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Inovação fechada 

Inovar está na ordem do dia… 
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Mas muitas vezes está fechada ao exterior… 
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Cada um trabalha na sua quinta… 

…isoladamente 



É necessária uma mudança de paradigma… 



Inovação Aberta… 

Fonte: Chesbrough Henry, “Open Innovation Renewing Growth from Industrial R&D” 
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Troca de 

colaboradores 

Criatividade 

Comunicação 

 

 

Promovendo a cooperação 

Partilha 

I&D colaborativo 

Coopetição 

Redes de Inovação 

 



Acelera o processo de inovação 

Incrementa as entradas e saídas de novas ideias, 

tecnologias e conhecimento 

Reduz os potenciais riscos e custos 

Possibilita o acesso a novos mercados e áreas de 

conhecimento 

Cria um eco-sistema de inovação com competências 

aplicadas ao mercado 

Vantagens: 



Ser sistemático e objectivo 

Capacidade relacional 

 

 

 

Elementos de interface 

Criar uma linguagem comum 

 

Perceber os objectivos dos parceiros 

 

 





BIT – Brisa Inovação e Tecnologia 

Resultou da fusão da DIT (Direcção de Inovação e Tecnologia) 
com a BAER (Brisa Access Electrónica Rodoviária) 

Missão: Assegurar o conhecimento do estado da arte ITS (Intelligent 
Transportion Systems) e maximizar a eficiência de soluções para as 
concessões mundiais da Brisa, crescendo em mercados externos 
seleccionados 

Detida a 100% pelo grupo Brisa 

Sistema Integrado de Gestão da Inovação, Qualidade e Ambiente 
certificado nos referenciais NP4457, ISO 9001 e ISO 14001 



Uma empresa baseada em projectos 

Investigação Desenvolvimento Produção Instalação Manutenção 

 Projectos de 
investigação 

 Co-financiamento 
nacional e 
internacional (UE, 
EUA) 

Demonstradores         

 Desenvolvimento de 
projectos 

 Licenciamento de 
soluções 
directamente ou 
através de entidades 
terceiras 

Desenvolvimento 
de novos produtos 

 Projectos de 
produção e 
instalação de 
equipamentos em 
concessões 
rodoviárias e outras 
infra-estruturas 

Projectos de 
Instalação 

 Serviços de manutenção 
em concessões 
rodoviárias 

 Serviços de manutenção 

para aplicações ETC nos 
parques e controlo de 
acessos 

Actividades de 
Manutenção 

Serviços de Consultoria e Suporte 

 Consultoria nas diversas áreas e competências presentes na cadeia de valor 

Projectos de 
Consultoria 

A cadeia de valor... 



Infogram available in Brisa Innovation’s website (www.brisainnovation.com) Infogram available in Brisa Innovation’s website (www.brisainnovation.com) 

Access Control 

Tolling 

Payment Systems 

Payment Systems 

Tolling 

Central Information Systems (ATLAS) 

Soluções ITS completas… 

http://www.brisainnovation.com/
http://www.brisainnovation.com/


Mas como em tudo na vida... 

São necessárias as bases e uma estrutura 
para materializar a criatividade e desenvolver 
a inovação  



Modelo de Inovação 



Rede de Inovação 



Criando valor para a empresa e sociedade… 



Reforço da automatização e da segurança 

ETOLL: Máquina pagamento automático 

Optimizar os custos de operação em períodos de baixo 
tráfego, possibilitando o pagamento com uma 
diversidade de meios: cartão, moedas, notas e Via Verde 

Sistema desenvolvido em Portugal e com recurso a 
empresas nacionais 

Todo o processo é acompanhado remotamente através 
de câmaras de vídeo vigilância 

Forte criação de valor para o grupo Brisa: 75 M€ 

Até 2013 foram instaladas mais de 350 máquinas nas 
diversas concessionárias do Grupo Brisa 



ETOLL: Máquina pagamento automático 



Trabalhando juntos para trazer desenvolvimento económico, 

científico e social a Portugal 

Ecossistema dos Transportes 

• Missão: desenvolver um cluster 
nacional na área dos transportes 

• Suportar a incubação de empresas 
em Silicon Valley 

• Novas oportunidades de negócio 

• Quatro sectores de actuação: 

• Rodoviário 

• Ferroviário 

• Aeroportuário 

• Portuário 

Replicando o modelo de open innovation… 



2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Ganho de 
competências 

e estrutura 

Controlo dos 
aspectos críticos 

do negócio 

Criação da estrutura e das 
competências base no sector do 

ITS 

Obtenção de competências 
distintivas e liderança 

tecnológica a nível mundial 

Desenho dos futuros 
sistemas de suporte à 

mobilidade 

Passar da gestão de infra-estruturas para a gestão da mobilidade 



 

 Inovar em parceria:  

Como factor distintivo e para preservar a liderança 
no negócio 
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