
protagonistas da mudança, 
contribuindo com as suas ideias 
para a melhoria contínua da 
organização.

Solução

Ainda em 2009, foi selecionado 
o software de gestão que 
melhor suportaria a “Fábrica 
Incremental”: a opção recaiu 
no modelo Exago, tendo-se 
reconhecido a plasticidade 
indispensável para responder a 
um processo de inovação que se 
pretendia contínuo bem como, 
em simultâneo, capaz de colocar 
desafios temáticos e periódicos, 
estratégicos para a dinamização da 
atividade da empresa.

Assim, em março de 2009, no 
âmbito do “Programa Open”, a 
solução Exago foi lançada dentro 
da PT. Esta permitiu, não só 
agregar as ideias dispersas de 

Desafio

A inovação está há muito inscrita 
no ADN da Portugal Telecom 
mas nem sempre foi encarada 
pelos colaboradores como um 
processo transversal e aberto. Em 
2009, a administração executiva 
da operadora quis quebrar os 
dogmas que mantinham a inovação 
centralizada, reservada aos 
topos hierárquicos ou fechada no 
departamento I&D, e lançou o 
“Programa Open”. 

Com ele, estruturou a inovação 
em três áreas, correspondentes 
a três tipologias com diferentes 
objetivos, perfis de risco 
e horizontes temporais: (i) 
“Fábrica Incremental”, para a 
inovação contínua que visa os 
procedimentos quotidianos; 
(ii) “Fábrica Planeada”, para a 
inovação da oferta a médio prazo 
e; (iii) “Fábrica Exploratória”, 
para a identificação das grandes 
tendências tecnológicas de 
longo prazo e definição do 
posicionamento da empresa face 
às mesmas.

Esta sistematização envolveu toda 
a organização na génese e debate 
de ideias e, especificamente, 
com a “Fábrica Incremental”, 
a Portugal Telecom desafiou os 
mais de 11.000 colaboradores 
em Portugal a tornarem-se 

www.telecom.pt
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Modelo Exago põe 9.000 colaboradores a 
contribuir para a inovação na Portugal Telecom.
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6 meses após o lançamento do 
projeto, cerca de 7.000 participantes 

ativos, 60% de toda a organização



estavam inscritos na plataforma, 
um nível de participação 
surpreendente ao conquistar mais 
de 60% de toda a organização. No 
final de 2012 eram já 9.000. Até 
ao final desse ano, dos milhares 
de ideias sumetidas, mais de 
5.000 tinham passado à fase de 
validação e uma centena estava 
já implementada ou em processo 
de desenvolvimento. Desde então, 
muitas mais apareceram e foram 
desenvolvidas e implementadas 
com sucesso. 

O processo de avaliação e seleção 
de tão elevado número de ideias 
seria incomportável sem a solução 

5.000 ideias passaram pelo mercado 
nos primeiros 2 anos

todos os colaboradores, mas 
também avaliá-las e valorizá-las. 
À semelhança de um mercado 
bolsista, nesta plataforma existem 
créditos virtuais que podem 
ser usados para investir nas 
ideias. Estas vão passando à fase 
seguinte de avaliação e validação 
à medida que a sua cotação vai 
aumentando.

Além da abertura e 
descentralização que imprime 
ao processo de inovação _ todos 
podem contribuir com ideias, 
debatê-las, complementá-las e 
investir nelas _, o mercado de 
ideias da Exago baseia-se em 
processos tecnológicos simples 
e transparentes, estruturando-
se como um jogo que prevê 
um modelo de incentivos e 
comunicação que apoiam o 
envolvimento contínuo.

Benefícios

Seis meses após a implementação 
e divulgação da solução Exago, 
mais de 7.000 colaboradores 

 A solução permite que as 
melhores ideias possam, de facto, 

gerar mais-valias diretas para 
a empresa, tais como: reduzir 
custos, aumentar a eficiência 

de processos, melhorar o 
envolvimento com stakeholders, 

reforçar a qualidade dos serviços, 
entre outros.
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Exago. Ao dispensar uma estrutura 
de avaliação pesada e burocrática 
e ao descentralizar o processo 
de uma forma dinâmica e 
transparente que envolve todos os 
participantes, a solução Exago veio 
imprimir eficácia e flexibilidade 
ao processo de inovação da PT. 
Desta forma, a solução permite 
que as melhores ideias possam, 

de facto, gerar mais-valias 
diretas para a empresa, tais 
como: reduzir custos, aumentar a 
eficiência de processos, melhorar 
o envolvimento com stakeholders, 
reforçar a qualidade dos serviços, 
entre outros. 

Entre os muitos exemplos 
que passaram à prática, está 
a diferenciação dos cabos 
domésticos de instalação do 
sistema MEO com cores distintas. 
Uma ideia simples que melhorou 
significativamente a qualidade do 
serviço ao cliente, permitindo hoje 
ao Departamento de Serviço ao 
Cliente identificar, rapidamente e 
à distância, a origem de diversos 
problemas. Basta que o utilizador 
siga instruções como “verificar a 
ligação do cabo azul” para resolver 
a situação reportada.

Refira-se que, além destes ganhos 
diretos gerados pela inovação, a 
solução Exago teve um impacto 
muito relevante nos índices de 
satisfação dos colaboradores da 
Portugal Telecom. 

“O índice de satisfação em 
relação ao envolvimento com a 
empresa subiu significativamente. 
O Mercado fez com as pessoas 
tivessem brio em contribuir”, 
refere João Dolores, da Direção 
de Gestão de Inovação da PT, 
reforçando o papel da plataforma 
como elemento motivador e 
agregador. 

Dado o sucesso da iniciativa, a PT 
utilizou ainda a solução Exago para 
experiências de inovação externa 
(Open Innovation). A primeira 
_ o “Talento com Fibra”, que 
decorreu de outubro a dezembro 
de 2011 _ foi dirigida a estudantes 
universitários e contou com mais 
de 800 participantes e 200 ideias.  
E, no final de 2013, o “Desafio 
Mar” que recebeu, promoveu 
e procurou financiar ideias e 
projetos destinados a aproveitar o 
potencial marítimo da economia 
portuguesa.

O índice de satisfação em relação ao envolvimento com a 
empresa subiu significativamente. O Mercado de Ideias fez 

com que as pessoas tivessem brio em contribuir.

João Dolores
Direção e Gestão de Inovação da PT

cerca de 100 ideias implementadas
ou em fase de desenvolvimento
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Desafio

// Definir uma estratégia da inovação transversal a toda a empresa e 
partilhada pelos mais de 11.000 colaboradores.

Solução

// Programa de Inovação estruturado e aberto a todos os colaboradores 
da empresa.

// Plataforma Exago como ferramenta fundamental deste programa, 
permitindo congregar, debater e avaliar ideias.

// Um jogo, que funciona como um mercado bolsista, com créditos 
virtuais que permitem eleger as melhores ideias.

Benefícios

// Cerca de 10.000 colaboradores já participaram na plataforma.

// Cerca de 100 ideias implementadas ou em desenvolvimento.

// Avaliação descentralizada e transparente imprime eficácia e 
flexibilidade ao processo de inovação.

// Mercado de Ideias motivou satisfação e sentimento de pertença dos 
colaboradores.
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