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INNOVATION WAVES

PORQUE EXISTIMOS?

Em que os ciclos de negócio estão 

progressivamente mais curtos, 

acelerando as vagas de inovação

Vivemos um período de mudança acelerada

Perante este cenário, a inoDev nasceu para ajudar as empresas a desencadear e gerir estas vagas de inovação, de forma a 

que encontrem e mantenham um posicionamento diferenciador e atinjam um crescimento sustentável.



COMO FAZEMOS?

Seguindo uma metodologia própria, 

desenvolvida para ajudar as empresas a gerir inovação com sucesso 



COMO FAZEMOS?

Diagnóstico do 
estado atual da 

empresa

Brainstorming de 
Ideias

(Evento de 
Inovação)

Seleção de 
Estratégias a 
Implementar

Modelação
Alinhamento e 

IMPLEMENTAÇÃO 
(2ª FASE)

- Reuniões com os 
gestores de topo da 
empresa, de modo a 
perceber o mercado e os 
desafios a atingir, numa 
abordagem inicial

- Análise do mercado, do 
ambiente competitivo e 
das tendências

- Análise 360º da empresa 
(interna e externa)

- Descrição dos processos 
internos

Evento de Inovação, 
envolvendo as pessoas-chave 
da empresa:
- Contronto dos 

resultados obtidos na 
fase anterior com as 
pessoas-chave da 
empresa

- Brainstorming de ideias
- Definição dos 

parâmetros a modelar, 
para cada ideia

⁻ Modelação das 
estratégias selecionadas 

⁻ Criação de diferentes 
cenários para cada 
estratégia selecionada

⁻ Plano de Ação detalhado 
para a implementação 
das estratégias a seguir

- Elaboração de um Plano 
de Negócios a 5 anos para 
cada ideia

- Definição do orçamento 
necessário para a fase 
seguinte

- Marketing
- Gestão do 

conhecimento
- Processos
- Planeamento
- Recursos 

Humanos
- TI
- Inovação

- Apresentação e recolha 
de feedback das ideias 
obtidas na fase anterior 
a focus groups 
selecionados

- Benchmark das ideias 
obtidas com outros 
conceitos; Estudo de 
mercado para cada ideia

- Mapa comparativo de 
ideias e análise do 
custo-benefício

- Seleção das ideias mais 
promissoras e definição 
das estratégias a seguir

A implementação e monitorização dos Planos de Ação para cada área da empresa são desenvolvidas na 

segunda fase. 

A primeira fase da metodologia é chamada de Ideação e Planeamento e tem 4 etapas: 



O QUE FAZEMOS?

Oferecemos um serviço de consultoria de gestão personalizado a qualquer empresa que ambicione inovar e 

implementar um posicionamento estratégico diferenciador, maximizando os seus resultados e rentabilidade 

global.

Apoiamos ativamente os nossos clientes em todas as etapas do processo de inovação, desde a Ignição da Inovação, 

Priorização e Seleção de Ideias, Modelação e Implementação de Ideias/Estratégias definidas.

Todas as dimensões e processos da empresa são continuamente alinhados e monitorizados através de ferramentas 

de controlo criadas à medida.

Ajudamos as empresas a alcançar o sucesso nos seus negócios através da inovação



O QUE FAZEMOS?

Afinação do conceito: testes e prototipagem

Identificação das necessidades e captura de financiamento

Modelo do negócio e apoio no lançamento

Gestão das valências internas e parcerias

Internacionalização
Identificação de mercados-alvo

Adaptação do modelo de negócio aos novos mercados

Posicionamento e Business Plan

Gestão do projeto

Inovação Aplicada
Conceção de raiz de novos modelos de negócio

Gestão de valências para a ideação e prototipagem

Afinação do conceito

Identificação das necessidades e captura de financiamento

Apoio a Start-ups e PMEs



O QUE FAZEMOS?

Cultura de Inovação
Levantamento do processo atual de inovação e cultura de inovação da empresa

Definição dos Eixos de Inovação e plano de ação

Implementação da cultura de inovação

Medição e monitorização periódica da cultura existente

Valorização dos Recursos Humanos
Alinhamento da gestão de RH com a Estratégia da empresa

Modelo de avaliação permanente das competências dos seus RH

Planos de Desenvolvimento individuais e das equipas

Aumento da motivação, gestão de conflitos e expectativas dos seus RH

Medição do Capital Intelectual
Conhecer a qualidade do conhecimento que é produzido e fica retido na empresa

Ajuda na tomada de decisões relativas à canalização dos recursos para investimentos

Melhoria da comunicação interna e externa

Potenciar o aumento informativo da Contabilidade
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