmente um plano de implementação, conjugado 
com etapas essenciais no projeto, bem como um orçamento aproximado.

OPORTUNIDADES

PASSO DOIS - IDEIAS E PROTÓTIPOS

Na segunda etapa, o recurso adequado (normalmente um fornecedor externo) e a metodologia devem ser 
avaliados	no	mercado	para	implementar	a	estratégia	definida.	Os	fornecedores	de	soluções	tecnológicas	
que	 satisfaçam	 racionalmente	 as	 suas	 necessidades	 comerciais	 devem	 ser	 encontrados	 e	 adjudicados	
para uma avaliação mais pormenorizada dos projetos. Cada passo da estratégia (do âmbito de projeto 
piloto para o âmbito completo do projeto) é comunicado em cada caso para obter a resposta técnica 
correta de conteúdo. É essencial visitar vários potenciais fornecedores e examinar as suas competências 
para	 a	mesma	 tarefa	 específica,	 bem	 como	 os	 preços	 recebidos.	 Os	 fornecedores	 têm	 de	 apresentar	
a mesma estratégia para facilitar as comparações. Durante a seleção, tenha em conta não só o preço 
final	mas	também	os	projetos	relevantes	do	fornecedor,	as	ferramentas	e	a	flexibilidade	do	sistema	e	as	
possibilidades	de	posterior	apoio	ao	produto.	Os	fornecedores	podem	competir	num	projeto-piloto	que	
fornece um rápido feedback a ambas as partes a um custo e produção baixos. O projecto-piloto deverá 
ser executado num prazo razoável (máximo de 3 meses), a um custo razoável (máximo EUR15-20K). Se as 
oportunidades	económicas	forem	favoráveis,	considere	2-3	fornecedores	num	projeto-piloto	deste	tipo.

PILOTO

PASSO TRÊS - PROJETO PILOTO

A	 agenda	 continua	 na	 linha	 de	 dispositivo/produção	 selecionada	 na	 qual	 pretendemos	 instalar	 um	
dispositivo	i4.0	inicial.	Esta	implantação	inicial	começa	com	um	protótipo,	e	não	uma	instalação	completa	
do	 dispositivo	 em	 toda	 a	 fábrica.	O	 plano-piloto	 deve	 também	 incluir	 objetivos	 claros:	 competências,	
horários,	 lista	 de	 atividades,	 necessidades	 de	 pessoal	 e	 formação	 envolvidas,	 orçamentação	 e	
disponibilização	de	recursos,	plano	de	monitorização	e	definição	operacional	de	medições,	comparação	
dos métodos de medição e dos dados. Com base nestes resultados, o resultado piloto deve ser avaliado 
durante	um	período	específico.	 Se	não	apresentar	 resultados	promissores,	o	processo	deverá	 voltar	 à	
primeira	fase	analisando	a	estratégia,	alterando-a	para	atingir	objetivos	a	longo	prazo.	(A	agilidade	é	uma	
parte	essencial	da	introdução	de	uma	inovação.)	Temos	de	identificar	as	causas	das	diferenças	e	quais	as	
mudanças que são obrigatórias.

Se	 os	 resultados	 alcançados	 durante	 o	 projeto	 piloto	 forem	 satisfatórios,	 o	 processo	 prosseguirá	 com	
a	 implementação	da	solução	e	boas	práticas	em	toda	a	 linha	de	produção.	Para	além	do	alargamento	
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do	ciclo	tecnológico,	o	pessoal	também	tem	de	receber	formação.	Têm	de	aprender	a	utilizar	as	novas	
ferramentas	e	a	demonstrar	os	seus	benefícios	na	prática.	Esta	ação	melhorará	as	capacidades	de	inclusão	
dos	colaboradores	face	às	tecnologias	da	INDÚSTRIA	4.0.

APRENDIZAGEM

PASSO QUATRO – ANÁLISE E APRENDIZAGEM

A	 fase	 de	 aprendizagem	 já	 está	 a	 beneficiar	 da	 INDÚSTRIA	 4.0.	 Utilizando	 diferentes	 abordagens	 e	
metodologias,	 deve-se	 avaliar	 e	 aprender	 com	 as	 fases	 anteriores	 e	 a	 solução	 atingida.	 Do	 ponto	 de	
vista	tecnológico,	avaliamos	e	consideramos	a	implementação	mais	ampla	da	INDÚSTRIA	4.0,	definindo	
dimensões-chave (por exemplo, estratégias apresentadas para avaliar os níveis de graduação). Estas 
ferramentas	podem	ajudar	a	documentar	e	comparar	o	nível	de	disponibilidade	atual	da	INDÚSTRIA	4.0	
da	sua	organização.	A	medição	é	realizada	nas	dimensões	horizontais	e	verticais	do	corpo.	À	medida	que	
aprendemos,	afinamos	os	nossos	planos	anteriores	juntamente	com	os	seguintes	tópicos:

 ¾ rever os métodos de cálculo anteriores do KPI;
 ¾ afinar	as	expectativas	tecnológicas	com	base	na	experiência	do	projecto-piloto;
 ¾ avaliar	a	relação	entre	investimentos	financeiros	e	retornos	até	à	data;
 ¾ examinar	se	os	membros	da	organização	têm	suficiente	formação	para	usufruir	dos	benefícios;
 ¾ pedir	 feedback	 prático	 de	 todos	 os	membros	 relevantes	 da	 organização	 (opiniões	 objetivas	 e	
subjetivas).

Além disso, através de outras ferramentas de benchmarking, podemos comparar a nossa organização com 
os	líderes	de	mercado	medindo	características	críticas	e	qualitativas	do	processo.	Após	o	„benchmarking”,	
a	equipa	do	projeto	pode	avançar	para	a	criação	de	planos	alternativos	ou	novos	conceitos	para	melhor	se	
alinhar	com	processos	e	objetivos	críticos.	Estes	planos	precisam	de	incluir	todo	o	âmbito	do	projeto	para	
uma transformação digital verdadeiramente completa a ter lugar.

ADAPTAÇÃO

PASSO CINCO - ADAPTAÇÃO

A implementação completa deve seguir a validação bem sucedida do processo-piloto. Esta fase deve ser 
conduzida da mesma forma que o projecto-piloto, mas os resultados dos projetos-piloto e da aprendizagem 
devem	 ser	 adaptados.	 O	 foco	 deve	 continuar	 a	 ser	 a	 poupança	 de	 custos,	 uma	 vez	 que	 esta	 é	 uma	
característica	da	abordagem	six	 sigma	approach,	por	exemplo.	As	matrizes	de	classificação	podem	ser	
usadas para reduzir razoavelmente o foco da equipa antes que qualquer implementação detalhada possa 
ocorrer. As barreiras à implementação podem reemergir como resistência à mudança, o que é mais crucial 
do	que	em	qualquer	pré-fase.	Temos	de	gerir	a	mudança	e	apoiar	a	mão-de-obra	no	sentido	da	transição	
digital. Os colaboradores da equipa original do projeto devem ser formados como „campeões digitais” que 
possam	avançar	com	esta	iniciativa	e	criar	uma	„valorização	da	INDÚSTRIA	4.0”	entre	os	colaboradores.

Após a implementação bem sucedida do novo processo, os dados devem ser recolhidos e comparados com 
a	fase	estratégica	para	garantir	que	o	projeto	trará	os	resultados	desejados	à	organização.	Os	procedimentos	
operacionais devem ser documentados e normalizados para uso diário. Deve ser desenvolvido um plano 
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para	 a	 gestão,	 além	 de	 continuar	 a	 implementá-lo	 e	 incluir	 novos	 métodos	 de	 trabalho,	 bem	 como	
necessidades	de	formação	em	larga	escala	para	uma	afinação	de	abordagens.

Quando	 o	 sistema	 estiver	 em	 funcionamento,	 o	 objetivo	 é	 melhorar	 continuamente	 a	 qualidade	 e	
eficiência,	considerando	a	revisão	e	implementação	de	mudanças	adequadas	numa	determinada	área.

A P R E S E N TA Ç Ã O  D E  S O L U Ç Õ E S  T E C N O L Ó G I C A S
Ao selecionar e implementar uma solução tecnológica, deve-se estar atento ao seu nível de desenvolvimento. 
Os	chamados	Níveis	de	Prontidão	Tecnológica	(TRL),	uma	abordagem	internacionalmente	aceite	e	usada,	
podem ajudar na avaliação do nível atual.

O	TRL	 foi	desenvolvido	na	NASA	na	década	de	1970	como	um	método	para	estimar	a	maturidade	das	
tecnologias.	 A	 utilização	 de	 TRLs	 permite	 discussões	 consistentes	 e	 unificadas	 sobre	 a	 maturidade	
técnica	em	diferentes	tipos	de	tecnologias.	O	TRL	de	tecnologia	é	determinado	durante	a	Avaliação	de	
Prontidão	tecnológica	(TRA),	que	examina	conceitos	de	programas,	requisitos	tecnológicos	e	capacidades	
tecnológicas demonstradas. Os TRL baseiam-se numa escala de 1 a 9, sendo 9 a tecnologia mais madura. 
O Departamento de Defesa dos EUA. tem usado a escala para aquisição desde o início dos anos 2000. 
A	Comissão	Europeia	propôs,	em	2010,	que	os	projetos	de	investigação	e	inovação	financiados	pela	UE	
adotassem	a	escala.	Os	TRL	foram,	por	isso,	utilizados	em	2014	no	programa	EU	Horizon	2020.	Em	2013,	
a escala de TRL foi ainda reforçada pela norma ISO 16290: 2013. A Associação Europeia das Organizações 
de	Investigação	e	Tecnologia	(EARTO)	publicou	uma	abordagem	e	um	debate	abrangente	sobre	os	TRL.	
As	críticas	à	aceitação	da	escala	TRL	pela	União	Europeia	 foram	publicadas	no	The	 Innovation	Journal,	
afirmando	que	„a	especificidade	e	a	sofisticação	da	escala	TRL	estão	a	diminuir	gradualmente,	uma	vez	
que	a	sua	utilização	é	generalizada	fora	do	contexto	original	(programas	espaciais)”.

Forrás:	https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level

Os TRL na Europa são:

TRL 1 - Princípios básicos;

TRL 2 - Conceito de tecnologia formulada;

TRL	3	-	Verificação	do	conceito	experimental;

TRL 4 - Tecnologia validada laboratorial;

TRL 5 - Tecnologia validada num ambiente relevante (ambiente relevante para a indústria para tecnologias-
chave);

TRL 6 - Tecnologia apresentada num ambiente relevante (ambiente relevante para a indústria para 
tecnologias-chave);

TRL	7	-	Demonstração	de	um	protótipo	do	sistema	em	ambiente	operacional;

TRL	8	-	Sistema	completo	e	qualificado;

TRL	9	-	Um	sistema	comprovado	em	ambiente	operacional	(fabrico	competitivo	para	tecnologias-chave;	
ou no espaço).
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No	 capítulo	 seguinte,	 apresentamos	 soluções	 que	 já	 estão	 disponíveis	 e	 aplicáveis	 na	 prática,	 que	 já	
existem	no	mercado	como	produtos.	A	lista	não	é	exaustiva,	quer	em	termos	das	tecnologias	envolvidas	
na indústria 4, quer dos seus potenciais fornecedores. As listadas ilustram uma solução bem comprovada 
e	direcionada,	refletindo	sobre	os	principais	tópicos	da	produção	inteligente.

RECOLHA DE DADOS

Muitas instalações e máquinas ainda não chegaram à idade da digitalização. Precisamos conectá-los 
primeiro	 para	 que	 possamos	 colher	 os	 benefícios	 do	 IIoT.	 O	 chamado	 software	 „IoT	 Gateway”	 pode	
fornecer	uma	solução	para	isso,	tanto	para	máquinas	existentes	como	para	novas	máquinas.	O	software	
torna as máquinas e o processamento de dados mais transparentes. A monitorização em tempo real dos 
dados do processo, tais como temperatura, pressão, vibração, etc., garante que a produção é de um padrão 
consistentemente	elevado.	A	análise	de	informação	específica	baseada	em	regras	simplifica	a	manutenção	
previsível e previsível das instalações.

Ferramentas recomendadas:

Kepware Drivers	(https://www.kepware.com/en-us/)

Bosch Rexroth IoT Gateway (https://www.boschrexroth.com/en/us/products/product-groups/electric-
drives-and-controls/topics/iot-gateway/index)

Ignition Edge (https://inductiveautomation.com/ignition/edge)

SMART E IOT DEVICES

Os	 dispositivos	 IoT	 são	 hardware,	 tais	 como	 sensores,	 microcontroladores,	 portais,	 dispositivos	 ou	
máquinas.	São	projetados	para	aplicações	específicas	e	são	capazes	de	transmitir	dados	através	da	Internet	
ou	de	outras	redes.	São	tipicamente	incorporados	em	outros	dispositivos	ou	ambientes,	equipamentos	
industriais,	sensores	ambientais,	dispositivos	médicos,	e	muito	mais.	Os	dispositivos	IoT	estão	cada	vez	
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mais	a	utilizar	 IA	e	machine	 learning	para	criar	 inteligência	e	autonomia	em	sistemas	e	processos	(por	
exemplo,	 gestão	 autónoma),	 fabrico	 industrial	 inteligente,	 equipamentos	médicos	 e	 domótica.	Muitos	
destes	dispositivos	são	pequenos	sistemas	baseados	em	microcontroladores	de	energia	e	custos	limitados	
A	largura	de	banda	da	rede,	bem	como	as	expectativas	dos	consumidores	em	relação	à	proteção		de	dados	
continuam	a	exigir	um	processamento	adicional	no	dispositivo	onde	os	dados	são	processados	no	ponto	
terminal	da	Internet	de	banda	larga,	em	vez	de	se	utilizarem	abordagens	baseadas	na	nuvem.

Ferramentas recomendadas:

Haris Digital (https://harisdigital.com/)

Actionpoint	(https://iot-predict.com/)

Advantech Wise	(https://select.advantech.com/wise-iot-sensing-devices/)

OEE

No	 fabrico,	 a	 Eficácia	Geral	 do	 Equipamento	 (OEE)	 é	 um	 KPI	 que	 representa	 a	 produtividade	 de	 uma	
máquina.	O	OEE	compara	o	desempenho	real	com	a	produtividade	esperada	para	obter	um	indicador	de	
pontuação	de	execução	específico	e	programado.	Os	fabricantes	consideram	geralmente	o	OEE	uma	das	
avaliações	mais	críticas	das	máquinas	e	equipamentos	industriais.

OEE: Medida do estado do equipamento ou da produção. Ao comparar OEE entre máquinas ou grupos 
destes,	pode	identificar	linhas	ou	máquinas	que	não	têm	eficiência	de	fabrico,	tais	como	resíduos,	tempo	
de	inatividade,	perda	de	velocidade/potência	e	desempenho	de	fabrico	contribuindo	para	a	redução	do	
OEE.

Potência: Pode rever os rácios de potência das máquinas e unidades para comparar as projeções de cada 
uma.

Qualidade: Pode	 rever	 o	 rácio	 de	 qualidade	 para	 identificar	 linhas	 de	 sucata	 elevadas,	 o	 que	 reduz	 a	
qualidade e contribui para um menor valor OEE.

Disponibilidade: Pode ver a taxa de disponibilidade das máquinas por um período selecionado (por 
exemplo, o turno atual ou o de ontem).

Ferramentas recomendadas:

OEE.com	(https://www.oee.com/calculating-oee.html)

Tulipa	(https://tulip.co/blog/overall-equipment-effectiveness-oee-dashboard/#:~:text=An%20OEE%20
Dashboard%20is%20a,%2Dto%2Dunderstand%20visual%20format.)

GE Proficy	(https://www.ge.com/digital/documentation/proficy-plant-applications/version82/c_about_
equipment.html)

SUPORTE À MANUTENÇÃO

As	organizações	começaram	a	usar	ferramentas	de	manutenção	preditiva	(PdM)	no	início	do	século	XXI.	A	
manutenção	preditiva	é	uma	estratégia	de	manutenção	proativa	que	utiliza	ferramentas	de	monitorização	
da condição para detetar vários sinais de deterioração, anomalias e problemas de desempenho. Com base 
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nestas	medições,	a	organização	pode	executar	algoritmos	preditivos	pré-construídos	para	estimar	se	um	
equipamento pode falhar para que a manutenção possa ser realizada antes.

A	 manutenção	 preditiva	 otimiza	 a	 utilização	 de	 recursos	 de	 manutenção.	 Sabendo	 quando	 uma	
determinada parte falhará, os gestores de manutenção podem evitar a manutenção excessiva e evitar 
falhas	 inesperadas	do	equipamento.	 Se	 implementada	 com	 sucesso,	 a	manutenção	preditiva	 reduz	os	
custos	de	funcionamento,	minimiza	o	tempo	de	inatividade	e	melhora	o	estado	e	o	desempenho	globais	
do	dispositivo.

Ferramentas recomendadas:

Predictive Maintenance with AWS  (https://d1.awsstatic.com/IoT/Predictive%20Maintenance%20
Infographic.pdf)

Upkeep (https://www.upkeep.com/learning/predictive-maintenance)

Limble CMMS (https://limblecmms.com/predictive-maintenance/)

PLATAFORMAS

A plataforma IoT é um pacote de tecnologia em várias camadas que permite fácil implementação, gestão 
e	automatização	de	dispositivos	conectados	no	universo	IoT.	Liga	hardware,	não	importa	o	quão	diversos	
sejam.	Oferece	conectividade	flexível	com	mecanismos	de	segurança	de	classe	empresarial	e	extensas	
capacidades de processamento de dados. A plataforma IoT propõe funcionalidades para programadores 
que	acelerem	significativamente	o	desenvolvimento	de	aplicações	para	dispositivos	conectados.	Garantem	
igualmente	a	escalabilidade	e	compatibilidade	entre	os	dispositivos.	É	referido	como	„middleware”	quando	
falamos	de	como	os	dispositivos	remotos	se	ligam	às	aplicações	do	utilizador	(ou	outros	dispositivos)	e	
lidam com todas as interações entre o hardware e as camadas de aplicação. É também conhecida como uma 
plataforma	baseada	em	nuvem	ou	ioT	permitindo	plataforma,	com	o	papel	de	definir	o	valor	principal	do	
negócio,	ou	seja,	capacitar	dispositivos	padrão	com	aplicações	e	serviços	baseados	na	cloud.	Finalmente,	
chamado	de	IoT	Application	Enableing	Platform,	ajuda	os	desenvolvedores	de	IoT.

Ferramentas recomendadas:

WaMeWo  (https://wamewo.com/)

Thingsboard (https://thingsboard.io/)

Google Cloud IoT (https://cloud.google.com/solutions/iot)

DIGITAL	TWINS	AR	(REALIDADE	AUMENTADA)/VR	(REALIDADE	VIRTUAL)

Digital Twin	significa	uma	representação	em	tempo	real	das	propriedades	físicas	de	uma	fábrica,	produto	
ou processo. Usam-na em muitos campos. Ao ligar objetos que geram dados em tempo real, cria-se uma 
pegada	digital	do	produto,	desde	o	design	até	ao	fim	do	ciclo	de	produção.	Os	dados	podem	ser	processados	
e	agregados	com	base	em	vários	critérios	e	exibidos	em	diferentes	formatos	dependendo	dos	respetivos	
casos	 de	 utilização.	 Assim,	 ao	 longo	 do	 tempo,	 desenvolve-se	 um	 perfil	 digital	 em	 desenvolvimento	
baseado no comportamento histórico e atual. Isto pode levar ao desenvolvimento de modelos precisos, 
resultando numa medição realista da imprevisibilidade do sistema..

A Realidade Aumentada (AR) é o processo de aplicação de tecnologia inteligente que ilustra e treina 
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profissionais	de	manutenção,	por	exemplo,	sobre	como	realizar	procedimentos	de	manutenção	de	forma	
eficiente	 e	 precisa.	 A	 AR	 substitui	métodos	 de	 treino	 clássicos,	 tais	 como	manuais	 de	 treino,	 gráficos	
impressos e materiais, e até modelos 3D.

Ferramentas recomendadas:

Siemens PLM (https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/)

PTC (https://www.ptc.com/)

Re’Flekt One (https://www.re-flekt.com/reflekt-one)

AI/ML, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL/MACHINE LEARNING

A	 introdução	da	 inteligência	artificial	e	da	aprendizagem	automática	é	uma	mudança	na	 indústria	que	
tem	muitos	benefícios	que	podem	ir	muito	além	dos	ganhos	de	eficiência	e	abrir	novas	oportunidades	de	
negócio.

Benefícios	diretos	da	aprendizagem	automática	no	fabrico:

 ¾ Redução de perdas frequentes e dolorosas, tais como rendimento, sucata, qualidade e 
permeabilidade;

 ¾ Aumento	da	capacidade	otimizando	o	processo	de	produção;
 ¾ Permite	que	as	linhas	de	produtos	cresçam	e	se	expandam	devido	à	operação	optimizada;
 ¾ Redução	 de	 custos	 através	 da	manutenção	 preditiva.	 O	 PDM	 conduz	 a	menos	 atividades	 de	
manutenção,	o	que	significa	custos	de	mão-de-obra	mais	baixos	e	redução	do	 inventário	e	do	
desperdício de materiais;

 ¾ Vida	Útil	Restante	(RUL).	A	previsão	leva	à	criação	de	condições	que	melhorem	o	desempenho,	
mantendo ao mesmo tempo o funcionamento da máquina. RUL elimina „surpresas desagradáveis” 
que	causam	tempo	de	inatividade	não	planeado;

 ¾ Melhoria	da	gestão	da	cadeia	de	abastecimento	através	de	uma	gestão	e	produção	eficientes	de	
inventários;

 ¾ Melhor	 controlo	 de	 qualidade	 com	 informação	 precisa	 para	 ganhar	 continuamente	 melhor	
qualidade;

 ¾ Melhor	colaboração	humano-robô,	condições	de	segurança	dos	colaboradores	e	eficiência;
 ¾ Produção centrada no consumidor - reaja rapidamente às mudanças na procura do mercado;.

Ferramentas recomendadas:

Seebo (https://www.seebo.com/predictive-quality-yield-solution/)

Oden (https://oden.io/learn/machine-learning-in-manufacturing/)

Azure (https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/)
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LOCALIZAÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA

Os Sistemas de Localização em Tempo Real (RTLS) tornaram-se a base para aplicações que aumentam a 
eficiência,	produtividade	e	segurança	em	quase	todas	as	indústrias.	A	capacidade	de	localizar	e	rastrear	
com	precisão	objetos	e	pessoas	permite	otimizar	os	processos	e	ajudar	os	colaboradores	a	concentrarem-
se	em	atividades	que	acrescentem	valor	à	organização.	A	informação	sobre	o	movimento	de	objetos	físicos	
com	 inserção	 digital	 tornou	 o	 RTLS	 essencial	 para	 alcançar	 o	 próximo	 nível	 de	 eficiência	 operacional.	
Tornou-se claro que, sem o RTLS, é impossível aprender sobre tudo o que se passa numa instalação.

Ferramentas recomendadas:

Pozi (https://pozi.tech/en)

Mitras (https://mitras.mortoff.hu/)

Kontakt (https://kontakt.io/what-is-bluetooth-rtls/)

INTRALOGÍSTICA

À	medida	que	a	automação	se	torna	a	nova	norma	no	fabrico	e	armazenagem	na	era	da	INDÚSTRIA	4.0,	
as capacidades de ajudar no manuseamento de materiais estão a evoluir rapidamente. Tecnologias como 
empilhadores	sem	condutor,	armas	robóticas	colaborativas,	triagem/colheita	melhorada,	transportadores	
inteligentes	estão	a	evoluir	enquanto	os	custos	continuam	a	diminuir,	tornando	estas	oportunidades	mais	
acessíveis	a	empresas	de	todos	os	tamanhos.	Um	desses	desenvolvimentos	apelativos	foi	recentemente	o	
surgimento	de	Robôs	Móveis	Autónomos	(RAMS),	que	são	alternativas	mais	flexíveis	aos	Veículos	Guiados	
Automatizados	(AGVs)	numa	vasta	gama	de	atividades	de	manuseamento	de	materiais.

Ferramentas recomendadas:

MIR (https://www.mobile-industrial-robots.com/en/)

KUKA AMR (https://www.kuka.com/en-hu/products/mobility/mobile-platforms/kmp-1500)

Omron (https://industrial.omron.eu/en/products/mobile-robot)

ROBÔS COLABORATIVOS

Um	 cobot,	 ou	 robô	 colaborativo,	 é	 um	 robô	 destinado	 à	 interação	 direta	 humano-robô	 num	 espaço	
partilhado,	ou	no	espaço	onde	estão	próximos	humanos	e	robôs.	As	aplicações	cobot	contrastam	com	
as	aplicações	tradicionais	de	robôs	 industriais	em	que	os	robôs	ficam	isolados	do	contacto	humano.	O	
uso seguro de cobots é assegurado por materiais leves, arestas arredondadas, limitações inerentes à 
velocidade	e	força	ou	sensores	e	software.

Os	cobots	são	projetados	para	partilhar	um	espaço	de	trabalho	com	as	pessoas,	tornando	a	automação	
mais	confortável	do	que	nunca.	Os	cobots	dos	fabricantes	oferecem	automatização	flexível	para	fábricas	de	
todos	os	tamanhos.	Da	montagem	à	pintura,	da	paletização	à	aparafusagem,	da	embalagem	ao	polimento,	
da moldagem por injeção à soldadura, ou qualquer tarefa de processamento.
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Ferramentas recomendadas:

Robôs Universais (https://www.universal-robots.com/)

Fanuc CRX (https://www.fanuc.eu/hu/en/robots/robot-filter-page/collaborative-robots)

ABB Yumi	(https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/irb-14000-yumi)
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