
procura de uma plataforma 
capaz de agregar um grande 
número de ideias, de envolver 
os colaboradores no processo de 
debate e avaliação de uma forma 
colaborativa e de suportar o 
lançamento periódico de desafios 
que visam encontrar resposta a 
questões operacionais previamente 
identificadas.

Solução

Após uma consulta ao mercado, 
a EDP Energias do Brasil 
optou pela solução da Exago, 
acreditando que seria a que 
melhor serviria os seus objetivos: 
uma ferramenta consistente, 
com um historial de sucesso em 
empresas de referência e com 
um conjunto de características 
que permitiria, por um lado, 

envolver os colaboradores 
na geração de ideias, mas que 
contemplava, igualmente, um 
processo de avaliação partilhado 

Desafio

Em 2010, a EDP Energias do 
Brasil quis abrir a inovação a 
toda a organização, tendo por 
base o conceito de “Sabedoria 
das Multidões” (“Wisdom of the 
Crowds”) e propondo-se fomentar 
e capitalizar as ideias dos seus 
cerca de 2.600 colaboradores 
em prol da inovação, da 
sustentabilidade e da eficiência. 

Certa de que a inteligência 
coletiva poderia ser aplicada 
em benefício da empresa, a 
participada da portuguesa EDP _ 

que atua na produção, distribuição 
e comercialização de eletricidade, 
com presença em 7 estados 
brasileiros _ definiu que a geração 
e o debate de ideias passariam a 
estar alinhados com as principais 
linhas estratégicas do Grupo. 

Definidos os grandes eixos 
orientadores da inovação 
interna, uma das vertentes 
para a desenvolver passou pela 
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Target inicial do programa:

2.600 colaboradores

Ideias, cultura e inovação para uma empresa mais 
dinâmica e eficiente.
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A Bolsa de Inovação permite capturar o conhecimento que 
está espalhado na organização através de um mecanismo 

de recolha, partilha, discussão, votação e seleção das 
ideias propostas pelos colaboradores.

João Brito Martins
Responsável inovação EDP Brasil



25% dos colaboradores a 
participar ativamente nos

3 primeiros desafios

e descentralizado, capaz de 
gerir uma grande quantidade de 
ideias. 

Com uma mecânica semelhante 
à de um mercado de Bolsa de 
Valores, a solução Exago permite 
que cada colaborador coloque 
as suas ideias neste mercado e 
comente os inputs dos outros 
participantes, obtendo créditos 
virtuais que lhe permitem 
investir nas ideias de terceiros 
que considerar mais relevantes, 
valorizando-as. Todos os que 
contribuem, gerando valor para 
a organização, podem trocar os 
créditos virtuais por prémios. 
Esta vertente de incentivo à 
participação foi igualmente 
considerada na decisão da EDP 
Brasil pelo modelo Exago.

A valorização de uma ideia 
significa que ela vai subindo na 
escala de avaliação bolsista. 
A fase final implica o crivo da 
Equipa de Inovação do Projeto, o 
comité que decide quais as ideias 
aprovadas que passam à fase de 
implementação.

Benefícios

A Bolsa de Inovação EDP, nome 
pelo qual a solução é conhecida 
internamente, foi lançada no 
verão de 2010, pela altura 
do Campeonato do Mundo do 
Futebol, com uma campanha de 
comunicação interna inspirada 
neste evento de grande impacto, 
o que motivou uma excelente 
empatia com a plataforma.

O primeiro desafio – Como 
melhorar o atendimento nas 
lojas e call center? – obteve uma 
excelente adesão. O número de 
colaboradores ativos chegou aos 
25% após o lançamento dos 3 
primeiros desafios.

Até ao início de novembro de 2011, 
foram submetidas no mercado 485 
ideias, 128 das quais tinham já sido 
aprovadas pelo mercado Exago e 
89 aprovadas para implementação 
pela Equipa de Inovação. Até à 
mesma data, 27 ideias tinham sido 
já postas em prática.

Pelo seu caráter colaborativo, 
a plataforma permite que 
as ideias sejam propostas 

e melhoradas com o 
contributo, o conhecimento 
e a experiência de todos os 

participantes, com benefícios 
incrementais para a operação 

da EDP Energias do Brasil.
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look & feel



Desde então, muitas mais 
foram propostas, aprovadas e 
implementadas, trazendo valor ao 
processo e à empresa.

Entre as ideias implementadas, 
refira-se o exemplo da ideia “Guia 
para baixa renda”: a sugestão de 
criar um guia que informasse os 
clientes com menores recursos 
de como poderiam beneficiar de 
condições especiais no consumo 
de eletricidade. Diversas ações 
foram desenvolvidas para 
promover a comunicação maciça 
deste benefício social – na fatura, 
nas lojas, com ações junto das 
comunidades mais carenciadas, 
nas prefeituras e nos media - 
esperando-se, agora, um aumento 
de satisfação destes clientes, 
e uma consecutiva redução 
de reclamações e de casos de 
incumprimento de pagamentos. 

Pelo seu caráter colaborativo, a 
plataforma permite que as ideias 
sejam propostas e melhoradas 
com o contributo, o conhecimento 
e a experiência de todos os 
participantes, com benefícios 
incrementais para a operação 
da EDP Energias do Brasil. Desta 
forma, ao utilizar a “Sabedoria 
das Multidões” para analisar os 
inputs individuais, a solução Exago 
possibilita a avaliação simultânea 
de centenas de ideias por uma 
massa crítica muito alargada, da 
qual resultam conclusões mais 
exatas e com menor nível de risco. 

27 ideias implementadas no 
primeiro ano do projeto
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resumo

Desafio

// Sistematizar a inovação em torno do conceito “Sabedoria das 
Multidões”, envolvendo os 2.600 colaboradores da EDP Energias do 
Brasil e capitalizando as suas ideias em benefício da empresa.

// Estimular a resposta a desafios operacionais previamente 
identificados, em linha com a estratégia de inovação do Grupo.

Solução

// Um modelo consistente e com um historial de sucesso em empresas 
de referência.

// Uma plataforma que funciona como um mercado bolsista com 
créditos virtuais, que incentivam à geração e partilha de ideias, 
permitindo valorizar as melhores.

Benefícios

// Utilização da inteligência coletiva para avaliar um grande volume de 
ideias e selecionar as mais promissoras, viabilizando o processo.

// Mais de 128 aprovadas no Idea Market após um ano.

// 89 ideias aprovadas pelo Comité de Inovação e 27 já implementadas.

cerca de 500 ideias submetidas até 
novembro de 2011

História real...


