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Codificação desta entrevista: DEFA08 

Efacec 

Inovação/ Pedro Oliveira 

Entrevista: 31/1/09 das 13h05 às 14h05 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhe perguntar quais as funções que tem na empresa e há quanto 

tempo é que cá está… 

PO – Eu estou na empresa desde Novembro de 2003, entrei para esta área de Inovação, 

tinha sido um departamento criado uns meses antes de eu cá chegar e foi criado 

exactamente na sequência do tal projecto EfaInova que referiu há um bocado. As minhas 

funções na empresa basicamente estão, com é obvio, vinculadas a este departamento e 

prendem-se com a necessidade que existe não só de disseminar uma determinada cultura 

por todos os colaboradores e todas as áreas nas quais a Efacec actua, mas também fazer 

algumas pontes, algumas ligações entre não só as áreas da Efacec mas também com o 

exterior como Universidades, a certificação de IDI Investigação, Desenvolvimento e Inovação que surgiu 

com uma instituição que é a Cotec. Portanto, toda esta inovação que se ouve falar e que 

está tanto na moda e que muitas vezes as pessoas não sabem o que é, e aqui isso acontecia 

muito – agora já não acontece, fruto também deste nosso trabalho – mas muitas vezes é 

confundido ainda a Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, e não é, são coisas diferentes. 

Uma coisa é Desenvolvimento Tecnológico, é investigar no sentido de termos uma tecnologia 

diferente, um produto com melhores desempenhos ou mais recente, e outra coisa é a 

Inovação no sentido empresarial, de transformarmos a organização, de lhe darmos uma 

nova dinâmica, de a fazermos chegar, se calhar, mais rápido ao cumprimento dos seus 

objectivos mas, que não passa necessariamente em desenhar novos produtos, em estar a 

testá-los em laboratório, não.  

AB – E até que ponto é que todos estes projectos, enfim, toda essa filosofia, afecta 

apenas o departamento ou envolve os trabalhadores? 

PO – Envolve todos os colaboradores da empresa. O projecto EfaInova surgiu no âmbito do 

grupo José de Melo, surgiu em 2003, inicialmente foi feito o plano a nível de quadros 

superiores e depois foi replicado, envolveu cerca de 20 pessoas e depois com base no que 

tinha saído nesse projecto, resolveu-se actuar, directamente, nas unidades de negócio do 

grupo. Não foi em todas mas em quase todas e o que se fez foi pegar na metodologia que se 

tinha utilizado para o projecto EfaInova e fazer focar em cada uma dessas unidades. 

Portanto, logo aí o que fizemos foi envolver todos os colaboradores dessas unidades de 

negócio. Havia unidades de negócio que tinham 70 colaboradores, outras tinham 200, todos 

a metodologia passava por 3 etapas diferentes, 3 fases distintas de workshops, digamos 

assim, e todos os colaboradores eram envolvidos, alguns deles mais que uma vez e, um 

número mínimo, que nós garantíamos, era envolvido nas 3 fases. No fundo, não só 

participavam como garantíamos que lhes transferíamos toda a metodologia para que eles 
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depois internamente pudessem utilizar uma ou outra parte da metodologia em acções 

internas. E nós fizemos isto em cerca de 6 ou 7 unidades do grupo, até 2006 – 2007. 

AB – Duas perguntas em relação ao que disse: quando diz todos os trabalhadores, é 

todos mesmo? 

PO– Todos, desde o director da unidade à secretária – não digo à empregada de limpeza 

porque são empresas externas, mas se fossem, teriam participado, e, nos workshops éramos 

mais, tentávamos que os workshops de 10 a 12 pessoas fossem o mais heterogéneos 

possível. Portanto, tínhamos a pessoa da mão-de-obra que se calhar tem a 4ª classe e 30 

anos de casa, ao lado de um estagiário, por sua vez ao lado do director da unidade. 

AB – Pode detalhar um pouco? Como é que funcionavam esses workshops? 

PO – O workshop tinha uma metodologia por trás que era a metodologia da Strategus que é 

uma consultora americana que tem como grande grupo por trás o Gary Hamel e a 

metodologia estava assente essencialmente em 3 fases: uma primeira fase de novas 

perspectivas em que eram analisadas 4 lentes – assim chamadas porque eram, no fundo, 4 

pontos de vista diferentes – tínhamos então “As Necessidades dos Clientes” em que eram 

analisadas efectivamente as necessidades dos clientes – como é que fazíamos isso? 

Pegávamos numa empresa qualquer que nada tivesse a ver com a Efacec, por exemplo, o 

Continente e íamos pôr-nos no papel do cliente que vai ao Continente e íamos ver quais são 

as necessidades e depois comparar as necessidades de nós quando vamos a uma empresa 

que nada tem a ver com a Efacec, e ver de que maneira é que essas necessidades num 

ambiente completamente diferente, podem, no fundo, ser iguais às necessidades dos nossos 

próprios clientes. “Ortodoxias” era uma segunda lente. Era percebermos quais eram aquelas 

coisas que se tornavam verdades absolutas, ou seja, se calhar, chegamos aqui à empresa 

questionamos determinadas coisas mas ao fim de algum tempo já não as questionamos, já 

são assim porque são, sempre foram, já ninguém sabe muito bem como é que aquilo 

começou mas é assim que se faz e já ninguém questiona. Acontece muito, uma pessoa 

chega aqui, é novo, tem ideias diferentes mas acaba por se aculturar, ao fim de um tempo já 

não questiona, portanto, procurar quais eram essas ortodoxias, tínhamos ainda as 

“Competências –chave” que era analisar dentro das nossas competências aquelas que eram 

distintivas, aquelas que realmente nos diferenciam da concorrência. Por último tínhamos a 

lente das “Descontinuidades” que era analisar tendências de todos os níveis: ambientais, 

tecnológicas, sociológicas, e depois fazer um exercício “de-para”, ou seja imaginar um futuro 

de aqui a 10 anos imaginar computadores portáteis que pesam 0,5 kg para computadores 

incorporados no telemóvel, e fazer este exercício de os dias de hoje, para o futuro. E 

pegámos em tendências de várias ordens e tentámos imaginar como é eu seria o futuro de 

várias perspectivas e percebermos onde é que nos devíamos colocar para responder a essas 

necessidades. Para esclarecer um bocadinho mais, o que é que fazíamos nos workshops? Era 

muito difícil trabalhar as 4 lentes numa único workshop. Portanto, como numa empresa com 

70 ou com 100 ou 200 pessoas havia vários workshops, nesta primeira fase, um workshop 
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trabalhava duas lentes, o outro trabalhava outras duas, íamos alternando para que no fim 

todas as lentes tivessem sido trabalhadas de uma maneira uniforme. Terminada a primeira 

fase, passávamos para a 2ª fase da metodologia, dos workshops e o que fazíamos era uma 

fase de geração de ideias, de brainstorming. Como é que isso era feito? Pegávamos no 

resultado da primeira fase do que tinha saído das ortodoxias, das necessidades dos clientes, 

das descontinuidades e das competências-chave e o que fazíamos era pegar no sumo dessas 

análises e cruzá-las por forma a gerar ideias. Portanto, reuníamos os colaboradores e els nos 

workshops seleccionavam uma ortodoxia que cruzavam depois com uma competência-chave,  

depois dali iam tirando ideias, sempre com uma regra que era, numa ideia má ou se não 

concordamos com ela, temos que dar uma ideia melhor. E tendo o focus sempre no como. 

Ou seja, uma pessoa dizia “uma ideia é ir vender mais” mas “como?”, explorar isso é que era 

mais difícil. Porque normalmente diz-se que ter boas ideias é muito difícil. Eu fiquei a 

perceber que não. Ter boas ideias até é fácil, o que é difícil é depois materializá-las e 

explicar como é que se vai atingir o objectivo descrito na tal boa ideia. Depois passávamos à 

3ª fase dos workshops que era pegar nessas ideias todas e as pessoas o que iam fazer era, 

nós tínhamos uma mesa com 200 ideias – faz de conta, que tinham saído, as pessoas iam 

formar grupos, iam ler essas ideias, iam agrupar aquelas que lhes diziam mais alguma coisa 

e iam criar um tema à volta dessas ideias e depois com esse tema iam então construir um 

domínio. Um domínio era uma proposta, uma proposta de valor onde as pessoas iam definir 

alguns objectivos, iam dizer o que é que iam fazer, iam identificar o que é que a empresa já 

tinha para cumprir esses objectivos, identificar o que é que era necessário passar a ter para 

os cumprir, iam fazer uma planificação, construir um plano de acção, quase, para um 

determinado objectivo. Esta era a metodologia que envia todos os colaboradores da empresa 

e nós envolvemos mais de … bem, 100 workshops e mais de 800 colaboradores foram 

envolvidos. Isto é bastante significativo e estamos a falar de colaboradores dos 3 pólos: 

Arroteia, Maia e Carnaxide. No final destas 3 fases de workshops havia o trabalho mais de 

BackOffice que era pegar no conjunto de domínios de oportunidades que tinham surgido, 

analisá-las – porque se calhar chegávamos ao fim e tínhamos 20 ou 30, havia muitas coisas 

comuns, muitos temas que se tocavam e que se completavam e traduzi-los, no fundo, em 

super-domínios, ou seja, daqueles 10 ou 20, tirar 3 ou 4 que fossem realmente muito 

sustentados e o mais abrangentes possível. Isto depois era tudo compilado num relatório. 

Era distribuído na administração das empresas e depois era implementado ou não, o que dali 

saía. Mas em termos de formação, que é o que lhe interessa mais, o que há a realçar é que 

todas as pessoas participaram, garantíamos que um nº mínimo participava nas 3 fases, 

dávamos como garantia que um nº mínimo de pessoas nas 3 unidades ficava na posse de 

toda a metodologia e todo isto entrava como formação. E era todo feito como formações. 

Nós fazíamos as convocatórias mas ia tudo exactamente como as outras formações que se 

faziam internamente e era assim que eram encaradas. 

AB – E quais foram os resultados? 

PO – Havia, primeiro que tudo, a divulgação. Na nossa Intranet, temos uma área de 

Inovação …vou-lhe mostrar, e a inovação tem 4 áreas: partilha de conhecimento, 
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metodologia, projectos e Colombo. O Colombo apareceu mais recentemente. A partilha de 

conhecimento, como o nome indica, as notícias relacionadas com a inovação, eventos gerais 

– ainda só tem 3 relativos a 2009 mas 2008. Isto é apenas divulgação. São informações que 

vamos recolhendo e colocamos aqui. Por exemplo, há um curso que há todos os anos que é 

o CoHitec que tem a ver com o cotec para desenvolvimento de novos produtos em que 

normalmente participam alguns colaboradores da Efacec. Na biblioteca tem documentação e 

tudo o que diga respeito a inovação. Isto é de muito fácil consulta e as pessoas vão 

consultando. 

AB – E as pessoas aderem, vão aqui e consultam? Sabe se consultam? 

PO– Nós sabemos as visitas totais. Temos quase 20000 visitas. O site funciona há 3 anos. 

Todos têm acesso e os que não trabalham com computadores, têm os quiosques multimédia 

– por acaso tínhamos aqui um que foi retirado há pouco tempo. Pelo menos dentro dos 

pólos, há variadíssimos pólos com acesso à rede. Podem participar em alguns sítios, 

colocando alguma informação. Portanto, isto era a área de partilha do conhecimento. Ainda é 

possível partilhar alguns comentários…Havia aqui uma área da “minha ideia” mas esta área 

era para as pessoas poderem dar sugestões…e actualmente não está activa porque está o 

Colombo. Agora aqui em “Metodologia de projectos” diz respeito ao que lhe falei da 

metodologia que utilizamos nos projectos de inovação. Aqui, onde diz metodologia é 

unicamente divulgação sobre como funciona a metodologia, tem aqui explicado como 

funciona cada uma das lentes (…). Temos aqui ainda uma área de Projectos. O que é? Nós 

fazemos as convocatórias e dentro de cada um dos projectos – vamos abrir, por exemplo, o 

MTDT, tínhamos um pequeno resumo do que é que era o projecto e tínhamos novamente 

“Novas perspectivas” e à medida que os workshops iam acabando, carregávamos todas as 

novas perspectivas que saiam deste projecto – as ortodoxias, as descontinuidades, as 

necessidades dos clientes e as competências-chave. Com as ortodoxias fazíamos a geração 

de ideias e isto era feito na própria ferramenta, criávamos a sessão, púnhamos um título, 

fazemos um brainstorming, cruzávamos uma ortodoxia com uma descontinuidade, fazemos 

um merge, agrupar, e depois registávamos aqui as ideias dos colaboradores e no final, 

quando abríamos a sessão, tínhamos aqui tudo e toda a gente podia consultar. No fim, com 

as ideias, as pessoas criavam os domínios. As pessoas, identificavam o tema, a proposta de 

valor – o que é que estavam a propor e como é que faziam o que estavam a propor – quais 

os benefícios que identificavam para a empresa e para o cliente – tinha que haver benefícios 

para os dois, os primeiros passos – o que era essencial fazer em primeiro lugar e depois o 

que é que já tínhamos dentro de portas que nos permitisse fazer o que é que eles estavam a 

propor e o que é que era necessário adquirir. Quem é que devia ser envolvido…os resultados, 

numa das unidades foi proposta uma reorganização que hoje em dia é (…) organização que 

essa unidade tem, portanto, foram, no fundo, os próprios colaboradores que definiram a 

organização… 

AB –  E depois foram postas em prática? Algumas destas ideias … 
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PO – Não quer dizer que todas…posso-lhe mostrar um relatório … não quer dizer que tudo 

seja posto em prática. Algumas coisas, vão sendo aproveitadas. Neste relatório, está a ver, 

uma nova organização, como é que poderiam funcionar as equipas, e isto tudo era entregue 

à Administração, e a partir daí teria de ser a Administração dessa empresa a decidir o que é 

que implementava ou se implementava já, se daqui a 6 meses, mas no fundo, era um 

trabalho que permitia dar uma visão, não só muito boa ao nível de conhecimento das 

equipas, como também, muitas vezes, um director acabava de chegar a uma unidade e não 

tem uma visão tão alargada como colaboradores que estão lá há 10 ou 15 anos. 

AB – E perguntar-lhe qual era o papel da área de Inovação? Era organizar, 

promover…  

PO – Na altura era fundamentalmente uma evangelização – como nós dizemos na 

brincadeira – porque na altura ninguém sabia muito bem o que é que era isto da inovação. E 

então, como estamos numa casa de essencialmente engenheiros, inovação era I&D. Eu 

lembro-me de ter uma situação engraçada de haver algumas pessoas que não conseguiam 

perceber muito bem o que é que era isto dos projectos de inovação, porque chegavam aqui e 

não viam esquemas e orçamentos e autocads com desenhos complicados. E havia muita 

gente que depois nos perguntava “então que novo produto saiu deste projecto de inovação? 

O projecto de inovação não era para criar um novo produto. Podia ser mas nunca foi. O 

objectivo aqui não era chegar ao fim e dizer vamos passar a vender isto ou a fazer aquilo ou 

a dar isto, ou… não, o nosso objectivo era muito mais prático para a organização e para a 

estrutura de cada uma das unidades e para o envolvimento dos colaboradores. 

AB – Numa política de pequenos passos? Não significava que envolvesse logo uma 

mudança… 

PO– Claro, não precisava de haver uma ruptura com o passado, em que hoje era tudo azul e 

amanhã era tudo amarelo. Não, era o envolvimento das pessoas, havia o conceito de uns 

são pagos para trabalhar e outros são pagos para pensar. E aqui temos muita gente que 

trabalham em projectos, são engenheiros que trabalham em gabinete, e temos muitas 

outras que trabalham em mão-de-obra directa, então havia muito essa diferenciação: uns 

pensam e os outros executam. Hoje em dia não é assim. Até havia um site – agora assim de 

repente não lhe consigo mostrar mas que era o colaborador que vem com a saca do almoço 

e chega ao balneário, pousa a lancheira, pousa o cérebro e vai trabalhar, como quem diz ele 

está ali para apertar parafusos e não precisa de pensar. E isto depois é algo que 

culturalmente é difícil de mudar, por isso é que estes workshops foram muito bons. Porque 

não só deram a oportunidade a algumas pessoas de dizerem o que pensam, se bem que não 

queríamos tanto ir por aí porque não era altura de as pessoas estarem – muitas vezes 

aproveitam para falar disto e daquilo, mas puxar tudo o que as pessoas sabem, reconhecem, 

sabem que podem alterar mas normalmente não o fazem porque dizem “isto já não é a 

minha área e  se eu disser isto se calhar vou…”, havia pessoas que tinham medo de falar na 
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altura e agora nota-se que vamos para um workshop e nota-se que toda a gente está à 

vontade. Nesse aspecto, foi uma formação bastante… 

AB – Eu perguntava-lhe qual é que foi o papel da Inovação, mas perguntava-lhe 

também qual é que foi o papel do departamento de formação… 

PO – Por isso é que eu na altura estranhei que quisesse falar comigo… 

AB – Mas como é que trabalham as duas áreas? Qual o papel de um e de outro? 

PO – Eu vou-lhe demonstrar mas agora numa outra situação que é o projecto Colombo, 

porque na altura destes projectos, o departamento de formação não tinha a estrutura que 

tem hoje, os projectos eram feitos directamente com as unidades e nós, essencialmente, 

recorríamos ao departamento de formação para saber quais as pessoas que estavam 

alocadas às unidades, enviar as convocatórias e para que realmente estas acções fossem 

tidas como acções de formação. Agora no âmbito do Colombo, por exemplo, em que foram 

dadas acções de formação a todos os colaboradores da empresa, a cooperação, já houve 

uma interligação maior porque basicamente dissemos “temos aqui isto  vamos dar formação 

a todos. A formação vai ser isto, aquilo, aqueloutro. Convoquem” e depois é com eles.  

AB – Têm esse papel mais administrativo, quase, ou de gestão da formação… 

PO– Por um lado, sim, mas por outro… 

AB – Embora aqui, em termos de definição de conteúdos, do que é a formação, a 

definição dos objectivos… 

PO – Neste caso, não, porque era algo nosso e muito específico mas eles têm um pacote de 

formações que apresentam, são eles que definem os conteúdos, segundo sei, de forma a 

responder às necessidades das áreas que necessita dessas formações. Ou seja, as 

necessidades são identificadas através do GDD e outras acções e aí sim, eles em conjunto 

com formadores externos ou internos, adequam os programas e t~em todo esse papel de 

preparar conteúdos e dar todo o tipo de apoio. Neste caso do Colombo, isso não foi 

necessário porque era algo um bocadinho diferente. Era apenas explicar um programa 

interno e mostrar-lhes como é que funcionava a ferramenta. Eram sessões de meia hora e 

não era se calhar aquela típica formação com vários módulos, que dura 2 meses e que tem 

algum tipo de avaliação. Era algo um bocadinho diferente e não houve a necessidade de 

adequar o material e conteúdos e se fosse necessário, podíamos dizer e eles podiam 

preparar algum tipo de material. Agora quando me pergunta se eles nos dão um apoio mais 

administrativo, visto assim, é. Mas também tem o outro lado, há da parte deles uma 

preocupação não só de  trazer novas formações, novas matérias, dentro das necessidades 

identificadas e depois virem aqui dizer-nos “atenção que há apoios do Qren ou qualquer 

coisa. Está previsto dar uma formação assim e assado. Vocês conseguem garanti isto ou têm 

alguém de fora que possa vir cá e dar uma formação acerca disto?”. Portanto, também 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\9\ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_8.doc 7

fazem muito este papel de tentar pesquisar no mercado aquilo que poderá ser adequado às 

formações internas e que se calhar nós não nos aperceberíamos. 

AB – Sim, mas aquilo que se verifica, é que tudo definido noutro departamento que 

não a Formação…Neste caso é a Inovação… 

PO – Porque o nosso caso era muito concreto. Repare que tanto no Colombo como nos  

projectos de inovação, era algo muito específico. O projecto era muito específico e não 

andava à volta propriamente de uma formação. Anda à volta de uma  acção que vai ser feita 

ou em todo o grupo ou em determinada unidade. Enquanto que numa formação típica nós 

temos colaboradores de várias unidades, como numa formação de Inglês, aqui, nós 

preparávamos as coisas por forma a que fossem abrangentes para toda a gente, não é? 

AB – A formação era um meio e não um fim em si mesma, não é? Numa formação 

de inglês o objectivo é… 

PO– Aqui não é propriamente desenvolvimento. Não é como alguém que trabalha com uma 

máquina que depois vai receber formação para trabalhar com uma máquina melhor e mais 

avançada. Não. É mais uma máquina que vem de novo e que ninguém conhece e tem que 

aprender a trabalhar com ela. Também é formação mas não numa perspectiva de … 

AB – É de melhorar as competências não tanto técnicas mas mais ao nível 

comportamental e de intervir a nível colectivo… 

PO – Sim, às vezes até é mais uma mudança de comportamento mas também há formações 

…eu percebo onde quer chegar mas realmente é um bocado complicado explicar.  

AB – Mas acha que estes projectos acabam por ter um carácter altamente 

formativo? 

PO – Sim, sem dúvida. 

AB – Mais do que se calhar reunisse as pessoas em cursos de formação. Digamos 

que esta estratégia de trabalhar por projecto é mais adequada com vista aos 

objectivos do que fazer cursos de formação… 

PO– Claro, claro e eu acho que para as pessoas que participaram  aqui nos projectos de 

inovação e no Colombo, não percepcionam aquilo como formação. A única coisa que os faz 

percepcionar aquilo como formação é que eles, no final, assinam uma folha…. 

AB – Estão fora do local de trabalho, também, estão numa sala… 

PO – Sim, estão ali reunidos uma manhã ou uma tarde… 
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AB – Talvez por ser mais participativo? 

PO – Eu acho que eles não têm tanta percepção talvez porque é uma sessão mais curta… 

AB – Quem é que dinamiza essas sessões, depois? 

PO– Estas do Colombo, fui eu que as dinamizei. As dos projectos de inovação também fui eu 

e a minha chefia que é a engenheira Cristina Godinho. E as da inovação normalmente somos 

nós, a não ser quando fazemos sessões com convidados do exterior. Claro que temos os dois 

o CAP, não é? 

AB – E qual é  estrutura que tem a área de Inovação? 

PO – Duas pessoas, actualmente a engenheira Cristina é responsável pela área da inovação, 

da Qualidade e da Sustentabilidade. Depois, a área da Sustentabilidade tem uma pessoa, a 

da Qualidade tem outra pessoa e a área da Inovação que além da engenheira Cristina e eu. 

AB – E a sua formação é da Ciências sociais… 

PO – é de Gestão de Marketing. 

AB – Reparei que ao longo da descrição, referiu-se sempre ao passado. 

Actualmente… 

PO– Porque estes projectos terminaram em 2005 – 2006. E terminaram porquê? Não é que 

se tenha esgotado o local onde se estivesse a fazer o projecto mas porque ao fim de algum 

tempo começamos a perceber que os resultados de alguns projectos, eram iguais aos 

anteriores. Se calhar se entrevistarmos 10 pessoas sobre um assunto, à 11ª e 12ª já não 

vamos ouvir nada de novo. E foi o que aconteceu e as coisas vão evoluindo e vão tendo 

caminhos diferentes. Não quer dizer que se calhar daqui a uns tempos não voltemos a pegar 

nesta metodologia, trabalhá-la num outro projecto. 

AB – Eu vi que o EfaInova tinha três grandes áreas que é conteúdo, aprendizagem e 

comportamento. Portanto tinha esta valência de aprendizagem e de mudança de 

comportamento mas a isso já se referiu… 

PO – O EfaInova foi o primeiro projecto e fez com que despoletasse todos os outros 

projectos. 

AB – Mas entretanto surgiu o EfaInmotion? 

PO – Mas aí estamos a falar de coisas completamente diferentes. Vamos situar o EfaInova 

como o pai de todos os projectos de inovação. O Efainmotion  e Efaevolution aparecem no 

ano passado no âmbito do projecto Gestão de Mudança Cultural e está dividido em 4 áreas. 
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Dentro de cada uma das áreas há responsáveis diferentes. O projecto Efainmotion já foi 

concluído e foi a semana passada apresentado os resultados. Foi feito para colaboradores 

quadros, já terminou, o Efaevolution está a decorrer neste momento – todos os dias temos 

tido sessões em que os colaboradores estão a participar neste projecto e isto são projectos 

de formação cultual e comportamental. O que é que faz nestas sessões? Essencialmente, 

transmite-se um bocado da história e da cultura da Efacec, os grandes feitos da Efacec , 

transmite-se a situação actual e os objectivos para o futuro. Tenta-se perceber também que 

conhecimento é que os colaboradores têm da própria empresa. As sessões são sempre 

heterogéneas. Agora lá está, este projecto já não passou pela Inovação – é um projecto a 

nível do grupo, e toda a estrutura de organização dos workshops, de convocatória das 

pessoas, de seguimento, está na área de formação de RH. Mas mais uma vez, os conteúdos 

foram definidos com duas consultoras externas, uma que trabalhou no projecto EfaInmotion 

e outra que trabalhou com o Efaevolution. Os conteúdos foram decididos em conjunto 

internamente com essas consultoras, não foi a formação a defini-los, mas mais uma vez 

porque isto não é uma formação típica daquelas tradicionais. É mais do que isso. 

Ainda temos aqui mais duas colunas, que é o Encontro de Colabores Internacionais que foi 

feto o ano passado e que reuniu colaboradores de todo o mundo e  alguns nunca tinham 

vindo a Portugal e, por fim, o projecto do Inglês. Aqui julgo que a formação intervém mais, 

ao nível de conteúdos e outros, mas eu acho que teria vantagem em falar com a Cristina 

Morais. 

AB – Pode falar agora um pouco sobre o projecto Colombo, que visa também o 

envolvimento de todos e as novas ideias. 

PO– Nós tínhamos aqui na Efacec que era o Prémio Sugestões mas era algo que estava 

instituído desde 1963 e que visava apenas os trabalhadores e mão-de-obra directa. 

Substituiu aquela ideia da Caixa de Sugestões – que está completamente ultrapassada – e o 

que fazíamos de ano a ano os colaboradores podiam dar as suas sugestões e ideias. Houve 

várias hipóteses de fazer isso e entretanto surgiu o Colombo que foi primeiramente 

implementado na CUF, ADEPEC, depois foi implementado na Brisa, na General Saúde e 

recentemente na Efacec. Em que é que consiste este programa Colombo? Numa plataforma 

informática que faz a gestão das ideias, os colaboradores inserem a ideia, alguém avalia e 

aprova ou não a ideia, justificando. Sendo aprovada, há um mecanismo de premiador, há um 

prémio por ideia e há prémios trimestrais e finais. A informação fica disponível para toda a 

gente. Transparência total. O colaborador entra no Colombo, consegue ver? Usando, 

abrimos, vê-se a listagem com todas as ideias que foram inseridas (…) para consultar a 

ideia, tem que ter o login efectuado para poder… aparece a fotografia da pessoa, o nome. 

Por exemplo, esta ideia, o colaborador anexou um ficheiro e fez um verdadeiro trabalho, um 

trabalho completo e apresentou-a. Tudo isto é transparente. Toda a gente pode ver isto.  

Nós temos 4 tipos de inovação: de produto, de processo, de serviço organizacional e de 

Marketing. Definimos as ideias, caracterizamo-las por esta organização e as ideias ficam 
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disponíveis para consulta. A grande mudança face ao projecto anterior: permite a 

participação de todos – a outra não permitia – e permite esta transparência e dinâmica de 

todos poderem aceder. Para isto, foi feita formação a todos os colaboradores, todos foram 

convocados, claro que nem todos depois participam. 

AB – São sessões informativas, portanto… 

PO – São mais informativas do que formativas digamos assim, mas do ponto de vista da 

formação também é porque eles aprenderam a trabalhar com isto e tanto aprenderam que 

se viermos às estatísticas vemos que já tivemos 244 participantes diferentes. 

AB – A visitar este site… 

PO – Não é a visitar, é mesmo a dar ideias. E já tivemos 64 ideias aprovadas. Tivemos 34 

repetidas, foram não elegíveis, as outras ainda estão em estudo. Se eu de ruma ideia na 

área da Robótica, que anda tem a ver com a minha, a ideia será encaminhada para alguém 

dessa área. Quem é que faz essa análise? Somos nós também que através dos dados que os 

RH nos dão também, vemos qual é a hierarquia da pessoa e das duas, uma: se for a 

hierarquia directa, a própria ferramenta nos dá essa informação, mas se for uma pessoa de 

outra área, temos que ver quem é o responsável por essa área e então encaminhamos. 

AB – Há alguma questão eu não tenha colocado e que considere importante referir? 

PO– A nível da formação… 

AB – Desta vossa área, porque lá está, formação mas não apenas formação, estas 

actividades que promovem a participação dos trabalhadores… 

PO – A nível de promover a participação dos colaboradores em projectos globais, seja nos de 

inovação, seja no Colombo, como através da outra ferramenta que é a Idioteca que apareceu 

no âmbito das certificações de IDI, acho que o gabinete de Inovação tem uma função que é 

extremamente importante. Se calhar agora se o gabinete de Inovação desaparecesse, não se 

iria sentir muito a diferença na perspectiva de que os colaboradores agora já são proactivos, 

mas antes, havia muitos colaboradores nomeadamente da mão-de-obra directa, que eram 

incapazes de ir a uma sessão de workshop e ter a participação que hoje em dia têm. 

Portanto, isto foi u trabalho de evangelização grande e que não só funcionou através destas 

ferramentas, como também os colaboradores foram sentindo que também tem o seu espaço, 

que o cérebro não deve ficar no armário, devem mostrar as suas ideias, aplicá-las, porque 

hoje em da, é fundamental. As pessoas não podem pensar que estão ali só para trabalhar, 

mas para dar algo mais e no fundo, isso foi a grande formação que o gabinete de Inovação 

tem feito em todo o grupo Efacec.  

Agora, há ainda uma outra perspectiva de que não falámos, que e a ligação às universidades 

e ao exterior e em que aí há duas vertentes: a de permitir que os colaboradores da Efacec 
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possam ter formação  lá fora, como por exemplo o Cohitec de que lhe falei – e estamos a 

falar de colaboradores já com mestrados, directores de unidade,  ou responsáveis de área, 

os responsáveis de uma área líder podem fazer um curso destes  e um curso de 

desenvolvimento de novos produtos. Mas também podemos fazer aqui sessões de inovação 

em que convidamos alguém de fora, dar uma sessão de formação a colaboradores nossos. 

AB – Todas estas sessões e workshops são contabilizados são contabilizados para 

efeitos de estatísticas de formação… 

PO – São contabilizadas como formação, mesmo. Entra nas horas de formação das pessoas. 

AB – Muito obrigada. 


