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Prefácio
O novo contexto global do mundo dos

Sustainable development has become

negócios exige, cada vez mais, por

firmly established on the policymaking

parte dos gestores, a capacidade de

landscape, presenting business leaders

lidar com factores ambientais e sociais

with growing demands on social and

nos seus processos de decisão. A

environmental responsibilities.

integração destes factores com o factor

Companies are being asked to play an

económico define o desenvolvimento

ever greater role in addressing societal

sustentável como um desafio incontornável na gestão do

challenges, and business leaders are being held to account for

futuro, determinante na criação de oportunidades de elevado

their action or inaction. The managers of tomorrow will need

potencial.

new leadership skills and experience if they are to respond to
these opportunities and the challenges of sustainable

O Young Managers Team (YMT) é uma iniciativa inovadora,

development.

que constitui uma oportunidade de crescimento profissional
num ambiente multisectorial proporcionado pelos membros

Through the WBCSD's young managers initiative, decision

do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o

makers with an eye on the future are helping to build and

Desenvolvimento Sustentável e, simultaneamente, uma aposta

foster capacity among their successors. Designed to provide a

das empresas nos seus quadros mais promissores, garantindo

unique learning experience among young professionals, the

uma forte componente de formação numa área estratégica,

Young Managers Team (YMT) creates a network of dynamic

como é o desenvolvimento sustentável.

business leaders who become sustainable development
ambassadors in their companies and society. This network has

A primeira edição deste projecto - YMT 2005 - reuniu um

proved to be a successful formula: a vibrant learning

conjunto importante de empresas associadas do BCSD

laboratory has emerged that continues to bring significant

Portugal, designadamente, a ANA, a Caixa Geral de Depósitos,

value to the individual participant, WBCSD and a wider

a CELBI, a CIMPOR, a CP, a EDP, a Edifer, a Hidroprojecto, a

stakeholder group.

LIPOR, o Metropolitano de Lisboa, a Parque Expo, a REN, a
Secil, a SGS, a Siderurgia Nacional, a Somague e a Soporcel,

Today's young managers tomorrow's business leaders not

num total de 17 empresas e 22 participantes. Formaram-se

only want a rewarding and fulfilling career, but are

duas equipas que, ao longo de um ano, desenvolveram uma

increasingly “dedicated to making a difference” in their

agenda de trabalho dedicada aos temas da Inovação e da

companies and their communities. And now the young

Mobilidade Urbana Sustentável.

managers network is spreading with both an international and
Portuguese network in place. The Portuguese Young

Esperamos que esta experiência constitua um forte incentivo

Managers are helping their companies become more

para que cada um dos participantes assuma o seu papel de

sustainable through their innovative and creative approach.

embaixador do desenvolvimento sustentável, preenchendo o
objectivo último desta iniciativa, que é o de catalizar uma

This Portuguese program provides a great learning experience

mudança rumo a um futuro mais sustentável.

and networking opportunities for the participants as well as for
the companies they represent. At the WBCSD it is our hope
that these young managers
will become agents for change,
spreading the message within

Francisco Sanchez
Sanchez, Presidente do BCSD Portugal

their companies and across the
Regional Network. I have every
confidence that they will.

Björn Stigson
Stigson, WBCSD President

Introdução

I.

O presente estudo foi desenvolvido no

envolver as empresas nacionais - os

A percepção das empresas

âmbito do Projecto Young Managers

agentes impulsionadores dos processos

relativamente a oportunidades e

Team 2005, promovido pelo BCSD

de inovação sustentável em Portugal -

ameaças subjacentes ao processo da

Portugal e é resultado do trabalho

de modo a avaliar a percepção das

inovação sustentável, o diagnóstico que

realizado ao longo do ano de 2005 pela

mesmas sobre o que consideram ser os

fazem da evolução percorrida e os

equipa Ecowave, que seleccionou como

principais obstáculos à evolução nesta

prognósticos para evolução futura, são

tema a desenvolver: “Inovação Rumo ao

área e as melhores soluções para os

outros dos aspectos analisados no

Desenvolvimento Sustentável”.

dirimir.

âmbito do estudo.

A inovação empresarial é hoje

O estudo teve por base as respostas a

Através de uma abordagem focalizada

reconhecida como pilar fundamental

um questionário constituído por um

nas empresas - perspectiva de análise

para o desenvolvimento económico e

conjunto de questões sobre a aplicação

inovadora face à natureza mais teórica

social do país, razão pela qual constitui

prática dos conceitos de Inovação e

dos estudos consultados sobre o tema -

uma prioridade da agenda política

Sustentabilidade na realidade das

espera-se que este trabalho contribua

nacional. A equipa não quis deixar de se

empresas. O questionário foi

para um melhor entendimento da

associar a esta dinâmica, ao procurar

direccionado a empresas, que à partida,

inovação sustentável no contexto

fomentar a reflexão sobre a forma como

manifestaram reunir características que

nacional e para a promoção do debate

o desenvolvimento económico baseado

permitiram considerá-las como

mais abrangente e profundo sobre esta

na inovação pode e deve incorporar os

“potencialmente inovadoras”. Para o

temática, envolvendo todos os agentes

princípios e conceitos da

efeito, focalizou-se na questão “Como

intervenientes no processo.

sustentabilidade.

se inova em Portugal?”, procurando
analisar a forma como os agentes

Resta ainda referir que, sem a

Em muitos dos estudos realizados sobre

empresariais da Inovação Sustentável

contribuição de um número

inovação sustentável, a abordagem é

em Portugal se auto-avaliam nesse

significativo de empresas que

feita na perspectiva do observador e os

papel, como avaliam as outras

participaram nesta iniciativa, estes

diagnósticos, elaborados por outsiders

empresas e parceiros no processo de

resultados não seriam possíveis. Às

do processo de inovação. Na

inovação e como avaliam o papel do

empresas que dispensaram a sua

perspectiva de contrariar esta tendência,

Estado enquanto promotor e regulador

atenção para contribuir positivamente

a equipa teve como principal objectivo

desse processo.

para este projecto, um muito obrigado!

A inovação é fundamental para a criação
de uma sociedade humana sustentável. Enquanto sociedade, não
seremos capazes de ser bem sucedidos na criação de um mundo
sustentável, se nos preocuparmos unicamente em ser mais eficientes
naquilo que já fazemos.
BCSD Portugal, Revista “Inovação, tecnologia, sustentabilidade e
sociedade”
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II. Abordagem
negócios e o número de trabalhadores.

O questionário incluiu 31 questões incidindo sobre 3 grandes
temas:

O objectivo foi o de reunir um leque de empresas
potencialmente inovadoras, heterogéneo e suficientemente

1. Inovação

representativo da realidade sectorial nacional.

A inovação na estratégia da empresa
O processo de inovação

Do processo de selecção resultaram 214 empresas, tendo-se

O desempenho do Estado

obtido 38 respostas (valor correspondente a uma taxa de

O envolvimento das partes interessadas

resposta de cerca de 18%).

A relação com instituições de investigação
A participação em programas de I&D
Os factores de inovação na próxima década

Distribuição das empresas da amostra por ramo de actividade
25%

3%

5%

3%

2. Desenvolvimento Sustentável (DS)

3%
3%

O DS na estratégia da empresa
O DS como factor de melhoria da Organização

3%

Comunicação dos resultados da Organização

3%

Os desafios impostos pelo DS

3%
5%

3. Binómio Inovação & Desenvolvimento Sustentável (I&DS)
Temáticas de I&D na Organização
A valorização dos impactes ambientais, saúde e
segurança no processo de I&DS
A sustentabilidade dos novos produtos/processos

31%

procura de oportunidades de negócio

10%

Distribuição das empresas da amostra por escalão de número de
trabalhadores
5%

Influência do DS no processo de inovação
A valorização das questões ambientais/sociais na

3%

Alimentação, Bebidas e Tabaco
Celulose e Papel
Comércio a Retalho
Construção Cívil
Grossistas e Import/Export
Indústria de Produtos Minerais
não Metálicos
Indústrias Electrónicas e de
Máquinas
Indústrias Metalúrgicas e
Metalomecânicas
Indústrias Químicas
Sector Primário, Indústrias
Extrativas e Diversas
Serviços
Transportes, Comunicação e
Serviços de Distribuição
Banca

5%

3%

29%
<100

8%

100 a 500

O recurso a ferramentas como a ACV, princípios

500 a 1000

de ecoeficiência, entre outros, no processo de I&DS

1000 a 5000

A incorporação no processo de inovação dos

5000 a 10000

princípios preconizados em documentos/organismos

>10000

de referência do DS

sem informação
29%

21%

A selecção das empresas resultou de critérios objectivos
relacionados com o desempenho da empresa face ao binómio

Distribuição das empresas da amostra por escalão de volume de negócios
3
(10 €)

Inovação/Desenvolvimento Sustentável e à sua relevância no

11%

panorama empresarial português:

3%

8%

11%

Preocupação com as questões relacionadas com a

15000 a 40000

sustentabilidade e inovação, valorizando-se a

40000 a 100000

associação a organismos vocacionados para estas

100000 a 200000
18%

questões (BCSD e/ou COTEC) e a publicação de
relatórios de sustentabilidade;

2

>200000
sem informação

Dimensão - selecção das maiores empresas,
considerando como indicadores, o volume de

5000 a 15000

49%

As empresas nacionais e a inovação III.

“Business has only two functions - marketing and innovation”
Milan Kundera

Numa época em que a globalização

e organizações nacionais e

surge como um desafio para todas as

internacionais.

empresas, independentemente da sua

produtos ou processos.
Um aspecto fulcral deste estudo residiu

dimensão ou sector de actividade, a

Relativamente à caracterização dos

no apuramento da existência de uma

competitividade não se pode centrar

métodos e processos adoptados para a

correlação directa entre as dinâmicas e

somente na opção de diferenciação e de

Inovação, uma maioria expressiva das

métodos de Inovação estabelecidos e

baixos custos. É indubitável que um dos

empresas (87%) afirma estudar e

adoptados e o seu reflexo ao nível de

caminhos para melhorar o

analisar possíveis alianças para

pedidos de registo de patentes, direitos

posicionamento competitivo é a

conquistar novos clientes e mercados,

de autor ou outros métodos de

capacidade inovadora.

bem como envolver clientes/

protecção dos produtos resultantes da

fornecedores no desenvolvimento de

inovação. É curioso verificar, que 74%

Independentemente das diferentes

novos produtos/processos. Contudo, já

das empresas não tenha efectuado

considerações conceptuais à inovação, é

no que se refere à existência de um

qualquer pedido de registo nos últimos

cada vez mais importante olhar a

processo de avaliação e priorização dos

4 anos, ao mesmo tempo que,

inovação numa perspectiva de sistema,

projectos em termos dos seus

conforme já foi referido, 92% afirma

pensada e planeada como alavanca do

resultados reais, as respostas são mais

que a inovação está presente na sua

desenvolvimento sustentável.

variadas, existindo cerca de 40% das

estratégia e valores. O registo de

empresas que assumem que tal

patentes está assim, distante de

processo não está inteiramente

corresponder proporcionalmente

implementado e testado. De um modo

aos projectos desenvolvidos.

A abordagem da inovação

geral, a avaliação focaliza-se nas
No universo das empresas inquiridas,

vertentes financeira e de satisfação do

verifica-se que a maioria (92%) tem

cliente.

uma estratégia clara e bem definida em
relação à inovação e promove os valores

No que respeita aos resultados da

da inovação na sua própria estratégia

investigação e desenvolvimento

empresarial.

realizado nas empresas, salienta-se
que nos últimos 4 anos:

Cerca de 91% estão integradas em
redes de contactos e em relações

Cerca de 84% das organizações,

estratégicas que privilegiam a inovação.

introduziu produtos novos ou

Os principais parceiros referidos são:

melhorados no mercado;

fornecedores, clientes, instituições

Apenas 26% das organizações

universitárias, concorrentes, consultores

patentearam os seus novos
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O envolvimento com as partes interessadas

Quanto à participação de empresas portuguesas em
programas de Investigação e Desenvolvimento (I&D), verifica-

De uma forma geral, as empresas inquiridas entendem

se que 54% das inquiridas já participaram em programas de

que o papel do Estado consiste em fomentar a inovação nas

I&D de âmbito nacional. No entanto, ainda uma parte

empresas de uma forma contínua e consistente, promovendo

significativa (cerca de 70%) diz nunca ter participado em

simultaneamente mecanismos para premiar as melhores.

programas internacionais (comunitários e extra-comunitários).

No que respeita à percepção que as empresas têm
relativamente ao desempenho do Estado enquanto

Historial de participação em programas de I&D

impulsionador de inovação, refira-se que 35% das inquiridas
consideram que as políticas adoptadas ao longo dos últimos
anos, não são potenciadoras de inovação paras as
Organizações interessadas.

Historial de
benefício de
Programas de
Financiamento
para a Inovação

42%
56%
3%

Redes de
Investigação
internacionais 0%

A Organização entende que as políticas adoptadas pelo Estado são
potenciadoras da inovação na Organização?
9%

Programas
Internacionais

22%
78%

30%
70%
0%

12%
Muito aplicável

Aplicável

Programas
comunitários

Programas
nacionais

46%
54%
0%
54%
46%
0%

Aplicável, mas insuficiente
Não respondeu

Não

Sim

Pouco aplicável
35%

Relativamente a programas de financiamento, o programa

41%

PRIME foi o mais referenciado pelas empresas. No entanto,
56% afirmaram nunca ter beneficiado de qualquer apoio
No processo de desenvolvimento da inovação, 97% das
empresas privilegiam o diálogo com as partes interessadas e
consideram que a sua estrutura organizacional potencia
oportunidades de inovação. Foram referidas iniciativas como a
criação de grupos de trabalho multidisciplinares e a
implementação de concursos de ideias como impulsionadoras
da inovação no seio das empresas.

A abordagem em parceria consiste num processo integrado e
activamente participado, visando de forma duradoura e eficaz,
dar respostas inovadoras a problemas pluridimensionais
definidos em conjunto por parceiros nacionais, mediante a
conjugação activa de adequados e diversificados esforços,
competências e recursos.

No processo de desenvolvimento da inovação, a Organização promove o
diálogo com as partes interessadas ou adopta outras iniciativas
equivalentes?
3%

financeiro à inovação promovido por organismos de incentivo.

Inquiridas sobre as parcerias com instituições de investigação,
a maior parte das empresas (53%) referiu que a cooperação e
partilha da informação decorrente deste tipo de relação tem

21%
Muito aplicável

sido significativa. No entanto, uma parte substancial (47%)
referiu que o contributo destas parcerias para o processo de

Aplicável

quando questionadas no seu caso, 79% responderam que nos

29%
Aplicável, mas insuficiente

Pouco aplicável
47%
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inovação é ainda diminuto ou insuficiente. Concretamente,
últimos 4 anos a sua empresa desenvolveu projectos de
inovação em colaboração com outras instituições.

Os canais privilegiados eleitos pelas organizações para o

Perspectivas para a próxima década

estabelecimento de protocolos de I&D são as instituições
universitárias e de investigação.

Inovação no passado recente da Organização

Pedidos de
patentes,
direitos
de autor 0%
ou outros
Parcerias em
projectos
de inovação 0%
Introdução de
novos produtos
no mercado pela
Organização 0%

26%
74%

79%
21%

84%
16%

Financiamento
de actividades
de I&D pela
Organização 0%

65%
35%

Contrato de
serviços de
I&D pela
Organização 0%
Desenvolvimento
de actividades
de I&D pela
Organização 0%

58%
42%

81%
19%

As empresas potencialmente inovadoras em Portugal
consideram que serão as tecnologias de informação e
comunicação, as tecnologias de energia e novas fontes de

Não respondeu

Não

energia, assim como os aspectos ambientais, os principais

Sim

factores de inovação que irão introduzir fortes alterações no
processo de inovação na próxima década.
Refira-se que, das várias componentes sugeridas, a vertente
relativa aos aspectos sociais foi a menos valorizada.

Factores de Inovação na próxima década

3,6

4
3,4

3,2
2,9

3,3

2,9

2,8

3

2

1

Tecnologias de
Informação
e Comunicação

Tecnologias de
Energia e Novas
Fontes de Energia

1 - Pouco aplicável

Desenvolvimentos
das Bio-Ciências

Engenharia dos
Materiais

2 - Aplicável, mas insuficiente

Novos Processos
Tecnológicos

3 - Aplicável

Aspectos
Ambientais

Aspectos
Sociais

4 - Muito aplicável
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IV. As empresas nacionais e o Desenvolvimento
Sustentável

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido
como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes

A Organização agrega princípios de sustentabilidade nas noções de gestão
global do negócio, o qual alimenta a definição das suas estratégias e
políticas?

sem comprometer a capacidade de as gerações futuras

11%

satisfazerem as suas próprias necessidades” (cf. Relatório

Muito aplicável

Bruntland, 1987), tem vindo a difundir-se mundialmente, nas
diversas formas de organização das sociedades, como
objectivo do quadro de desempenho das respectivas

Aplicável
42%

actividades em harmonia com a preservação dos recursos

47%
Aplicável, mas insuficiente

naturais, com a qualidade do ambiente e com o equilíbrio
social das comunidades. Urge, neste sentido, que no seio da

Pouco aplicável

comunidade empresarial, a adopção deste conceito seja tida
como linha orientadora no desenvolvimento da estratégia do
negócio.
Foram identificados pelas empresas alguns factores
O desenvolvimento sustentável é mais do que um “ambiente

impulsionadores de sucesso, tais como: a melhoria da

limpo”. O grande desafio que se coloca actualmente deve-se

qualidade do serviço ao nível das comunicações; a produção

não somente à exigência de novas técnicas, mas também de

de novos tipos de embalagem; a melhor eficiência energética;

novas formas de pensar e reflectir sobre os objectivos sociais,

a reciclagem; o desenvolvimento de projectos de

económicos e ambientais, assim como a forma de os atingir.

responsabilidade social; a adopção de procedimentos no
sistema de gestão da qualidade nas áreas operacionais; a

De uma forma geral, em cerca de 97% das empresas

aposta na redução de emissões poluentes; o incentivo à

inquiridas, o tema Desenvolvimento Sustentável está presente

utilização de energias renováveis; o acompanhamento e

na sua estratégia global. No entanto, verifica-se que ainda

controlo ambiental; a adopção das normas ISO; o

existe um longo caminho a percorrer para que todas estas

investimento na sensibilização dos cidadãos como forma de

temáticas sejam efectivamente colocadas em prática. Apenas

integrar o ambiente social na definição de qualidade de vida; a

uma pequena minoria não apresentou preocupações

execução da Due Diligence ambiental e a exigência de

ambientais na missão da organização, sendo que a grande

qualificação de fornecedores.

maioria considerou que o desenvolvimento sustentável é um

6

factor chave para a empresa. A sustentabilidade é enquadrada

Relativamente às ferramentas e mecanismos para apoio do

na estratégia e políticas adoptadas, sendo as questões

desenvolvimento sustentável na organização, a maioria das

ambientais e sociais, além de integradas na cadeia de valor,

empresas (95%) tem trabalhado no sentido da sua

vistas como novas oportunidades de negócio.

implementação.

Como ferramentas/mecanismos de apoio às práticas de
sustentabilidade foram salientadas as seguintes:

Quais os desafios em lidar com o Desenvolvimento Sustentável?

desenvolvimento de novas tecnologias na vertente de
comunicação de dados e voz, bem como na área de sistemas
de informação; a conservação de ecossistemas; projectos em

16%

Cumprimento
da legislação
aplicável

37%
37%
11%

curso no âmbito da recolha centralizada e da certificação da
qualidade; a possibilidade de candidatura anual ao Dow Jones
Sustainability Index; a emissão de relatório de sustentabilidade
e definição de estratégias e indicadores de monitorização; a
implementação de ferramentas e processos de CRM; a
participação em acções de comunicação interna e externa; a
criação de departamentos dedicados e elaboração do balanced
scorecard como ferramenta de controlo estratégico.

29%

A vontade dos clientes
em adquirir mais
produtos/serviços
sustentáveis
A capacidade de utilizar
as melhores ferramentas
disponíveis

A capacidade da
Organização medir
melhorias na performance

42%
24%
5%
21%
55%
24%
0%
39%
47%
11%
3%
53%

Os desafios

Perceber as expectativas
das partes interessadas

37%
11%
0%

Das várias hipóteses apresentadas às empresas de forma a
seleccionarem quais os principais desafios que sentiam ao lidar

32%
16%
5%

com o Desenvolvimento Sustentável, foram maioritariamente
seleccionados os seguintes:

45%

Perceber o negócio

Pouco aplicável

Aplicável, mas insuficiente

Aplicável

Muito aplicável

Perceber as expectativas das partes interessadas;
A capacidade da Organização medir melhorias na

Foram ainda identificados outros desafios, tais como a

performance;

optimização dos recursos disponíveis de modo a potenciar

Perceber o negócio e vontade dos clientes em adquirir

resultados a médio e longo prazo, conciliando a expectativa na

novos produtos/serviços sustentáveis

obtenção de resultados de curto prazo, a capacidade da
Organização funcionar de acordo com uma cultura contínua

Uma parte considerável das empresas contactadas considera

de criação de valor, e a implementação, com sucesso, de boas

que o cumprimento da legislação aplicável é um dos desafios

práticas nas actividades quotidianas da empresa.

em lidar com a temática do DS. Em relação à necessidade
crescente por parte dos clientes em adquirir mais produtos e
serviços sustentáveis, este parece constituir um factor

As oportunidades

relativamente mobilizador para as empresas recorrerem às
questões do DS.

De uma forma geral, em cerca de 97% das empresas, o
Desenvolvimento Sustentável é assumido como factor de
melhoria para o desempenho das mesmas em diversos
aspectos, sobretudo:
Na melhoria dos processos/operações existentes;
Na melhoria de produtos (bens ou serviços)
existentes;
No estabelecimento de novos processos.
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vertentes: a económica, a social e a ambiental. Esta é pois, uma

Em que medida o desenvolvimento sustentável tem ajudado
a Organização?

poderosa ferramenta de gestão e de comunicação de
resultados, cuja utilização está ainda numa fase embrionária
no seio das empresas inquiridas.

11%
37%
32%

No desenvolvimento de
novas formas de negócio

Foram ainda destacados pelas organizações outros veículos de

21%
32%

comunicação: participação em newsletters, revistas, internet,

45%

Nos processos/operações
existentes

intranet, acções de relações públicas (imprensa), fóruns,

21%
3%

roadshows, conferências e seminários e no âmbito do projecto

29%

de sustentabilidade são ainda consultados as partes

39%

No estabelecimento
de novos processos

29%

interessadas e selecionados os indicadores GRI como base dos

3%
Na melhoria de
produtos/serviços
existentes

Relatórios de Sustentabilidade.

18%
63%
16%
3%
21%

No lançamento de novos
produtos/serviços

Pouco aplicável

42%
21%
16%

Aplicável, mas insuficiente

Aplicável

Muito aplicável

Cerca de 80% das empresas afirma que a interiorização do
conceito de Desenvolvimento Sustentável tem ajudado a
organização no desenvolvimento de novas formas de
negócio, sendo que relativamente ao lançamento de novos
produtos/serviços a percentagem dos inquiridos ascende a
84%. No entanto, é ao nível dos processos/operações
existentes, no estabelecimento de novos processos e na
melhoria de produtos/serviços existentes, que o
Desenvolvimento Sustentável mais tem contribuído para a
organização.
Foram ainda mencionados pelas empresas, o contributo e
facilitação do DS na posterior implementação de certificações
ambientais e de segurança.

A comunicação como princípio da consolidação
No que se refere à forma de comunicação às partes
interessadas dos resultados anuais das Organizações, o veículo
de comunicação mais comum é o Relatório e Contas (100%
dos inquiridos), sendo que algumas também emitem
Relatórios de Balanço Social (54%). Os Relatórios de
Desempenho Ambiental começam a ter lugar nas empresas
inquiridas, sendo que 46% das empresas emite e comunica
como forma de se posicionar no mercado e desenvolver
oportunidades de negócio.
Apenas 30% apresenta Relatórios de Sustentabilidade, que são
os mais abrangentes, uma vez que englobam estas três
8

O binómio inovação/Desenvolvimento V.
Sustentável

A inovação é uma ferramenta para a sobrevivência

Inovação: Em que direcção?

competitiva. A inovação deve, contudo, ser pensada e
planeada como alavanca do Desenvolvimento Sustentável, isto

Os resultados do questionário apontam para um maior

é, deve considerar não só factores económicos, mas também

enfoque do investimento empresarial em actividades de

factores ambientais e sociais, de modo a não comprometer o

Investigação e Desenvolvimento (I&D) nas vertentes ambiental

futuro das sociedades e, consequentemente, das organizações.

e económica, em detrimento da vertente social.

Sob o tema “binómio Inovação/Desenvolvimento Sustentável”
pretende-se avaliar em que medida as empresas integram as

Com efeito, as principais áreas de investimento das actividades

questões da sustentabilidade no seu processo de inovação.

de I&D têm sido o controlo e protecção ambiental (18%), a
promoção de novas tecnologias industriais e aumento de

Para tal focalizou-se a análise nas evidências da aplicação do

produtividade (14%). As temáticas de I&D que são objecto de

binómio, ou seja, no modo como o Desenvolvimento

investimento por parte de algumas das empresas inquiridas e

Sustentável se reflecte no processo de Inovação, nas áreas de

por estas salientadas, são as tecnologias de informação e

inovação preferenciais, nos processos e ferramentas utilizados

comunicação, matérias- primas e tecnologias industriais e a

para operacionalizar o binómio e nas formas de envolvimento

NanoTecnologia.

das partes interessadas.
O desenvolvimento de serviços sociais tem despertado um
menor interesse nas empresas em termos de I&D (8%). O
A influência dos princípios do Desenvolvimento Sustentável no

apoio financeiro a projectos de investigação e promoção do

processo de Inovação

conhecimento, nomeadamente através da atribuição de
bolsas, e a projectos de índole desportiva, foi referido por

Quando inquiridas sobre a forma como o Desenvolvimento

apenas uma das empresas inquiridas.

Sustentável influencia o processo de Inovação, as empresas
relevaram o lançamento de novas ideias e projectos, a
criatividade e capacidade para gerar novas ideias e as opções e

A consideração das preocupações ambientais e sociais dos

oportunidades de novas tecnologias.

agentes interessados no desenvolvimento de novas
oportunidades de negócio

Durante o processo de inovação é valorizada a redução dos impactes
ambientais associados, assim como a melhoria de aspectos relacionados
com a saúde e segurança?
19%

3%
Muito aplicável

Aplicável

27%

Aplicável, mas insuficiente

Para cerca de 50% das empresas inquiridas, o
desenvolvimento de novas oportunidades de negócio passa
pela auscultação das partes interessadas, através da promoção
do diálogo participado e alargado, do reporting interno dos
técnicos de ambiente e dos técnicos de controlo de qualidade,
da realização de estudos de opinião e inquéritos de satisfação e
necessidades. No entanto, uma parte ainda significativa das
empresas (35%) encara as preocupações das partes
interessadas como um factor não determinante para o

Pouco aplicável
51%

desenvolvimento de novas oportunidades de negócio,
enquanto 16% não as considera importantes.
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No processo criativo são tidos em conta os princípios de boas práticas
sociais e ambientais baseados em documentos e/ou organismos de
referência (Global Compact, Sullivan Principles, The Natural Step,
Princípios Ceres)?
38%
Muito aplicável

Aplicável
32%

A operacionalização do binómio

Aplicável, mas insuficiente

Cerca de 97% das organizações valorizam no processo de

Pouco aplicável

inovação, a redução dos impactes ambientais associados e a

16%

14%

melhoria dos aspectos relacionados com a saúde e segurança.
Aproximadamente 95% integram, de alguma forma, os
princípios da sustentabilidade nos novos processos/produtos
desenvolvidos. Algumas empresas referem a valorização de
aspectos como a produtividade, eficiência energética,
segurança e saúde no trabalho, reciclagem de resíduos e
redução de emissão de CO2 no desenvolvimento de novos
processos/produtos.

de integração do desenvolvimento sustentável no processo
criativo:

alguma fragilidade em parte considerável das organizações
inquiridas. Verifica-se, no entanto, uma atitude reactiva em
qualquer uma delas e uma crescente sensibilização para a

Referindo-se a empresas potencialmente inovadoras e de
alguma forma sensibilizadas para as questões da
sustentabilidade, estes resultados, quando projectados para o

65% das empresas evidenciam não recorrer ou
recorrer pouco a conceitos / ferramentas de gestão
ambiental como a Ecoeficiência e/ou Análise de Ciclo
de Vida e 38% aplicam-nas, embora de forma
incipiente;
70% das empresas evidenciam não incorporar no
processo criativo, ou incorporarem de forma
insuficiente, documentos ou organismos de
referência nesta área como Global Compact,
Sullivan Principles, The Natural Step e Princípios
Ceres.

Ferramentas e conceitos como Análise de Ciclo de Vida (ACV) e/ou
Ecoeficiência, bem como todos os aspectos relevantes do Desenvolvimento
Sustentável, são sistematicamente considerados no desenvolvimento de
novos produtos/processos?
38%
Muito aplicável

Aplicável
27%
Aplicável, mas insuficiente

Pouco aplicável
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A articulação Inovação - Desenvolvimento Sustentável denota

importância destas questões.

Contudo, quando questionadas sobre processos sistemáticos

19%

As ilações

16%

universo das empresas nacionais, indiciam que haverá ainda
um longo caminho a percorrer para que a integração seja feita
de forma pró-activa, sistemática e global.
Só num estágio mais avançado, em que as organizações
nacionais passem do plano das ideias, princípios e aspirações à
operacionalização e aplicação efectiva das mesmas, se poderá
usufruir dos benefícios de uma relação Inovação Desenvolvimento Sustentável que, apesar de ter tudo para ser
simbiótica, é ainda por muitos encarada como “menos
eficiente”.

Ideias Chave VI.

Como se revêem as empresas em

melhorados no mercado. Contudo,

expectativas das partes interessadas e

matéria de inovação?

uma pequena percentagem das

na capacidade da organização em medir

empresas patenteia os seus

melhorias na sua performance. O

produtos/processos.

cumprimento da legislação aplicável à

A maioria das empresas inquiridas tem
uma estratégia de inovação e uma rede

empresa, para a grande maioria, não é

bem definida de contactos e parcerias. A
própria estrutura organizacional

considerado como desafio imposto pelo
Quais os desafios da Inovação?

DS.

potencia a inovação.
A maioria das empresas considera o
desenvolvimento das tecnologias de

Qual a influência do Desenvolvimento

Como desenvolvem actividades de

informação e comunicação, as

Sustentável no processo de Inovação?

I&D?

tecnologias e novas fontes de energia e
os aspectos ambientais como principais

No processo de inovação, a maioria das

A maioria das empresas desenvolve

factores de contribuição para a Inovação

empresas valoriza a redução dos

actividades de I&D e colabora em

na próxima década.

impactes ambientais e a melhoria dos

projectos com outras instituições

aspectos relacionados com a saúde e

(científicas ou não), embora não de

segurança.

uma forma sistemática. No processo de

Como encaram o Desenvolvimento

desenvolvimento da inovação as

Sustentável?

organizações privilegiam o diálogo com

A influência do DS no processo de
inovação revela-se mais vincada no

as partes interessadas. Uma significativa

No que respeita ao DS, o conceito é

lançamento de novas ideias e projectos,

percentagem das empresas inquiridas

bem conhecido e enquadrado na

no processo criativo e nas opções e

participa em programas de

missão, estratégia e políticas da

oportunidades de novas tecnologias,

investigação, maioritariamente

organização. A maioria possui, ao nível

em detrimento das áreas de gestão das

nacionais. Relativamente ao papel do

estrutural, mecanismos que suportam o

capacidades, de definição das

Estado, um número significativo de

DS. Maioritariamente consideram que o

tecnologias e das estratégias da

empresas avalia negativamente o

DS tem ajudado a organização na

inovação.

desempenho deste agente como

melhoria dos processos/operações

elemento catalisador do processo de

existentes e dos produtos ou no

No que respeita a ferramentas e

inovação empresarial.

estabelecimento de novos processos, e

conceitos específicos relacionados com

não tanto no lançamento de novos

Ecoeficiência ou princípios de boas

produtos ou desenvolvimento de novas

práticas sociais e ambientais baseados

formas de negócio.

em documentos de referência, uma boa

O investimento em I&D traduz-se no
lançamento de novos produtos ou

percentagem das organizações ou não

processos?

conhece ou não os aplica durante o
Quais os desafios do DS?

processo de inovação.

Como resultado das actividades de I&D,
um grande número de empresas

Os principais desafios colocados pelo

introduziu produtos novos ou

DS relacionam-se com a percepção das
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Qual o nível de desempenho1 das empresas relativamente a
cada um dos três temas: Inovação, Desenvolvimento
Sustentável e binómio Inovação/Desenvolvimento
Sustentável?

Desempenho das Organizações nas três temâticas
67,5%
62,8%

Inovação

57,7%

Desenvolvimento
Sustentável

Inovação &
Desenvolvimento
Sustentável

Para esta análise considerou-se que cada questão teria igual importância e peso. Para
cada tema, se todas as empresas tivessem respondido “Sim” ou optado pela opção
“Muito Aplicável” a todas as questões, teriam um desempenho máximo (100%).
1

Em primeiro lugar, é de destacar o desempenho positivo das
empresas (acima dos 50%) em todos os temas, o que
demonstra a relevância e a sensibilidade crescente destas
questões no seio das empresas nacionais.
Os conceitos e preocupações relacionados com o
Desenvolvimento Sustentável, são os que registam um melhor
desempenho, revelando que é o tema, de entre os três, mais
assimilado pelas empresas e que se mostra mais presente nas
suas actividades.
A temática da Inovação apresenta também um bom
desempenho, embora menos positivo. A existência de uma
verdadeira cultura de inovação não é ainda uma realidade
consolidada nas empresas nacionais. É necessário criar um
ambiente favorável ao desenvolvimento da inovação, através
de uma nova atitude e prática da inovação empresarial.
A integração do Desenvolvimento Sustentável na Inovação
regista o menor desempenho, denotando alguma fragilidade
nesta abordagem, pelo que haverá ainda um longo caminho a
percorrer para que a integração seja feita de forma pró-activa,
sistemática e global. É, por isso, importante repensar as
prioridades da política de inovação com vista a definir e
estabelecer processos e estratégias com base em critérios de
sustentabilidade.
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Young Managers Team (YMT.PT)

O BCSD Portugal-Conselho Empresarial

O projecto YMT.PT, inspirado no YMT

para o Desenvolvimento Sustentável é

do WBCSD-World Business Council for

uma associação sem fins lucrativos,

Sustainable Development, reune um

criada em Outubro de 2001 pela

conjunto de jovens quadros numa

iniciativa das empresas Sonae, Cimpor e

agenda de trabalho anual dedicada ao

Soporcel, associadas ao WBCSD-World

debate de um tema no âmbito do

Business Council for Sustainable

desenvolvimento sustentável.

Development, em conjunto com mais 33
empresas de primeira linha da

O aumento de conhecimento sobre a

economia nacional. Actualmente a

temática do desenvolvimento

organização conta com 82 membros,

sustentável e o desenvolvimento de

representando cerca de 20 áreas de

capacidades profissionais, aliados à

Para mais informações sobre o Young

negócio. A missão principal do BCSD

oportunidade de integração numa rede

Team contactar João Tavares,
Managers Team,

Portugal é fazer com que a liderança

de contactos, visa potenciar o papel dos

joao.tavares@bcsdportugal.org ou

empresarial seja catalisadora de uma

participantes como agentes difusores e

217973636.

mudança rumo ao Desenvolvimento

de mudança dentro das empresas, que

Sustentável e promover nas empresas a

assim também beneficiam com esta

Para encomendar mais publicações:

eco-eficiência, a inovação e a

iniciativa.

info@bcsdportugal.org ou consultar o

responsabilidade social.

site www.bcsdportugal.org

