
estratégicos. Os desafios 
apresentados aos colaboradores 
da Endesa _ cerca de 22.000 
localizados em Espanha, Argentina, 
Brasil, Peru, Chile e Colômbia 
_ passaram essencialmente por 
três temas principais ligados à 
inovação: segurança no trabalho; 
soluções de baixo custo e alto 
impacto no ambiente; redução de 
custos e aumento da eficiência 
pela aplicação de medidas 
organizacionais e tecnológicas 
para processos de trabalho.

Solução

De acordo com Ismael Pulido, 
do departamento de Inovação 
e R&D da Endesa, a solução 
Exago foi escolhida por combinar 
software e serviços de consultoria 
de valor acrescentado e por 
dar uma resposta rápida e 

Os resultados da utilização do 
modelo Exago na Endesa foram tão 
positivos que, no início de 2014, 
esta foi alargada a todo o Grupo 
ENEL (proprietário da Endesa) que 
conta com 71.000 colaboradores 
em cerca de 40 países.

Desafio

Os desafios mais prementes no 
setor da energia envolvem, cada 
vez mais, a descoberta de novos 
modos de resposta e ação quanto 
a questões ambientais e mercados 
em elevado estado de maturidade. 

Para a Endesa, a maior companhia 
de energia elétrica em Espanha, a 
inovação é um processo metódico 
que permite relacionar as 
necessidades atuais e os desafios 
futuros, criando assim valor para 
todos os stakeholders. 

Neste sentido, optou por um 
processo de inovação centrado 
numa plataforma interativa _ 
a plataforma Exago _ de modo 
a motivar os colaboradores a 
contribuírem ativamente para os 
desafios da organização.

Um dos maiores objetivos do 
programa passa por aproveitar o 
conhecimento e capacidade de 
inovação existentes na própria 
Endesa, para ter sucesso na 
prossecução dos seus desafios 
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em ano e meio, 47 desafios 
de inovação propostos aos 
colaboradores da Endesa



Ismael Pulido
Gestor de Portfólio I&D Endesa

efetiva ao processo de recolha, 
validação e implementação das 
ideias propostas. Isto deve-se 
à simplicidade da plataforma, 
encorajando a submissão de 
ideias, e ao fato de se basear num 
modelo autónomo e participativo 
de avaliação e seleção de ideias. 
O resultado é um processo de 
inovação mais transparente e 
eficiente.

Ismael Pulido destaca as virtudes 
e o valor do software Exago, 
desenhado para cobrir as falhas 
que ocorrem nos processos de 
inovação: “Um dos problemas 
mais frequentemente atribuídos 
a outros sistemas é a falta de 
transparência. Habitualmente 
as contribuições e ideias dos 
colaboradores são analisadas por 
comités de especialistas que não 
dão qualquer informação sobre o 
mérito de cada ideia até ao final 
do processo”, o que o torna lento 
e pouco efetivo.

A inovação no setor da energia 
tende a favorecer grandes projetos 
tecnológicos que consomem 
enormes quantidades de recursos, 

enquanto os projetos de baixo 
custo e alto impacto em melhorias 
operacionais estão geralmente em 
risco de serem colocados de lado e 
desvalorizados.

Ao contrário dos grandes 
investimentos em inovação que, 
por norma, envolvem ações 
disruptivas, este tipo de inovação 
operacional desenvolvida na 
Endesa assegura a sustentabilidade 
e melhoria do negócio no curto-
prazo. A utilização do modelo 
Exago promoveu métodos de 
gestão inovadora e trouxe uma 
maior integração da liderança, 
colaboradores e decisores em todo 
o grupo, tanto a um nível local 
como global.

A utilização do modelo Exago 
[...] tem um efeito imediato 

nas áreas onde o desafio 
foi proposto, através da 

aplicação e desenvolvimento 
de ideias e ações propostas 

pelos colaboradores.
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look & feel

mais de 1.700 participantes ativos 
até ao final de 2013



Benefícios

O envolvimento e adesão de uma 
massa critíca de colaboradores 
foi crucial para a identificação de 
soluções inovadoras alinhadas com 
a gestão estratégica da Endesa. 
A agregação de vários pontos 
de vista dentro da organização, 
medidos e monitorados pela 
plataforma Exago, assegura que as 
contribuições individuais são não 
só guiadas no sentido da geração 
de valor, mas também encorajadas 
para uma maior solidez 
organizacional e compromisso com 
os projetos.

Através da plataforma, os 
colaboradores são incentivados a 
propor, partilhar e explorar novas 
soluções para que estas possam 
depois ser enriquecidas pela 
comunidade. 

O software utiliza o conceito 
da “Sabedoria Coletiva” 
(“Wisdom of the Crowds”), que 
defende que, em determinadas 
circunstâncias, um grupo alargado 
e diversificado de participantes 
toma melhores decisões do que 
um especialista ou um pequeno 
grupo de especialistas. Isto 
aplica-se no processo de criação, 
enriquecimento, avaliação e 
seleção das melhores ideias e 
soluções propostas. O mecanismo 
envolve os colaboradores na 
criação de ideias, bem como no 
processo de seleção das melhores 
para cada um dos desafios 
lançados, dando “voz” a toda a 
base de colaboradores da Endesa.

Para a cultura corporativa da 
empresa, a inovação é uma tarefa 
que necessita de contribuições de 
diferentes pontos de vista. É uma 
das vantagens do software Exago: 
a sua capacidade de agregação 
sistemática da geração e partilha 
de conhecimento de um modo 
transparente e acessível.

A Endesa, contando com o 
software Exago, reforçou o 
papel da inovação em todos os 
níveis da empresa. A novidade 
e originalidade que advêm do 
conhecimento prático e específico 

de cada participante são 
apresentadas conjuntamente a 
todos os outros colaboradores da 
organização.

Segundo Ismael Pulido “algumas 
das ideias recebidas são altamente 
originais e promissoras”, 
sendo agregadas de um modo 
eficiente e descentralizado, num 
ambiente interativo e atrativo à 
participação.

A Endesa coloca muitas 
destas contribuições em 
prática, particularmente na 
área de segurança ambiental 
e no trabalho, que teve um 
elevado nível de participação 
e envolvimento por parte dos 
colaboradores.

Para avaliar o sucesso de uma 
iniciativa destas, o conhecimento 
e envolvimento coletivo 
são ferramentas válidas, mas 
é também necessária uma 
perspetiva ligada à tomada 

 A opção pela solução Exago advém do fato de esta combinar 
software e serviços de consultoria de valor acrescentado, e 

também de dar uma rápida e efetiva resposta ao processo de 
recolha, validação e implementação das ideias propostas.

Ismael Pulido
Gestor de Portfólio I&D Endesa
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Desafio

// Recolha, agregação, avaliação e integração do conhecimento disperso por 
22.000 colaboradores, numa estratégia de desenvolvimento de um processo 
produtivo inovador.

// Implementação de um processo de inovação transparente que engloba toda 
a força de trabalho da Endesa.

Solução

// Programa estruturado para um escopo global e regional de modo a incluir 
todos os colaboradores.

// Opção pelo software Exago como modelo de agregação do conhecimento 
e gestão transparente dos mesmos e como incentivo para o envolvimento de 
todos os colaboradores no processo.

Benefícios

// Adesão e participação de uma larga percentagem dos colaboradores. 

// Implementação e colocação em prática de muitas ideias e contribuições dos 
colaboradores.

// Diminuição dos obstáculos à inovação, devido à proximidade, velocidade e 
transparência da plataforma Exago.

// Envolvimento dos colaboradores que, através de propostas globais e 
regionais, se sentem incluídos e comprometidos com a organização.
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resumo

de decisão com uma visão em 
inovação contínua.

A Endesa acredita que o valor 
da plataforma Exago reside na 
definição dos desafios propostos, 
direcionando-os aos participantes. 
Este critério tem especial 
relevância na motivação dos 
participantes, pela perceção do 
seu contributo para a organização.

A elevada adesão dos 
colaboradores desde que a 
plataforma foi lançada, em abril 
de 2012, é prova dessa motivação 
para participar.

“Além da significativa valorização 
da inovação e de uma maior 
notoriedade da mesma dentro 
da empresa”, a experiência de 
utilização do modelo Exago na 
Endesa tem “um efeito imediato 
nas áreas onde o desafio foi 

proposto, através da aplicação e 
desenvolvimento de ideias e ações 
propostas pelos colaboradores”, 
conclui Ismael Pulido.

até dezembro de 2012, cerca 
de 2.000 ideias submetidas 

na plataforma Exago, 247 das 
quais aprovadas para possível 

implementação


