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Recomendações 

Consoante a este cenário, o 

desenvolvimento colaborativo 

característico do modelo de 

inovação aberta apresenta 

potencial para amenizar os   

riscos e custos de inovação. 

Sendo assim, o desenvolvimen-

to e difusão de cloud compu-

ting (enquanto inovação       

disruptiva) poderá ser benefi-

ciado pela adoção do modelo 

de Inovação Aberta. Alguns 

questionamentos foram  impor-

tantes para a origem da        

presente investigação: As 

empresas estão realmente a   

utilizar esse potencial colabo-

rativo da inovação aberta?   

Evidências empíricas demons-

tram a experiência positiva de 

grandes empresas, mas somen-

te estas podem ser beneficia-

das? E em casos de inovações 

mais complexas, o modelo 

aberto possui papel relevante? 

É importante mencionar tam-

bém que a análise possui 

alguns pontos que a caracteri-

zam o seu ineditismo e      

exclusividade, destaca-se: 

 

    O objeto de análise (cloud 

computing) assumido como 

uma inovação disruptiva 

pretende contribuir para a 

literatura de duas áreas 

emergentes (Inovação 

Aberta e Inovação Disrup-

tiva) da gestão da inovação 

e tecnologia. 

 A amostra será aplicada à 

PMEs (pequenas e médias 

empresas), embora exista 

atualmente um esforço para 

estudar os efeitos da inova-

ção aberta sobre as peque-

nas empresas, a literatura 

ainda carece de estudos 

empíricos sobre este tipo de 

amostra. 

  Contribuir para os     

estudos empíricos necessá-

rios no âmbito da inovação 

aberta, englobando diferen-

tes conceitos na aborda-

gem: inovação disruptiva; 

cloud computing; PMEs; 

cenário nacional.  

 

  Fazer uma análise sobre 

as oportunidades e desafios 

para o cenário de cloud 

computing no espaço    

lusófono.  

 

  Verificar e comparar 

questões chave como   

legislação, investimento 

público, potencial de     

mercado entre os países 

mais desenvolvidos em 

cloud. 
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O papel das redes de colaboração 

no processo de desenvolvimento      

e difusão de cloud computing  

  

O dinamismo do mercado e a rápida evolução tecnológica        

atualmente é um dos principais desafios para as empresas,          

forçando-as a se reiventarem constantemente para competir.     

Além disso, inovação requer assumir riscos e a complexidade       

de inovações do tipo disruptivas são ameaçadoras para          

empresas que já possuem liderança no mercado.   
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Os objectivos deste trabalho passam por  

analisar como os providers de cloud computing estão a    

utilizar as oportunidades através de inovação aberta para o 

desenvolvimento de novos produtos/serviços. Entre os 

objetivos especifícos, destacam-se três principais: 

 De que forma tem ocorrido a prática estratégica de 

Open Innovation entre as organizações envolvidas no 

processo de desenvolvimento e difusão de Cloud 

Computing? 

 Quais os tipos de estratégias de inovação que as 

empresas estão utilizando? Quais as razões que 

motivam esta utilização? E qual a postura sobre o 

desenvolvimento e/ou difusão de Cloud Computing? 

 Dadas às oportunidades e os desafios do país no cenário 

de Cloud Computing quais as principais estratégias que 

foram adotadas e quais ainda serão necessárias a fim de 

consolidar o desenvolvimento tecnológico nesta área? 

Resultados Preliminares 

 

Entrevistas completas foram apli-

cadas para se traçar e reconhecer 

padrões na construção de redes 

existentes no desenvolvimento de 

cloud computing. Contribuição  

para os estudos empíricos de Ino-

vação Aberta que permite o enri-

quecimento das evidências teóri-

cas. Espera-se também contribuir 

para as análises que abrangem a 

temática da Avaliação de Tecnolo-

gia ao apresentar uma abordagem 

pela gestão da tecnologia, desta 

forma pensar nas implicações que 

permeiam a cloud computing não 

somente em termos técnicos.  

Metodologia 

Estudo múltiplo de caso de fundo aplicado e caráter exploratório. Estão sendo aplicadas entrevistas exploratórias aos 

diretores/ gestores de departamentos relacionados à estratégia de inovação e/ ou I&D. Entrevistas são baseadas em 

guiões semiestruturados que permitem a recolha dos dados que serão utilizados na aplicação da Análise de Redes 

Sociais (ARS). A entrevista está dividida em duas etapas: questionário enviado em versão digital (Google formulários) 

e conversa realizada pessoalmente ou via Skype.  
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