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Programa de Inovação- OPEN 

LIDERANÇA ASSENTE EM INOVAÇÃO 

 

 

EMPRESA 

A Portugal Telecom (PT) é uma operadora global de telecomunicações líder a nível 

nacional em todos os sectores em que actua. Assume-se como a entidade 

portuguesa com maior projecção nacional e internacional e dispõe de um portfólio 

de negócios diversificado em que a qualidade e inovação constituem aspectos 

determinantes, estando ao nível das mais avançadas empresas internacionais do 

sector. A actividade da empresa abarca todos os segmentos do sector das 

telecomunicações: negócio fixo, móvel, multimédia, dados e soluções empresariais. 

A empresa assume a sua responsabilidade social perante a comunidade no 

constante apoio que dirige a diversas instituições, motivando os seus colaboradores 

através de uma política de voluntariado empresarial. Desenvolve soluções 

inovadoras que visam minorar as dificuldades dos clientes com necessidades 

especiais, intervindo ao nível da educação, ambiente, cultura e do desporto. 

 

ENVOLVIMENTO 

O ano de 2008 foi marcado mundialmente por uma envolvente económica – 

financeira pouco atractiva e por um clima de crise de confiança generalizada. Em 

Portugal, e no que respeita ao sector das telecomunicações, somou-se ainda uma 

maior competitividade devido à consolidação de um novo operador no mercado 

nacional. O sector das telecomunicações é um forte aliado na nova economia e a PT 

olha para esta conjuntura como um universo de oportunidades no qual tenciona 

participar sempre com todo o empenho, responsabilidade e respeito pela 

comunidade e pelo ambiente. A PT aumentou significativamente a sua base de 
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clientes a nível nacional e internacional para 70 milhões e atingiu mais de 300 mil 

clientes no serviço de IPTV (meo), o que representa um ritmo de crescimento três 

vezes superior ao verificado nos principais operadores europeus com oferta 

equivalente. Desta forma consolidou a liderança no mercado de banda larga móvel 

onde duplicou a base de clientes face ao ano anterior partilhando know-how com as 

suas subsidiárias a nível internacional. 

 

PROJECTO 

Em 2008, a PT investiu 150 milhões de euros em inovação, investigação e 

desenvolvimento, valor que representa dois por cento das receitas consolidadas. A 

empresa deseja continuar a surpreender o mercado com serviços inovadores, 

imprimindo uma cultura de inovação, palavra cuja definição passa a incluir temas 

que ultrapassam as vertentes estritamente relacionadas com tecnologia. 

 

Assim nasceu o Programa de Inovação OPEN, uma iniciativa transversal a toda a 

organização que, através de processos e metodologias específicos, visa incorporar 

práticas diárias de inovação. Esta iniciativa significa uma mudança de atitude em 

toda a organização, fazendo com que esta esteja mais atenta e empenhada em 

inovar.  

 

Os principais objectivos do Programa visam potenciar a inovação como o driver de 

crescimento e diferenciação; aprofundar uma cultura de inovação com reflexo na 

actividade do dia-a-dia de cada colaborador; criar as condições para o 

desenvolvimento de ideias novas e diferenciadoras; alinhar actividades de inovação 

com as prioridades estratégicas da empresa. Com este Programa a PT pretende 

obter resultados a nível de novos conceitos de negócio e segmentos de mercado; 

novos produtos e serviços; melhoria da experiência do cliente; maior eficiência 

operacional; nova cultura e comportamentos organizacionais. 
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ACTIVIDADES 

De forma a conseguir alcançar os resultados ambicionados, a inovação está 

sustentada em três “fábricas” distintas: Fábrica Exploratória, Fábrica Planeada e 

Fábrica Incremental. Numa perspectiva de longo prazo, surge a “Fábrica 

Exploratória” onde são identificadas as grandes tendências do meio em que a PT 

desenvolve a sua actividade e que podem, assim, vir a constituir excelentes 

oportunidades para a organização no futuro. O cartão pré-pago, que democratizou 

a utilização do telemóvel no mundo, é um excelente exemplo do que a “Fábrica 

Exploratória” pode fazer. 

 

Num panorama de médio prazo surge a “Fábrica Planeada”. Aqui, as tendências 

identificadas na “Fábrica Exploratória” ganham um papel de destaque dando início a 

projectos que permitirão à empresa, num prazo de dois a três anos, pôr em marcha 

os principais desafios identificados. Um exemplo da actividade deste tipo de fábrica 

espelha-se no lançamento do Vídeo-on-Demand do Meo. Ainda que este tipo de 

tecnologia já estivesse disponível no mercado, a PT foi responsável pela introdução 

do conceito em Portugal. Por fim, numa perspectiva de curto prazo, a “Fábrica 

Incremental” funciona numa lógica diária. Todos os colaboradores são desafiados a 

contribuírem com ideias inovadoras, susceptíveis de resultar em projectos que 

apontem melhorias contínuas no universo PT. A “Fábrica Incremental” é suportada 

por uma ferramenta interna designada por Mercado de Ideias, o qual funciona com 

a mesma lógica do mercado de acções, embora o investimento não se realize em 

acções, mas sim em ideias. Este é um lugar online onde as ideias são submetidas, 

discutidas e avaliadas. Periodicamente são lançados desafios à organização, para os 

quais se pretende resposta concreta. Assim o Mercado de Ideias ganha dinâmica 

pois este é o local onde surgem e se discutem as ideias relativas ao desafio. Uma 

vez no Mercado, as ideias são valorizadas de acordo com o volume global investido 

por todos os participantes. As mais valorizadas são apresentadas ao Conselho de 

Administração e candidatas a serem implementadas. Por forma a promover o 

envolvimento dos participantes foram atribuídos sistemas de incentivos. 
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Na campanha de divulgação do Programa, tendo como objectivo dar visibilidade a 

todas as acções e iniciativas subjacentes ao mesmo, foram utilizadas diferentes 

peças de comunicação on-line como os sms enviados a todos os colaboradores e 

apresentação de cinco filmes na Intranet éPT, com o objectivo de desmistificar 

eventuais preconceitos sobre inovação. Aliado a estas foi ainda enviado um e-mail 

pelo CEO, apelando à participação nesta iniciativa. Ao nível das peças de 

comunicação offline foram colocados cartazes sobre o primeiro desafio e logos em 

formato de Néon em todos os edifícios PT. 

 

RESULTADOS 

Analisando a receptividade e a participação no Programa de Inovação - OPEN, 

lançado no final de Março de 2009, é possível fazer uma avaliação positiva do 

mesmo. Após 7 semanas da divulgação do primeiro desafio no Mercado de Ideias, 

os números indiciam o sucesso da iniciativa, registando mais de 2.200 

participantes; foram submetidas um total de ideias superior a 700 e como 

consequência foram efectuados mais de 8500 investimentos. Os colaboradores 

aceitaram o desafio da inovação e os seus contributos permitem endereçar áreas 

tão diversas como “maior eficiência operacional”, “melhoria da experiência do 

cliente”, “novos conceitos de negócio”, “novos produtos e serviços” criando uma 

mais-valia para a organização. 

 

A PT acredita que o sucesso constrói-se colectivamente, de forma simples e lúdica, 

todos têm voz na construção do futuro da empresa acreditando que esta é a melhor 

forma de dar mais e melhores serviços aos seus clientes, de potenciar o valor dos 

colaboradores, de criar valor para os accionistas e para a comunidade em que está 

inserida. Os resultados do Programa são já um reflexo inicial de uma nova atitude, 

que vai construir uma PT aberta ao Mundo, que põe em causa, que questiona, que 

resolve, que inova. 


