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Resumo  

 

O desenvolvimento da tecnologia financeira tem tido um papel marcante na vida dos 

consumidores e vendedores, pois permite simplificar cada vez mais a forma como hoje 

em dia realizamos transações financeiras. Como exemplo, temos os meios de pagamento 

que cada vez mais têm sido alvo de inovações constantes, em que a facilidade com que 

hoje em dia se faz um pagamento, tem sido proporcionada pelo avanço da tecnologia. 

Entre outras vantagens para os utilizadores, temos a facilidade com que é executada a 

operação, custos baixos, burocracia reduzida e um maior controle sobre as operações 

financeiras. 

Nesta dissertação pretende fazer-se um estudo de caso sobre a SIBS – Sociedade 

Interbancária de Serviços, em que as empresas que estão incluídas neste grupo têm como 

objetivo procurar soluções que permitam inovar nos serviços financeiros nomeadamente 

na área dos pagamentos. Deste modo, o objetivo foca-se em mostrar como a SIBS é 

inovadora usando um conjunto de indicadores, tendo em conta as suas competências 

dinâmicas. 
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Abstract  

 

The development of financial technology has had a significant role in the life of 

consumers and sellers, because allows to simplify even more the way as we carry out 

financial transactions nowadays. As an example, we have the payment ways that has been 

increasingly targeted by constant innovations, in which the facility with which a payment 

is made today, has been provided by the advancement of technology. 

Among other advantages for users, we have the facility with which to perform an 

operation, low costs, reduced bureaucracy and greater control over how financial 

transactions. 

This dissertation intends to make a case study about a SIBS -Sociedade Interbancária de 

Serviços, in which the companies included in this group, aim to look as goal searching to 

solutions that allow innovating in financial services, especially in the area of payments. 

Thus, the goal is to show how a SIBS is innovative using a set of indicators, taking into 

account their dynamic competencies. 
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1. Introdução 

A introdução do conceito de inovação nas ciências económicas e empresariais deve-se a 

Joseph Schumpeter (1883-1950). O trabalho neste tema veio a tornar-se um campo 

multidisciplinar que estuda como emergem e co-evoluem mudanças económicas e 

tecnológicas, organizacionais e institucionais (Fagerberg 2003, 2004). Schumpeter 

argumenta que são os empreendedores e as empresas a principal fonte de injeção de 

novidade no sistema económico (Mendonça, 2011). 

Nesta dissertação pretende fazer-se um estudo de caso sobre a SIBS – Sociedade 

Interbancária de Serviços, em que as empresas que estão incluídas neste grupo, têm como 

objetivo procurar soluções que permitam inovar nos serviços financeiros e na área dos 

pagamentos. Assim, o objetivo foca-se em mostrar como a SIBS é inovadora usando um 

conjunto de indicadores, tendo em conta as suas competências dinâmicas. 

Estes indicadores vão incidir sobre o estudo das marcas da própria empresa, sendo que 

esta abordagem é importante e interessante na medida em que na literatura das ciências 

sociais é utilizada como um indicador de inovação, e tem-se expandido nos últimos anos. 

Quanto à organização da dissertação, o capítulo 2 diz respeito ao enquadramento teórico, 

em que é apresentada uma análise aos conceitos introdutórios acerca do tema que irá ser 

abordado, onde se pretende salientar a bibliografia que se enquadra de forma pertinente 

no propósito desta dissertação.  

O capítulo 3 refere-se à metodologia utilizada, em que a análise que irá ser posta em 

prática será baseada na apresentação de métodos de avaliação quantitativos (referente aos 

indicadores de inovação que irão incidir sobre o estudo das marcas da SIBS), e métodos 

qualitativos (no que respeita à análise do estudo de caso), destacando os parâmetros mais 

relevantes por forma a aferir o potencial e valor referentes ao objetivo em estudo. 

Relativamente aos métodos de avaliação quantitativos, será construída uma base de dados 

própria com recurso à plataforma TMview - European Trade Mark and Design Network, 

para obter a informação necessária no que respeita às marcas da SIBS. O período de 

tempo abrangido na análise irá iniciar-se em 1984 até ao ano 2016, pelo que os dados 

serão anuais.  

O capítulo 4 engloba o estudo de caso da SIBS, que se inicia com uma abordagem à 

empresa, identificando a holding do Grupo e as suas participadas. Como elementos que 
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refletem a capacidade de inovação da empresa, serão detetados todos os prémios 

nacionais e internacionais e identificadas as várias certificações que promovem um 

desempenho eficiente da empresa em estudo. Ainda neste capítulo será analisada a 

evolução dos padrões gerais das marcas da SIBS e as suas competências dinâmicas como 

efeito inovador no desempenho da empresa, retratando a inovação como um processo 

multidimensional. Por fim, o capítulo 5 será referente à conclusão. 
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2. Enquadramento teórico  

     2.1. Introdução 

Este capítulo apresenta uma análise aos conceitos introdutórios acerca do tema que irá ser 

abordado, onde se pretende salientar a bibliografia que se enquadra de forma pertinente 

no propósito desta dissertação. 

Deste modo, serão apresentados vários tópicos relacionados com os estudos da inovação, 

tais como a distinção entre o conceito de invenção e inovação, seguindo-se dos diferentes 

tipos de classificação deste último conceito referido. Posteriormente, será tratado o campo 

da inovação como agente principal para o crescimento económico, com enfoque no 

desenvolvimento do sector dos serviços, característico de economias mais avançadas. Por 

fim, serão apresentadas as conclusões preliminares referentes à bibliografia. 

 

     2.2. Distinção entre os conceitos de Inovação e de Invenção  

O conceito de inovação, enquanto objeto de estudo, aparece originalmente inspirado por 

Schumpeter, que a define como algo que surge da combinação de diferentes elementos já 

existentes (Salter e Alexy, 2014). Influenciando o desenvolvimento económico, no 

sentido em que esta se trata de um processo dinâmico, onde as novas descobertas – 

tecnológicas, vêm substituir as anteriores, resultando num fenómeno que o próprio 

intitula de “destruição criativa” (Schumpeter, 1942). O autor utiliza esta expressão para 

se referir à maneira como os produtos e métodos capitalistas inovadores estão 

constantemente a tomar o lugar dos antigos. Foi também um dos primeiros economistas 

a considerar a inovação tecnológica como motor de desenvolvimento, identificando-a 

como sendo a base da evolução económica. 

Desde há muito que a inovação começou a ter relevância para a humanidade, porém 

apenas na década de 1960 é que se iniciaram os estudos acerca deste tema, nomeadamente 

na área das ciências sociais, o que contribuiu para ampliar o nosso conhecimento sobre 

os processos de inovação, tendo em conta o seu impacto social e económico (Fagerberg, 

2003).   

De seguida é apresentada a Figura 1, que retrata a evolução das publicações relacionadas 

com a inovação, que abrange um horizonte temporal desde os anos 50 até ao ano 2005. 

Os resultados são apresentados como partes de documentos/artigos totais. Antes de 1975, 
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também foram incluídos artigos/documentos não ingleses nos cálculos, de modo que os 

números desse período não são estritamente comparáveis aos dos anos posteriores. 

Podemos então verificar, que o número de publicações de ciências sociais com foco na 

inovação aumentou mais rapidamente nos últimos anos, do que o número total dessas 

publicações. 

 

Figura 1. Evolução de publicações relacionadas com a inovação (1956 – 2005) 

 
Fonte: Fagerberg (2003, p. 22) 

 

Para expor o conceito de inovação, é importante começar por distingui-lo de um outro 

conceito, o da invenção. Segundo Jan Fagerberg, a invenção é descrita como a primeira 

ocorrência de uma ideia para um novo produto ou processo e a inovação como a primeira 

comercialização da ideia. Para ser capaz de transformar uma invenção em inovação, uma 

empresa normalmente precisa de combinar vários tipos de conhecimentos, capacidades, 

habilidades e recursos (Fagerberg, 2003). 

Estes dois conceitos podem estar intrinsecamente relacionados, em que a essência de 

ambos limita a sua distinção no tempo, como é o caso da biotecnologia. Porém, pode 

acontecer que exista um período bastante considerável entre a invenção e o posterior 

processo de inovação, como acontece na maior parte dos casos. O que distancia estes dois 

procedimentos vai desde a elaboração de ideias até à compilação dos requisitos impostos 
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relacionados com a execução das mesmas. O impasse neste horizonte temporal que ocorre 

até à inovação pode dever-se ao facto de os recursos necessários não estarem ainda 

disponíveis. Trata-se de um processo dinâmico, pois em muitas situações a inovação pode 

sofrer reestruturações e a ideia que teve na sua origem ser alterada em vários aspetos, o 

que por consequência conduz a uma nova inovação, já melhorada, em relação à primeira 

hipótese que foi posta em prática. Todo este procedimento evolutivo por norma conduz a 

um benefício económico, como acontece, por exemplo, nos carros de hoje em dia que se 

distanciam em toda a sua estrutura e mecanismo face aos primeiros que surgiram no 

mercado.  

 

      2.3. Diferentes tipos de classificação do conceito de inovação 

             2.3.1 Inovação do produto versus Inovação do processo 

Segundo Joseph Schumpeter (1883-1950), as inovações podem ser classificadas em cinco 

tipos diferentes, tais como: novos produtos, novos métodos de produção, novas fontes de 

abastecimento, exploração de novos mercados e novas formas de organizar os negócios.   

Porém a teoria económica tem dado mais ênfase aos dois primeiros exemplos de 

inovação. Do mesmo modo, os termos "inovação de produto" e "inovação de processo" 

têm sido utilizados para caracterizar a ocorrência de bens e serviços novos ou melhorados, 

e as melhorias na forma de produzi-los, respetivamente (Fagerberg, 2003). Os avanços 

técnicos que estão integrados nas máquinas, os equipamentos e outros bens (como é o 

caso dos medicamentos) correspondem à inovação do produto, enquanto que os processos 

envolvidos no seu desenvolvimento e na introdução comercial dos novos produtos 

tecnologicamente avançados, dizem respeito à inovação do processo. 

A inovação tecnológica do produto pode apresentar-se de duas formas abrangentes, tais 

como: produtos tecnologicamente novos e produtos tecnologicamente aprimorados. 

Um produto tecnologicamente novo está associado a um produto cujas características 

tecnológicas ou usos destinados são distintos daqueles produtos que foram produzidos 

anteriormente. Estas inovações podem incluir tecnologias radicalmente novas, (como por 

exemplo, os primeiros microprocessadores e câmaras digitais), incidir na combinação de 

tecnologias já existentes para novas utilizações (como por exemplo, o primeiro leitor de 

MP3 portátil, que combinava os padrões de software existentes com a tecnologia de disco 
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rígido miniaturizado, para um novo uso), ou podem ser derivadas do uso de novo 

conhecimento.  

Outra forma de inovação é um produto tecnologicamente aprimorado, que surge devido 

ao seu desempenho ter sido aprimorado ou elevado. Entenda-se que um produto 

tecnologicamente aprimorado consiste em melhorar o desempenho ou reduzir o custo de 

um produto simples, como por exemplo, a substituição de metais por plástico nos 

equipamentos de cozinha ou mobílias. No caso do uso de tecidos respiráveis na confeção 

da roupa, por exemplo, refere-se à inovação de produtos que envolve o uso de novos 

materiais que visam melhorar o desempenho do produto.  

Mas se for um produto complexo, que consista em vários subsistemas técnicos integrados, 

pode ser aprimorado através de modificações parciais num dos subsistemas ou por 

adições a um número de subsistemas técnicos integrados, como por exemplo, a introdução 

dos sistemas de navegação de travagem ABS (Anti-lock Braking System) ou GPS 

(Global Positioning System).  

Na inovação do produto, para além dos bens, também estão incluídos os serviços novos 

ou melhorados, na forma de adição de novas funções ou características aos serviços 

existentes, ou até mesmo pela introdução de serviços totalmente novos. Como exemplo, 

temos as melhorias significativas nos serviços bancários da internet, com uma velocidade 

e facilidade de uso bastante melhoradas, ou a adição de serviços de recolha e entrega local 

que melhoram o acesso do cliente aos carros de aluguer. 

A inovação tecnológica do processo consiste na adoção de métodos de produção novos 

ou significativamente melhorados, incluindo métodos de distribuição dos produtos. Estes 

métodos podem envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou 

uma combinação dessas mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento 

(OCDE, 2005).  

Os objetivos da inovação tecnológica do processo incidem na diminuição dos custos 

unitários de produção ou distribuição, aumentar a qualidade e produzir ou distribuir 

produtos novos ou melhorados. Sendo que, os métodos de produção envolvem as 

técnicas, equipamentos e software utilizados para produzir bens ou serviços, podemos 

tomar como exemplo a implementação de novos equipamentos de automatização numa 

linha de produção. 
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No entanto, os métodos de distribuição contemplam a parte logística da empresa e 

abrangem também equipamentos, software e técnicas para fornecer inputs, ou entregar 

produtos finais. A introdução de um sistema de rastreamento de bens por código de barras 

ou de identificação ativa por frequência de rádio RFID (Radio Frequency Identification) 

é um exemplo de um novo método de distribuição. 

É necessário que exista uma predisposição para alcançar novas ideias numa primeira fase 

da inovação, a fim de obter diversas soluções que podem ser conseguidas através da 

combinação de vários fatores, como por exemplo: ideias, recursos e capacidades.  Sendo 

que, quanto maior for a diversidade desses fatores num determinado sistema, 

consequentemente consegue-se obter um maior número de novas combinações desses 

mesmos fatores.  

Quando aplicado às empresas, as de menor dimensão terão de se esforçar para saber 

aproveitar os poucos recursos que têm da melhor forma possível, visto que as grandes 

empresas, à partida dispõem de um maior conjunto de recursos, o que auxilia no processo 

de realizar novas combinações de fatores. 

 

          2.3.2. Classificação da inovação em diferentes graus 

O avanço tecnológico tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, pelo que tem 

suscitado interesse por parte das indústrias ou de um determinado sector, surgindo assim 

a necessidade de se classificar estas inovações em diferentes graus. O mais utilizado em 

linguagem corrente é quando se distingue a alta tecnologia, média tecnologia e baixa 

tecnologia.  

A alta tecnologia (high-tech) refere-se à tecnologia de ponta, como por exemplo: os 

produtos farmacêuticos, equipamentos informáticos ou a produção de aeronaves. A média 

tecnologia engloba equipamento elétrico, máquinas e atividades de mecânica geral. Os 

produtos de baixa tecnologia (low-tech) incluem: as indústrias alimentares e de bebidas, 

fabricação de têxteis e de mobiliário, por exemplo. 

No entanto, se apenas incidirmos o foco na investigação e desenvolvimento (I&D), 

podemos estar a descorar as atividades de inovação com base em outras fontes, tais como 

pessoal qualificado (engenheiros, por exemplo), o aprender fazendo, usando, interagindo 

e assim por diante.  



Competências dinâmicas e inovação: o caso da SIBS 

8 
 

Isto levou Pavitt (1984) a desenvolver uma taxonomia ou esquema de classificação tendo 

em conta esses outros fatores. Ele identificou dois sectores (high-tech) da economia, um 

que rotulou como “ciência-base”, que se caracterizava em grande parte por I&D 

organizada, e por fortes ligações com a ciência, enquanto outro - os chamados 

“fornecedores especializados” (de máquinas, instrumentos, etc.) – baseavam-se em 

capacidades de engenharia e interação frequente entre os utilizadores (Fagerberg, 2003). 

A definição de I&D incide sobre as atividades de investigação e desenvolvimento 

experimental que compreendem o trabalho criativo desenvolvido de forma sistemática 

tendo em vista aumentar a base de conhecimentos, incluindo o conhecimento sobre o 

homem, a cultura e a sociedade, e o uso deste conhecimento para criar novas aplicações 

(OCDE, 2005). 

 

     2.4. Inovação como agente principal para o crescimento económico  

Sendo que, nos últimos anos os serviços foram mesmo o único sector a expandir-se em 

termos de emprego, uma vez que as indústrias transformadora, mineira e agrícola 

continuam a contrair-se. Deste modo, a inovação no sector dos serviços começou a captar 

mais atenção por parte dos investigadores, pois era uma matéria que ainda estava pouco 

explorada e que merecia uma maior consideração dada a sua importância. 

Esta fase de pesquisa caracterizou-se essencialmente pela tentativa de estudar a inovação 

nos serviços, utilizando as ferramentas conceituais desenvolvidas para compreender a 

inovação (tecnológica) na produção. Como tal, isto pode ser visto como uma tentativa de 

assimilar ou integrar os serviços na maior vertente da investigação em inovação (Salter e 

Tether, 2006). 

Na sua maioria, os serviços são pequenas empresas que competem nos mercados locais 

com outras empresas semelhantes, que se caracterizam por serem pouco sofisticadas no 

que respeita à sua base tecnológica, ao tipo de organização e às estratégias de inovação 

utilizadas. Estas empresas estão muitas vezes presas nessa situação, pelo facto de existir 

uma combinação de habilidades de gestão e de mão-de-obra fracas, juntamente com 

clientes pouco exigentes, o que significa que as empresas não têm os incentivos nem as 

capacidades de escapar para atividades de maior valor acrescentado através da inovação 
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de modo a desenvolver estruturas tecnológicas e organizacionais mais sofisticadas (Salter 

e Tether, 2006). 

Contudo, existem outros serviços que fazem parte dos negócios mais sofisticados do 

mundo, dos quais podemos distinguir entre: empresas de sistemas e empresas de serviços 

intensivos em conhecimento.   

As empresas de sistemas abrangem as grandes empresas em sectores como a banca e 

seguros, companhias aéreas e o comércio a retalho em supermercados. As características 

que têm em comum incidem em divisões de trabalho muito detalhadas, rotinas 

operacionais bastante sofisticadas e possuem uma forte dependência das tecnologias, 

nomeadamente das TIC, que em muitas das vezes permitem a transformação dessas 

indústrias como aconteceu nos anos 90 com a introdução da venda direta de seguros pela 

Direct Line. No caso das companhias aéreas e dos supermercados de venda a retalho 

também são caracterizadas pela parte da logística.  

Por sua vez, as empresas de serviços intensivos em conhecimento, compreendem as 

atividades como os serviços jurídicos e de contabilidade, engenharia e design, consultoria 

de gestão, pesquisa de mercado e publicidade. Estes serviços profissionais referidos 

anteriormente encontram-se na base de muitas atividades de inovação e, tal como o 

próprio nome indica, possuem uma grande dependência ao nível do conhecimento e da 

experiência dos seus funcionários. Como resultado, estas empresas por norma são 

baseadas em projetos e muitas vezes desenvolvem soluções em que possuem uma estreita 

ligação com os seus clientes. Deste modo, as suas atividades de inovação geralmente são 

abertas e em rede, pois dependem de várias empresas que atuam em conjunto, ao invés 

de serem fechadas e executadas dentro de uma única empresa. 

O papel desempenhado pela inovação a longo prazo na economia, é sem dúvida, 

fundamental para o seu crescimento, na medida em que introduz novidade na esfera 

económica. Pois se este fluxo secar, a economia vai-se estabelecer num “estado 

estacionário”, com pouco ou nenhum crescimento (Metcalfe, 1998). 

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC), como o telefone, o computador, 

a transferência eletrónica de dados e a internet têm sido fundamentais para um conjunto 

de inovações no sector dos serviços. No entanto, os serviços também são os principais 

consumidores e adaptadores de uma variedade de tecnologias da informação (Salter e 

Tether, 2006).  
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Coombs e Miles (2000) propõem três perspetivas diferentes que se aplicam ao estudo da 

inovação nos serviços, sendo traçadas por: abordagem, demarcação e síntese.  

       i. Abordagem de assimilação 

Deste modo, a primeira perspetiva designada por abordagem de assimilação, é a mais 

tradicional e amplamente conhecida, que considera serviços e inovação em serviços como 

questões semelhantes ao fabrico e à inovação na indústria transformadora.  

Abernathy e Utterback (1978) defendiam o padrão convencional de inovação através do 

ciclo de vida de uma indústria, em que a inovação inicialmente se centraliza no 

desenvolvimento de novos produtos (e consequentemente em melhorar a sua qualidade), 

antes de emergir um projeto dominante. Posteriormente, a inovação recai sobre os 

processos, na medida em que se torna viável procurar novos formatos a fim de reduzir os 

custos. 

No entanto, Richard Barras (1986) desenvolveu um estudo sobre serviços financeiros, no 

qual observou que contrariamente ao postulado anterior, a inovação nestes serviços surge 

primeiro com um foco nos processos, (particularmente na aplicação das TIC, a fim de 

melhorar a eficiência em funções de back office), antes de mudar para os produtos (através 

da aprendizagem, mas também pela capacidade crescente de personalizar ofertas, 

novamente por causa da flexibilidade oferecida pelos sistemas de tecnologias da 

informação). 

Assim, Barras não só afirmou que os serviços podem seguir um “ciclo reverso do 

produto” nas suas atividades de inovação, mas também que a aplicação das TIC trouxe 

os serviços para a era industrial – eles começam a utilizar uma tecnologia industrial 

apropriada para as suas atividades intensivas em informação e reorganizam partes 

importantes dos seus trabalhos em torno disso. Eventualmente, eles tornam-se 

importantes inovadores independentes por direito próprio (Salter e Tether, 2006). 

       ii. Abordagem da demarcação 

Segue-se a abordagem da demarcação (distinção ou diferenciação), que afirma a inovação 

de serviços como sendo distintamente diferente da inovação na fabricação, seguindo a 

dinâmica e exibindo características que exigem novas teorias e instrumentos.  

Esta linha de distinção ressaltou-se em meados dos anos 90, cuja pesquisa teve um foco 

na inovação organizacional, que derivou da aplicação de estratégias empresariais para 
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promoveram um lugar de destaque e aumentar a competitividade. A par disto, o estudo 

da inovação em serviços baseados no conhecimento, como a consultoria de gestão por 

exemplo, também captou uma maior atenção por parte dos investigadores. 

Inicialmente pelo menos, esta linha de pesquisa argumentou que os serviços são 

diferentes da fabricação, e que, portanto, não é apropriado estudar a inovação nos serviços 

simplesmente adaptando as ferramentas conceituais e empíricas desenvolvidas com a 

fabricação baseada em tecnologia, como foi feito pelos pesquisadores que trabalhavam 

na tradicional abordagem de assimilação (Salter e Tether, 2006). 

Deste modo, era necessário um desenvolvimento de ferramentas conceituais e empíricas 

mais sensíveis às peculiaridades dos serviços, e em particular à sua intangibilidade, mas 

também à sua forte dependência de pessoas e altos níveis de interação.  

No entanto, surgiu alguma agitação entre os pesquisadores de inovação mais 

convencionais, que argumentavam que o conceito de inovação deve envolver pelo menos 

um elemento de mudança tecnológica e não deve ser estendido a todas as mudanças 

organizacionais. Uma vez que, a longo prazo, é principalmente a mudança tecnológica 

que impulsiona o aumento da produtividade (Drejer, 2004). 

Nas mais variadas perspetivas de inovação em serviços, a maioria dos pesquisadores 

reconhece a importância das formas de inovação tecnológica e organizacional, mas 

também as complementaridades entre elas. 

Atualmente, os “pesquisadores de distinção” afirmam estar a trabalhar na tradição de 

síntese, que procura misturar estudos de inovação (tecnológicos) tradicionais, com novos 

conhecimentos adquiridos em estudos aprofundados de inovação em serviços (Salter e 

Tether, 2006). 

       iii. Abordagem de síntese 

Por fim, a abordagem de síntese sugere que os serviços e os fabricantes não seguem 

abordagens completamente diferentes da inovação, mas que os estudos sobre os serviços 

e as suas atividades de inovação fazem aspetos negligenciados do processo de inovação, 

que embora mais salientes nos serviços, estão cada vez mais distribuídos em toda a 

economia.  

Esta linha de síntese destaca o crescente caráter complexo e multidimensional dos 

serviços modernos e da fabricação, incluindo a crescente agregação de serviços e 
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fabricação em “soluções”. Reconhece as principais mudanças que ocorreram, 

nomeadamente em empresas de “fabricação” versus “serviço” para organizações focadas 

na realização de valor. Isso moveu o foco e pesquisa para a compreensão da cadeia de 

valor ou da rede de um determinado mercado, localizando o serviço e a fabricação num 

conjunto de atividades inter-relacionadas (Womack and Jones, 1996; Davies and Hobday, 

2005). 

Dentro desta tradição, a pesquisa sobre inovação em serviços é motivada parcialmente 

pela dimensão que o sector dos serviços representa, que conduz a uma clara necessidade 

de desenvolver uma perceção mais completa da inovação nestas atividades. Também é 

motivada pelo facto de compreender a inovação em contextos que não são dominados, 

nomeadamente pelo desenvolvimento de novas tecnologias físicas (Salter e Tether, 2006). 

As questões centrais desta pesquisa incidem sobre como as novas práticas organizacionais 

podem moldar o processo de inovação no sector de serviços, mas também no 

desenvolvimento de “soluções integradas”, redes sociais, marketing, estratégias e estudos 

de comunicação. 

     2.5. Conclusões preliminares 

A inovação não é um fenómeno novo. Provavelmente, é tão antiga quanto a própria 

humanidade. Parece haver algo inerentemente "humano" sobre a tendência de pensar em 

novas e melhores maneiras de fazer as coisas e experimentá-las na prática (Fagerberg, 

2003). É por sua própria natureza um fenómeno, uma vez que resulta da interação 

contínua entre os diferentes atores que participam: indivíduos, empresas, organizações e 

redes. 

Pesquisas sobre o papel da inovação, na mudança económica e social têm proliferado nos 

últimos anos, particularmente nas ciências sociais, e com uma inclinação para a 

interdisciplinaridade cruzada (Fagerberg, 2003). Ao invés de se concentrarem apenas em 

outros fatores, como por exemplo: a acumulação de capital ou o funcionamento dos 

mercados.  

Os serviços dominam as economias avançadas, representando cerca de três quartos do 

valor acrescentado bruto (VAB) e do emprego. Desconsiderando o governo e outros 

serviços públicos, os serviços do setor privado representam cerca de metade da atividade 

económica nas economias avançadas (Salter e Tether, 2006, p. 2). 
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3. Metodologia e dados 

     3.1. Introdução 

Este capítulo servirá de ponte entre a revisão da literatura, que contempla as noções 

respeitantes ao tema em análise, para o capítulo onde será efetuado o tratamento dos 

resultados. Deste modo, o presente capítulo irá explicar a abordagem que vai ser aplicada, 

na medida em que é importante definir os princípios metodológicos a utilizar para atingir 

os objetivos propostos. 

Esta dissertação tem como intuito fazer um estudo de caso sobre a SIBS, em que as 

empresas que estão abrangidas neste grupo têm como objetivo procurar soluções que 

permitam inovar nos serviços financeiros e na área dos pagamentos. Assim, o propósito 

desta dissertação incide em mostrar como a SIBS é inovadora utilizando um conjunto de 

indicadores, tendo em conta as suas competências dinâmicas.  

A análise que irá ser posta em prática será baseada na apresentação de métodos de 

avaliação quantitativos (referente aos indicadores de inovação), e métodos qualitativos 

(no que respeita à análise do estudo de caso), destacando os parâmetros mais relevantes 

de forma a aferir o potencial e valor referentes ao objetivo em estudo. 

 

     3.2. Quantificar a inovação 

O Inquérito Comunitário à Inovação, abreviado pela sigla em inglês CIS (Community 

Innovation Survey), é conduzido em todos os Estados-Membros da União Europeia, para 

recolher dados sobre atividades de inovação nas empresas, ou seja, sobre inovação de 

produtos (bens e serviços), e inovação de processos (aspetos organizacionais e de 

marketing), (EUROSTAT). 

O esforço da CIS, em geral, foi informado por ideias da pesquisa de inovação recente. 

Particularmente, a ideia de que a inovação depende de colaboração e aprendizagem 

interativa, envolvendo outras empresas, organizações e infraestrutura de ciência e 

tecnologia. Ao reunir os dados, preocuparam-se em explorar a dimensão da rede de 

inovação e isso tem sido uma questão conceptual importante no projeto de pesquisa 

(Howells, 2000). 
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 Por vezes não é evidente como será possível quantificar e medir a inovação, no sentido 

em que se trata de um processo dinâmico, intitulado por Schumpeter como sendo um 

fenómeno de “destruição criativa”, como foi referenciado no capítulo anterior. De facto, 

é percetível que na abordagem a uma atividade estática, a sua forma de quantificar torna-

se mais direta, no entanto, existem determinadas características que tornam exequível a 

mensuração da inovação.  

Por definição, a inovação associa-se à novidade (envolvendo a mudança de competências 

que possam fazer despertar novos resultados), o que faz com que se encontre aqui um 

obstáculo quando se pretende quantificar a mesma. No entanto, através da inovação irão 

surgir novas características do produto, que são mensuráveis de alguma forma, como por 

exemplo: a melhoria da eficiência de combustível de um motor ou a elevação da asa de 

uma aeronave. 

No entanto, essas comparações de medição técnicas raramente são significativas entre os 

produtos. Geralmente, a inovação envolve a novidade multidimensional em aspetos de 

aprendizagem ou organização do conhecimento que são difíceis de medir ou 

intrinsecamente não mensuráveis (Smith, 2005). 

A medição da inovação implica uma compatibilidade, no que diz respeito à existência de 

pelo menos algum nível em que as entidades são qualitativamente similares, de modo que 

as comparações possam ser feitas em termos quantitativos (Smith, 2005). 

 

     3.3. Indicadores quantitativos de inovação  

Ao longo do tempo, o panorama da inovação tem vindo a tomar maior destaque devido à 

sua notória relevância, assim como a necessidade de indicadores que acompanhem as tais 

mudanças, que têm a capacidade de sustentar instrumentos apropriados de análise. 

Nos últimos anos, tentaram criar indicadores novos e melhor projetados, focados 

diretamente na inovação: por exemplo, a Comissão Europeia apoiou esforços de grande 

escala para superar a ausência de dados diretos sobre inovação industrial – e houve outras 

tentativas para melhorar o nosso conhecimento de resultados, fontes, instrumentos e 

métodos de inovação (Hansen 2001; Guellec and Pattinson 2001; Smith 2002). 

Deste modo, é interessante identificar as ideias que formaram os fundamentos conceituais 

dos indicadores de inovação, em que Rosenberg começou por desafiar a noção de 
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descoberta baseada em pesquisa como fase preliminar da inovação. Posteriormente, 

desafiou a ideia da separabilidade entre processos de inovação e difusão, sendo que a 

maioria dos processos de difusão envolvem programas longos e cumulativos de melhorias 

pós-comercialização (Rosenberg, 1976 e 1982). 

Rosenberg e Kline apontam implicações importantes para o desenvolvimento de 

indicadores, das quais se destaca a novidade que implica não apenas a criação de produtos 

ou processos completamente novos, mas mudanças de escala relativamente pequenas no 

desempenho do produto, que podem, durante um longo período, ter importantes 

implicações tecnológicas e económicas. Um indicador de inovação significativo deve, 

portanto, conseguir captar essa mudança (Smith, 2005). 

No CIS 2014 foi introduzido um módulo sobre os direitos de propriedade intelectual e 

licenciamento utilizados pelas empresas, que englobava a recolha da seguinte 

informação: requisição de patentes e de modelos de utilidade Europeia; o registo de 

direitos de design industrial e de marcas registadas (trademark); venda e a aquisição de 

licenças, de patentes, de direitos de design industrial, de direitos de autor ou de marcas 

registadas (CIS, 2014).  Os principais resultados revelam que, no período de 2012 a 2014, 

4,8% das empresas com atividades de inovação requereram uma patente, 1,4% 

requereram um modelo de utilidade europeia, 2,7% registaram um direito de design 

industrial e 16,3% registaram uma marca registada (Anexo A). 

Dentro dos indicadores mais tradicionais de C&T encontra-se a despesa em I&D, no que 

se refere ao investimento e ao pessoal dedicado a estas atividades. A I&D compreende 

então todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o 

conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da 

sociedade, bem como a utilização desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações 

(OCDE - Manual de Frascati, 1993). 

Outro indicador são as publicações cientificas, que derivam de estudos pioneiros 

realizados pelo historiador da ciência Derek de Solla Price (1965 e 1976) que procuraram 

estabelecer uma ciência da ciência de base quantitativa, a cienciometria. Daí surgiu a 

bibliometria cuja ideia básica consiste em contabilizar trabalhos científicos publicados 

em revistas académicas ou noutros meios, registando os dados de cada publicação 

(autoria, data e local de publicação, título e área disciplinar, trabalhos citados, etc.), que 
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permitem elaborar estudos muito detalhados de mapeamento e avaliação de atividade 

científica (Godinho, 2007).  

Este indicador possui algumas limitações no que respeita à pronunciada variância 

interdisciplinar na propensão a patentear, problemas de autosseleção ou a predominância 

das revistas anglo-saxónicas nas bases de dados existentes (Godinho, 2007). 

As patentes são outro indicador também muito utilizado na análise à inovação, e referem-

-se a um contrato público entre um inventor e um governo, que concede direitos de 

monopólio por tempo limitado ao requerente para o uso de uma invenção técnica (Iversen, 

1998). O sistema de patentes é projetado como um mecanismo de incentivo para a criação 

de novos conhecimentos economicamente valiosos e como mecanismo de disseminação 

do conhecimento para divulgar essa informação (Smith, 2005). 

Segundo a WIPO (World Intellectual Property Organization), “uma patente é um direito 

exclusivo concedido para uma invenção, que é um produto ou processo que fornece, em 

geral, uma nova maneira de fazer algo, ou oferece uma nova solução técnica para um 

problema. Para obter uma patente, as informações técnicas sobre a invenção devem ser 

divulgadas ao público num pedido de patente”. É conferido o direito ao seu titular de 

impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a 

introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação 

ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados (CPI, 2003). 

A informação sobre patentes é organizada com base na Classificação Internacional de 

Patentes (CIP), que apresenta uma nomenclatura muito detalhada por classes tecnológicas 

dos inventos. No entanto, existe também o registo do(s) nome(s) do(s) inventor(es), da 

entidade detentora da invenção (na maioria dos casos não é o inventor), dos respetivos 

locais de residência, de outras patentes ou artigos científicos que inspiraram a invenção, 

etc. (Godinho, 2007).  Dado o postulado anterior, encontra-se aqui uma semelhança entre 

a análise das bases de dados sobre as patentes face às técnicas utilizadas para a análise da 

bibliometria. 

As vantagens como indicador de inovação para o sistema de patentes, encontram-se na 

concentração de informações detalhadas sobre as novas tecnologias, num registo público 

e prolongado da atividade da invenção. No entanto, uma das fraquezas das patentes ocorre 

por se tratar de um indicador da invenção e não da inovação, pois assinala o aparecimento 

de um novo princípio técnico ao invés de uma inovação comercial.  
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Outra crítica a este indicador deve-se ao facto de as patentes apenas expressarem a 

existência da invenção, não nos dando qualquer informação sobre a influência e expressão 

económica das tecnologias patenteadas. É também aludida a impossibilidade de comparar 

as séries de patentes de países distintos, pois a dificuldade em patentear varia bastante 

entre os mesmos (Godinho, 2007). 

No entanto, devido a várias alterações económicas, era necessário criar novos 

indicadores, como por exemplo, as marcas comerciais, que são definidas pela WIPO 

como “um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa da de outras 

empresas. As marcas registadas são protegidas por direitos de propriedade intelectual.” 

As marcas constituem assinaturas comerciais que assinalam e distinguem os produtos e 

os seus produtores. Protegem a imagem de um produto ou uma intenção de marketing e, 

assim, denotam uma vontade de criar e defender postura estratégica num determinado 

mercado, sector ou arena de negócios (Mendonça, 2011). Deste modo, a marca pode ser 

constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, 

nomeadamente: palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a 

forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os 

produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (CPI, 2009). 

Uma marca registada confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu 

consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual, ou 

semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca 

foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos 

produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do 

consumidor (Decreto-Lei n.º 36/2003 DR. SÉRIE I-A, de 2003-03-05, CPI). 

Em particular, as marcas comunitárias (CTM) são um indicador muito relevante para 

avaliar o desempenho inovador das economias e o seu processo de transformação 

estrutural. As CTM são concedidas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União 

Europeia (EUIPO) (Mendonça, 2011). 

As vantagens de utilizar as marcas em detrimento das patentes como um indicador de 

inovação são muitas, começando pelo facto de incluírem os serviços, as pequenas e 

médias empresas, por demonstrarem as inovações existentes no mercado numa visão mais 

próxima, por serem eficientes no desenvolvimento de certas indústrias mais específicas e 

por terem custos mais baixos. 
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As empresas de serviços tendem a não utilizar meios formais como as patentes para 

proteger as suas invenções, embora os direitos de autor sejam importantes na música, no 

cinema e nos livros (Salter e Tether, 2006). Os serviços para protegerem a sua propriedade 

intelectual recorrem ao desenvolvimento de ativos complementares, como por exemplo a 

reputação, que é difícil de replicar. 

É necessário contornar os problemas associados à medição de fenómenos 

qualitativamente diversos, considerando que a pesquisa é um processo de criação de 

conhecimento que possui características imensuráveis. Deste modo, os autores do Manual 

de Frascati (manual estatístico da OCDE para a recolha de dados de P&D), encontraram 

a solução em escrever definições de pesquisa que incluem atividades e em seguida 

recolher dados sobre despesas ou recursos de pessoal dedicados a tais atividades (Smith, 

2005). 

Os principais problemas nos indicadores de inovação dizem respeito, portanto, à 

conceitualização subjacente do objeto a ser medido (inovação), ao significado do conceito 

de medição e à viabilidade geral de diferentes tipos de medidas (Smith, 2005). Desta 

forma, o objeto concentra-se na produção objetiva do processo de inovação, ou seja, na 

própria tecnologia (Archibugi e Pianta, 1996). Sendo o conceito de medição para P&D 

de cariz económico, consequentemente os dados que surgem decorrem de indicadores 

económicos, que são compatíveis com dados industriais, ou seja, com as contas nacionais. 

 

     3.4. Abordagem ao estudo de caso 

Tendo em conta o propósito desta dissertação, cujo foco incide em mostrar como a SIBS 

é inovadora através de um estudo de caso, a presente análise pretende então demonstrá-

lo com recurso a um conjunto de indicadores, tendo em conta as suas competências 

dinâmicas. Estes indicadores vão incidir sobre o estudo das marcas da própria empresa, 

sendo que esta abordagem é importante e interessante na medida em que na literatura das 

ciências sociais é utilizada como um indicador de inovação, e tem-se expandido nos 

últimos anos. Conforme Yin (1993, p. 4), “um bom uso da teoria ajuda a delimitar o 

desenho eficaz de um estudo de caso; a teoria também é essencial para a generalização 

dos resultados subsequentes.” 
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Deste modo, a análise que irá ser posta em prática será baseada na apresentação de 

métodos de avaliação quantitativos (referente aos indicadores de inovação), e métodos 

qualitativos (no que respeita à análise do estudo de caso), destacando os parâmetros mais 

relevantes de forma a aferir o potencial e valor referentes ao objetivo em estudo. Para 

Stake (1999), “a investigação quantitativa procura a lógica da descoberta enquanto que a 

investigação qualitativa retrata a lógica da construção do conhecimento.” Outros autores 

que defendem esta dicotomia na investigação qualitativa/quantitativa são Yin (1993, 

2005) e Flick (2004), que salientam a relevância de utilizar, em alguns métodos de 

investigação, simultaneamente dados qualitativos e quantitativos, no sentido de olhar para 

estas metodologias como complementares e não como opostas ou rivais. 

A definição de estudo de caso para Yin (2005, p. 32) corresponde a “uma investigação 

empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente 

definidos.” O estudo de caso faz recurso a uma diversidade de formas de recolha de 

informação, dependente da natureza do caso e tendo por finalidade, possibilitar o 

cruzamento de ângulos de estudo ou de análise (Hamel, 1997). Uma estratégia primordial 

para o estudo de caso é o recurso a fontes documentais relacionadas com a temática em 

estudo. Estas fontes podem ser diversas, tais como: relatórios, propostas, planos, registos 

institucionais internos, comunicados, dossiers, etc. A informação recolhida pode servir 

para contextualizar o caso, acrescentar informação ou para validar evidências de outras 

fontes. A vantagem do estudo de caso é a sua aplicabilidade a situações humanas e a 

contextos contemporâneos de vida real (Dooley, 2002, pp. 343-344). O autor refere ainda 

que: “Investigadores de várias disciplinas usam o método de investigação de estudo de 

caso para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para contestar ou desafiar teoria, 

para explicar uma situação, para estabelecer uma base de aplicação de soluções para 

diversas situações, para explorar, ou para descrever um objeto ou fenómeno.” 

 

     3.5. Criação da base de dados  

No que respeita à metodologia que irá ser aplicada, referente aos métodos de avaliação 

quantitativos, foi construída uma base de dados própria com recurso à plataforma 

TMview - European Trade Mark and Design Network, onde obtive a informação 

necessária no que respeita às marcas da SIBS, para analisar os seus indicadores de 
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inovação. A plataforma TMview constitui uma ferramenta de pesquisa totalmente 

integrada, que inclui os dados de todas as marcas comerciais de todas as empresas 

envolvidas. Esta fonte contém informações individuais de registo de marcas, desenhos e 

modelos da UE (EUIPO) e em todo o mundo através da Organização Mundial da 

Propriedade Industrial (OMPI). Sendo que no total existem informações de 52 escritórios 

diferentes (Anexo B). 

A pesquisa foi realizada em novembro de 2016, e em relação ao tipo de busca “anm”, 

pelo nome de quem pede o direito, ou seja, o nome do “applicant”, foram encontradas 

128 marcas, com o objetivo de reunir todas as marcas da SIBS, por forma a obter 

resultados mais exatos. Deste modo, a documentação da pesquisa incluiu: a imagem (caso 

haja), o nome da marca, o requerente; o território, o status (marcas registadas, terminadas, 

expiradas e arquivadas), o tipo de marca (nominativa, figurativa e combinada), a data de 

pedido, a data de fim e o número de classes de Nice incluídas em cada marca, como está 

representado na Tabela 1. O período de tempo abrangido na análise irá incidir desde o 

ano em que a SIBS registou a sua primeira marca, pelo que corresponde a um horizonte 

temporal a ter início em 1984 até ao ano 2016. Relativamente à periodicidade dos dados, 

irei optar por dados anuais visto que no site TMview a data de pedido e a data de fim 

estão por ano, e pelo facto do horizonte temporal ser extenso. Apesar do estudo ser a nível 

nacional, são considerados para os efeitos de análise os pedidos de marcas comunitárias 

que atuam em territórios na esfera internacional, por forma a obter uma observação 

completa deste caso específico. 

 

Tabela 1. Quadro de análise das marcas da SIBS 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O status das marcas da SIBS em valor e proporção estão representados na Figura 2, pelo 

que através da pesquisa realizada foram identificadas 128 marcas no total, das quais, 39 

encontram-se expiradas (expired), 15 é o número de marcas terminadas (ended) e 3 já 

IMAGEM 

(caso haja)

Nome 

da marca
Requerente Território Status Tipo

Data 

pedido

Data 

fim
Classes: 1 … 45 Total classes
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foram arquivadas (filed), o que resulta de um total de 71 marcas registadas (registered). 

Esta observação foi realizada em novembro de 2016. 

 

Figura 2. Status das marcas da SIBS em valor e percentagem (1984-2016)

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 

 

No que respeita à análise dos indicadores de inovação que serão utilizados, é importante 

referir a Classificação de Nice que está incluída na documentação da pesquisa, de modo 

a clarificar o que representa cada uma das classes verificadas entre as marcas da SIBS. 

Sendo um fator importante nesta abordagem, a Classificação de Nice traduz-se num 

sistema de classificação internacional de produtos e serviços para pedidos de registo de 

marcas da União Europeia. Agrega um total de 45 classes, sendo que cada uma é 

representada por um título de classe que contém informações gerais sobre o tipo de 

produtos (classes 1 a 34) ou serviços (classes 35 a 45) abrangidos (Anexo E). De seguida 

são identificadas as classes que estão incluídas nas marcas da SIBS, no entanto é de 

assinalar que cada classe possui descrições muito extensas e para simplificar a análise, 

foram selecionadas as mais relevantes: 

I. Produtos: 1 ao 34     

• Classe 9: cartões de crédito magnéticos, armazenamento magnético de dados, 

suporte de registo magnético, cartões de débito, distribuidores automáticos e 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;  

• Classe 16: papel e cartão, produtos de impressão, caracteres de imprensa, livros, 

jornais; 

Marcas 

expiradas

39; 31%

Marcas 

terminadas

15; 12%

Marcas 

arquivadas

3; 2%

Marcas 

registadas

71; 55%
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• Classe 28: Jogos, brinquedos e artigos de jogar; aparelhos de videojogos; 

 

II. Serviços: 35 ao 45 

• Classe 35: consultoria e publicidade, slogans, administração comercial;   

• Classe 36: Serviços financeiros, seguros, negócios financeiros, negócios 

monetários; 

• Classe 37: Construção, reparação, serviços de instalação; 

• Classe 38: Telecomunicações em negócios financeiros; mensagens, dados online 

e internet;  

• Classe 39: Serviços prestados no transporte de pessoas ou mercadorias e 

armazenamento; 

• Classe 40: Tratamento de materiais e transformação de objetos, incluindo os 

serviços de fabrico personalizado  

• Classe 41: educação e entretenimento; 

• Classe 42: serviços C&T, serviços informáticos e tecnológicos para proteção de 

dados e de informação pessoal e financeira e também para a deteção de acesso não 

autorizado a dados e informações; 

• Classe 43: os serviços de reserva de alojamento por viajantes, prestados 

nomeadamente por agentes de viagens ou intermediários; 

• Classe 44: Serviços médicos. 

 

     3.6. Conclusões preliminares 

Desde a década de 90 que a temática das economias mais avançadas se começou a 

debruçar para o conhecimento, aumentando assim os investimentos intangíveis, ou seja, 

as propriedades intelectuais que não têm forma física, tais como patentes e marcas 

registadas, por exemplo. 

Na literatura académica, o estudo das marcas ainda necessita de uma maior atenção por 

parte dos investigadores, no entanto têm-se verificado um aumento de pedidos de direitos 

de propriedade industrial que contribuem para o desenvolvimento económico. Deste 

modo reforça-se o facto de ser relevante utilizar estes indicadores como objeto de estudo, 

por forma a consolidar uma visão sistémica sobre estas matérias, nomeadamente pela 

questão da medida e avaliação da inovação. 
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4. Análise empírica 

     4.1. Introdução 

A inovação prevalece em todos os setores da economia - não se limita às atividades de 

alta tecnologia, e as chamadas atividades de baixa tecnologia contêm altas proporções de 

empresas inovadoras e muitas vezes geram altos níveis de vendas de produtos novos e 

alterados (SPRU, 1996; Comissão Europeia, 2001). No entanto, a alta tecnologia tem 

vindo a ganhar território devido ao avanço tecnológico que tem ocorrido nas últimas 

décadas, particularmente os serviços de alta tecnologia com forte intensidade em 

conhecimento. 

Arundel apontou que “quando falamos sobre uma empresa que gasta um grande esforço 

em inovação, não estamos apenas a falar de investimentos financeiros, mas do uso do 

capital humano para pensar, aprender e resolver problemas complexos e produzir tipos 

qualitativamente diferentes de inovações” (Arundel, 1997 p. 169).  Apesar deste ponto 

não ser discutido, surge a necessidade de distinguir aquilo que pode ser elaborado com 

questionários de pesquisa e o que não pode. A par destes problemas existentes, enaltece 

sempre a tensão de longa data entre os métodos estatísticos, com as suas vantagens de 

generalização, porém com um défice ao nível da profundidade, em comparação com 

métodos de estudo de caso, que oferecem riqueza em detrimento da generalização.  

 

     4.2. Identidade corporativa do grupo SIBS  

A SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. foi criada em 1983, pela comunidade 

bancária portuguesa, como um modelo de cooperação interbancária (como está 

representado na Figura 3), tendo o propósito de promover a eficiência nos serviços 

financeiros, nomeadamente na área dos pagamentos eletrónicos. Deste modo, 

disponibiliza soluções tecnológicas e processos que combinem segurança, conveniência 

e inovação, tornando-se numa referência internacional como um dos maiores 

processadores de pagamentos da Europa e África. Para além de Portugal, está presente 

em diversos países, tais como: Polónia, Malta, Argélia, Nigéria, Moçambique, Timor, 

Angola e em menor escala em: França, Itália, EUA, Panamá e China. Na prestação de 

serviços de valor acrescentado está presente nos seguintes territórios: Bulgária, 

Cazaquistão, Luxemburgo, Roménia e Espanha. Conta com mais de 300 milhões de 
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utilizadores e cerca de 3 mil milhões de operações financeiras com um valor superior a 

4.5 mil milhões de euros. A prestação de serviços do Grupo SIBS tem como foco principal 

atender às necessidades dos seus clientes, nomeadamente os Bancos, o Banco de Portugal, 

o Sector Público e os Operadores Móveis. 

“30 years ago, SIBS was founded as a startup, having emerged, with time and 

hard work, as one of the most innovative fintech companies in the world. It’s 

time to give our contribute and also channel this innovation effort to work 

with the startup ecosystem, a way to ‘pay it forward’.” Madalena Tomé, CEO 

da SIBS, Fonte: Site oficial da SIBS PayForward 

 

Figura 3. SIBS e o Modelo de cooperação interbancária 

             

Fonte: SIBS (2016) 

 

No que respeita à identidade corporativa da SIBS, podemos indicar os vários logotipos, 

que faz com que o cliente associe determinados símbolos e palavras a uma determinada 

empresa. Assim, para uma melhor contextualização estão representados na Figura 4, 

principiando pela empresa mãe, SIBS SGPS – Partner in Payments, seguindo das suas 

empresas participadas. 
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Figura 4. Identidade corporativa da SIBS: logotipos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

As empresas que constituem o Grupo SIBS promovem o seu crescimento e desempenho 

inovador, contribuindo para o bem-estar social. “Desta forma é necessário desenvolver 

novas soluções por forma a tornar mais simples, aquilo que já foi complicado. Por isso, 

hoje quando pensamos numa transação financeira pensamos sempre em algo que se faz 

com um mero pressionar de um botão ou o passar de um cartão” (SIBS, 2016). 

O Grupo SIBS é constituído pelas seguintes empresas: 
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• SIBS SGPS – Partner in Payments  

É a holding do grupo responsável pela gestão das suas participadas, empresas 

especializadas nas áreas de serviços que atuam essencialmente no sector dos 

pagamentos eletrónicos. Tem como funções assegurar o apoio operacional à gestão 

do Grupo SIBS. 

 

• SIBS FPS - Forward Payment Solutions  

É a empresa que tem a seu cargo o core do negócio do Grupo, originalmente 

desempenhado pela SIBS como Sociedade Interbancária de Serviços, sendo a 

empresa responsável pelo processamento e soluções de pagamento. Esta empresa 

gere a Rede MULTIBANCO, marca que representa a Rede de Terminais Caixas 

Automáticos (CA) e o Terminal de Pagamento Automático (TPA). Atua também na 

prestação de serviços de prevenção, deteção e investigação de fraudes, tornando no 

sistema de pagamentos nacional um dos mais seguros do mundo. 

 

• SIBS Cartões - Advanced Card Solutions  

Presta serviços especializados na área de personalização de cartões e atividades 

complementares. Pautada pela inovação, demonstrada pela experiência e prática de 

certificação na personalização de cartões de pagamento, com técnicas avançadas de 

segurança e controlo. A SIBS adquiriu a CARTOSIS em 2016, o que reforçou a sua 

oferta de produtos e serviços no mercado de fidelização. Atualmente, este serviço 

contempla melhorias, desde o design e conceção do cartão, até à sua expedição, assim 

como as opções de personalização, em qualquer tecnologia de cartões, com e sem 

chip, para qualquer ramo de atividade. 

 

• SIBS Processos – Transforming Business Processes 

Através do desenvolvimento de tecnologias inovadoras e de soluções optimizadoras 

relacionadas com o processamento intensivo, esta empresa tem como objetivo a 

conceção, implementação e gestão de soluções de Business Process Outsourcing 

(BPO). 

 

• SIBS Pagamentos 

Esta empresa é licenciada pelo Banco de Portugal enquanto Instituição de 

Pagamento, tendo a seu cargo a aceitação de cartões de vários schemes domésticos e 

internacionais nas Redes de Caixas Automáticos MULTIBANCO e ATM Express. 

São exemplos deste tipo de cartões, a marca VISA, Mastercard, American Express, 

JCB e China Union Pay. 

 

• SIBS Gest – Optimized Shared Solutions 

Responsável pela gestão dos serviços partilhados e do património do Grupo, esta 

empresa opera no sentido de prestar suporte a todas as outras empresas, ao 

desempenhar diversas atividades, tais como: contabilidade, gestão financeira e 

faturação, manutenção dos edifícios, gestão de Recursos Humanos e manutenção do 

sistema de contabilidade analítica e controlo operacional. 



Competências dinâmicas e inovação: o caso da SIBS 

27 
 

• SIBS MB 

 A mais recente empresa do Grupo, foi criada em dezembro de 2016, com o objetivo 

de gerir a marca do scheme MB. Permite aos utilizadores dos cartões portugueses 

levantar dinheiro e pagar as suas compras nos Caixas Automáticos e Terminais de 

Pagamento da Rede MULTIBANCO. A marca MB permite ainda associar um cartão 

ao telemóvel, facilitando o modo de pagamento através do mesmo, pelo serviço MB 

WAY. 

 

• SIBS International – Worldwide Payment Solutions 

Promove os serviços do Grupo nos mercados externos, exportando o know-how 

adquirido ao longo dos anos, através da oferta de soluções de pagamento inovadoras, 

seguras e flexíveis.  

 

A SIBS tem ainda como empresas participadas:  

• MULTICERT (40%) 

Disponibiliza soluções na área da certificação digital que garantem a autenticidade 

das transações eletrónicas tanto no comércio nacional como a nível internacional. 

 

• VIA VERDE (20%) 

Criada pela SIBS e pela Brisa, presta serviços de cobrança na utilização de 

infraestruturas rodoviárias, tais como: autoestradas, viadutos, pontes e parques de 

estacionamento. 

 

          4.2.1. ADN inovador do Grupo SIBS  

Em prol da sua capacidade de inovação, o Grupo SIBS foi distinguido com alguns 

prémios nacionais e internacionais nos últimos anos, dos quais podemos referir:  

• Portugal Digital Awards 

Em 2016 o MB WAY ganhou uma Menção Honrosa como “Best Digital Product” 

na 1ª edição do Portugal Digital Awards, que tem por objetivo premiar projetos 

distintivos e inovadores que se destacam na área da transformação digital.  

Recentemente em 2017, na 2ª edição do Portugal Digital Awards, com o tema 

“Moving Forward to a Digital Economy”, o MB WAY foi reconhecido como “Best 

Digital Platform”.  

 

• Galardão de Inclusão 

Em 2013, o MULTIBANCO foi premiado com o Galardão da Inclusão na área das 

“Acessibilidades” pelo Centro de Recursos para a Inclusão Social (CRID), do 

Instituto Politécnico de Leiria. 
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• Computerworld & CIO 

Em 2013, a solução “Viva Parking”, desenvolvida pela OTLIS (Operadores de 

Transportes da Região de Lisboa) e pela EMEL em parceria com a SIBS, foi 

galardoada na categoria “Transportes” pela iniciativa da IDG Communications que 

visa distinguir os projetos de Tecnologias de Informação mais inovadores. O cartão 

“Viva Parking” oferece aos cidadãos uma forma de pagamento de estacionamento 

mais convincente e com toda a segurança, facilmente recarregável em qualquer 

ATM, permitindo o estacionamento em zonas com parquímetros sem a necessidade 

de se ter moedas. 

 

• Navegantes XXI 

Lançado em 2001 o serviço MB NET recebeu o prémio promovido pela Associação 

de Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa (ACEPI), que consiste no 

reconhecimento, do que melhor se faz em Portugal nos domínios do comércio 

eletrónico e marketing digital. O MB NET é um serviço inovador que oferece 

pagamentos seguros através da internet com cartões de débito e crédito. 

 

• Superbrands 

O MULTIBANCO tem sido distinguido nos últimos anos como marca de excelência 

portuguesa, pela SuperBrands. Sendo o reconhecimento da dedicação da equipa 

SIBS à promoção da qualidade de vida dos portugueses, desde 1985. 

 

• European eGovernment Awards 

Disponibilizada em 2008 a operação Licença de Caça na Rede de Caixas 

Automáticos MULTIBANCO, foi distinguida em 2009 com o Prémio de Melhor 

Serviço Administrativo Europeu online. 

 

       

 

 

Para além dos prémios supramencionados, o Grupo SIBS possui várias certificações, que 

possibilitam o seu desempenho eficiente nos serviços financeiros respeitantes à área dos 

pagamentos:  
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• Certificação ISO 9001:2008 

Esta certificação reflete a crescente preocupação e compromisso SIBS com a qualidade, 

reconhece o esforço da empresa em assegurar a conformidade dos seus produtos/ serviços, a 

sua preocupação com a satisfação dos clientes e a consciência na melhoria contínua, 

abrangendo os serviços: SWIFT, AT2/TARGET2 e SEPA ACH. 

  

• Certificação ISO 20000:2011 (Serviços: TARGET2, SWIFT e SEPA DD e SEPA 

CT) 

A SIBS é uma das poucas empresas em Portugal certificada perante a norma ISO 

20000, o standard internacional que define as boas práticas na prestação de serviços 

baseados em Tecnologias de Informação. A certificação do sistema de gestão de 

suporte aos serviços SEPA, torna-a a única no Mundo com este reconhecimento. 

 

 

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 

Certificação que assegura a robustez da segurança do sistema de pagamentos, 

incluindo prevenção, deteção e reação a incidentes. 

 

 

• Conformidade anti lavagem de dinheiro para emissores 

• Verificação de conta 

• Certificação RPI 

• Transações recorrentes – Certificação RPI  

• Aquisição VSDC – Certificação Base II 

• Certificação de aquisição de POS e ATM (field 55 message format) 

• Conformidade com Fornecedor Seguro 3D - ACS 1.0.2 Core (MB NET) 

• Conformidade com Fornecedor Seguro 3D - MPI 1.0.2 Core (MB NET) 

• Host Issuer CVV2 certification 

• Certificação para Acquiring em ATM e POS 

 

 

• MB NET – código seguro MasterCard  

• Certificação código Seguro - MB NET 
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• Third Party Processor (TPP type I) 

• Certificação Emissora EMV 

• Certificação da migração de chips ETED 

• Requisitos do Terminal EPI - TP94, SIBS EMV Toolkit v1.01 

• Certificação para Acquiring em ATM e POS 

 

• Emissor EMV e certificação 5CSC  

• Certificação de emissão e aquisição da Fase 3 - Smart Card Addenda 

 

• EMV Toolkit V4.0 - Contact Terminal Level 2 - Wincor Cineo 2040 

• EMV Toolkit v2.0 - Level 2 - ATM Wincor 1500xe 

 

• SWIFT SIP – Shared Infrastructure Programme 

      Fonte: SIBS, Prémios e Certificações (2016) 

 

A automatização das transações bancárias rotineiras, passando pela criação de uma rede 

de serviços interbancários, universal e aberta a todos os participantes no projeto, traduziu, 

em momento oportuno, aquilo que seria uma visão de longo prazo, simultaneamente 

inovadora e pioneira (SIBS, 2013, p. 10).  

Seguidamente serão apresentados alguns marcos importantes, no que toca ao lançamento 

de novos serviços disponibilizados pela SIBS ao longo do tempo, como resposta aos 

desafios que se colocavam ao sector financeiro.  
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Tabela 2. Acontecimentos históricos da SIBS 

 

Fonte: Relatório de Contas da SIBS (2016) – edição própria 

 

      4.3. Padrões gerais de evolução das marcas da SIBS 

A pesquisa foi realizada em novembro de 2016, através da qual foram encontradas 128 

marcas, que serão utilizadas na sua totalidade para a análise, por forma a obter resultados 

mais exatos. O período de tempo a ser analisado tem início em 1984 até ao ano de 2016, 

pelo que os dados serão anuais. Apesar do estudo ser a nível nacional, são considerados 

para os efeitos de análise os pedidos de marcas comunitárias que atuam em território 

internacional, por forma a obter uma observação completa deste caso específico. Esta 

Ano Acontecimento histórico 

1983 Constituição da SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços

1985 Lançamento da rede de ATM MULTIBANCO

1987 Lançamento da rede de POS MULTIBANCO

1989 Lançamento do serviço de pagamento de facturas na Rede MULTIBANCO

1992 Lançamento do serviço de transferências na Rede MULTIBANCO

1996
Lançamento do serviço MB PHONE (então tele-MB);                                       

Lançamento do serviço de pagamentos ao estado na Rede MULTIBANCO

1997 Lançamento do serviço de carregamentos de TM na Rede MULTIBANCO

2001
Lançamento do serviço MB NET;                                                                                    

Lançamento do serviço de Débitos Directos na Rede MULTIBANCO

2002 Constituição da empresa SIBS PROCESSOS

2004 Constituição da empresa SIBS CARTÕES

2006 Lançamento do serviço MB CODE

2008 Lançamento do serviço MB SPOT

2009 Lançamento do serviço Ser Solidário na Rede MULTIBANCO 

2010
Constituição da empresa SIBS INTERNATIONAL;                                         

Lançamento do serviço MB DOX

2011

Reorganização corporativa das empresas e constituição do Grupo SIBS     

(com uma holding e seis empresas participadas);                                                          

Constituição da empresa SIBS PAGAMENTOS;                                                                                                                                                                   

Constituição da empresa SIBS GEST

2013 Lançamento do serviço MB WAY

2014 Funcionamento do novo serviço de Acquiring Cross-Border

2015
Disponibilização da funcionalidade Dynamic Currency Conversion  em TPA;                                                 

Assinatura do acordo com a UnionPay International

2016
Integração do serviço MB NET na aplicação MB WAY                  

Constituição da SIBS MB

2017 Nova funcionalidade do MB WAY: levantamentos de dinheiro sem cartão 
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análise aos pedidos de marcas tem como propósito revelar a intenção estratégica de 

defender os produtos (bens e serviços) das empresas do Grupo SIBS. 

Na Figura 5, estão representados o total de pedidos de registos de marcas da SIBS, através 

do qual se pode identificar numa primeira análise, a existência de flutuações na 

quantidade de pedidos neste horizonte temporal. O facto de não se encontrarem 

distribuídos uniformemente ao longo do tempo torna a análise mais atraente, podendo 

destacar-se a existência de dois ciclos. Desta forma, podemos detetar uma sensibilidade 

do indicador em análise, face ao ciclo económico. 

 

“Business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic 

activity of nations that organize their work mainly in the business enterprises; 

a cycle consists of expansions occurring at about the same time in many 

economic activities, followed by similarly general recessions, contractions, 

and revivals which merge into the expansion phase of the next cycle; this 

sequence of changes is recurrent but not periodic; in duration business cycles 

vary from more than one year to ten or twelve years; they are not divisible 

into shorter cycles of similar character with amplitudes approximately their 

own.” (Burns and Mitchell, 1939, p. 3). 

 

O nascimento da SIBS começa com um pedido de marca logo em 1984, denominada por 

“MULTIBANCO” (ver Anexo F). Posteriormente, entre 1996 e 1998 atinge os valores 

mais elevados, sendo o seu primeiro pico em 1997, com um total de 24 pedidos efetuados, 

ano em que obteve o maior número de pedidos de marcas ao longo do horizonte temporal 

em análise. 

Em 1999 sofre um decréscimo abrupto, sendo que este período coincidiu com o pico da 

Bolha da Internet em 2000, devido ao excesso de entusiasmo das dot-com (nomenclatura 

dada devido ao sufixo .com utilizado na rede), o que prejudicou as empresas nos anos 

seguintes. Esta queda de pedidos de marcas verifica-se até 2005, sendo que no ano 

seguinte a SIBS atinge o seu segundo pico, com um total de 19 pedidos realizados em 

2006. Posteriormente em 2008 ainda se verifica um valor considerável (13 pedidos), no 

entanto, logo no período seguinte apresenta um abrandamento, sendo que nesta altura 

começavam a sentir-se os efeitos da Crise Financeira, que teve início no sector 

imobiliário, mas que acabou por afetar todos os sectores da economia. Entre 2010 e 2012 

não foram efetuados pedidos de marcas pela SIBS, porém nos anos mais recentes (a partir 

de 2013 até 2016) já é visível uma recuperação em relação ao número de pedidos. 
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Figura 5. Total de pedidos de registos de marcas analisado por ano (1984-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 

 

Os ciclos económicos verificam-se na maior parte dos sectores da economia, pois são um 

fenómeno geral, no entanto as causas apresentadas anteriormente são meramente 

indicativas devido à coincidência dos respetivos períodos em análise. 

As presentes observações permitem destacar as marcas como uma variável muito sensível 

ao ciclo económico. Uma razão fundamental para este comportamento será o facto de as 

marcas serem um indicador “muito próximo do mercado”, tendo um muito menor hiato 

em relação ao lançamento de novos produtos e outras inovações comparativamente às 

patentes ou à I&D (Mendonça, 2011). 

De seguida, podemos analisar através da Figura 6, as informações sobre os tipos de 

marcas registadas, com o intuito de assinalar e distinguir os produtos da SIBS. A maior 

parcela é ocupada pelo tipo de marca nominativa, representando 74% em relação ao total 

das marcas. Significa que 95 marcas da SIBS contêm apenas texto, como forma de 

informar o cliente acerca da sua importância. Outro tipo utilizado é a marca figurativa 

com um peso de 14%, que faz representar as marcas da SIBS que são imagens, 

nomeadamente os seus logótipos. Também se verificam tipos de marcas combinadas, em 

que se juntam o texto à imagem, representando os restantes 12%. 
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Figura 6. Tipos de marcas registadas (1984-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 

 

Por forma a compreender melhor os dados relativos aos pedidos de registos de marcas 

ilustrados na Figura 5, segue-se outro tipo de observação, desta vez através da 

decomposição desses dados em marcas registadas ativas e inativas como se pode observar 

na Figura 7. Em continuidade da pesquisa que foi efetuada na recolha dos dados, as 

marcas inativas compreendem as marcas expiradas, arquivadas e terminadas, sendo que 

as restantes representam as marcas ativas.  

A Figura 8 retrata a proporção de marcas registadas ativas e inativas, sendo possível 

verificar que existem períodos em que as marcas inativas são superiores às marcas ativas. 

A iniciar este paradigma em 1992, as marcas inativas ocupavam um peso de 67% face ao 

total das marcas. Em 1997 houve um aumento considerável, pois verifica-se um peso de 

92%. Os períodos em que atingem um nível de 100% de marcas inativas correspondem 

ao ano de 1999 e 2004. No entanto em 2002 também é visível uma maior proporção de 

marcas inativas, com 86%. Mais recentemente, em 2016 verificou-se também este padrão 

de superioridade das marcas inativas face às restantes. Os factos anteriormente 

mencionados revelam-se casos interessantes de análise, na medida em que se verifica uma 

substituição das marcas já existentes por novas marcas, ao invés de optarem pela 

renovação das anteriores. Este processo dinâmico resulta num fenómeno intitulado por 

Schumpeter como a “destruição criativa” onde as novas descobertas vêm substituir as 

anteriores. Sendo as marcas um indicador bastante significativo no que respeita à 

avaliação do desempenho inovador da SIBS, conseguimos também depreender o seu 

processo de transformação estrutural através deste fenómeno. 

Combinada

15

12%

Figurativa

18

14%

Nominativa

95

74%



Competências dinâmicas e inovação: o caso da SIBS 

35 
 

Figura 7. Marcas registadas ativas e inativas (1984-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 

 

Figura 8. Proporção de marcas registadas ativas e inativas (1984-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 

 

      4.3.1. Pedidos de registos de marcas por classes de Nice 

O sistema de Classificação de Nice é comumente utilizado por investigadores na análise 

a este indicador de inovação. Trata-se de uma classificação internacional de produtos e 

serviços para pedidos de registo de marcas da União Europeia. Agrega um total de 45 

classes, sendo que cada uma é representada por um título de classe que contém 

informações gerais sobre o tipo de produtos (classes 1 a 34) ou serviços (classes 35 a 45) 

abrangidos, (ver Anexo E, para uma melhor especificação das classes).  

Para além das descrições das classes serem extensas e incluírem diversos tipos de 

categorias de produtos, outra característica dos dados de marca registrada é que uma 
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determinada marca comercial, para uma palavra ou símbolo, pode ser solicitada para uma 

ou todas as classes ao custo de uma taxa crescente. Isso significa que o número de 

contagens nas classes totais será muito maior que o número total de marcas registradas 

preenchidas (Mendonça, 2003). 

A Figura 9 expõe o total de pedidos de marcas da SIBS por Classes de Nice entre o 

período de 1984 e 2016, pelo que no total foram detetadas 352 designações de classe na 

nossa análise. Podemos verificar a presença de duas classes que correspondem aos 

produtos, a classe 9 (cartões magnéticos de crédito e de débito) num total de 44 marcas e 

a classe 16 (papel e produtos de impressão) presente em 9 marcas. 

É evidente uma maior presença das classes alusivas aos serviços, pelo que podemos 

destacar a classe 38 (telecomunicações em negócios financeiros) que ocupa o primeiro 

patamar com 98 marcas. Em nível semelhante está a classe 36 (serviços financeiros) 

existente em 91 marcas. De destacar também a classe 42 (serviços informáticos para a 

proteção de dados) que está incluída em 33 marcas. Ambas as classes 39 (serviços 

prestados no transporte de pessoas e mercadorias) e 41 (educação e entretenimento) estão 

presentes em 22 marcas cada. A classe 35 (administração comercial e publicidade) está 

compreendida em 16 classes, enquanto que a classe 43 (serviços de restauração, 

alimentação) está incluída em 5 marcas. De menor extensão encontram-se as classes 28 

(jogos e brinquedos), 37 (construção, reparação e serviços de instalação), 40 (tratamento 

de materiais, incluindo os serviços de fabrico personalizado) e 44 (serviços médicos), 

sendo que cada uma está presente em 3 marcas.  

 

Figura 9. Total de pedidos de marcas da SIBS por classes de Nice (1984-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 
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Em continuidade da análise anterior, será agora destacado o período mais recente para 

um melhor entendimento do padrão de marcas da SIBS por classes de Nice atualmente. 

Deste modo, serão referidos os dados a partir de 2000 até 2016, no entanto para tornar 

mais clara a leitura, optámos por dividir esta observação em dois gráficos, repartindo 

assim o horizonte temporal.  

Na Figura 10, estão representados os pedidos de marcas da SIBS por classes de Nice em 

percentagem desde o ano 2000 até 2007. Podemos destacar a presença da classe 36 com 

um peso de 29% e a classe 38 que ocupa 26% face ao total das marcas neste período. 

Sendo que ambas correspondem a classes de serviços, mais concretamente aos serviços 

financeiros e às telecomunicações em negócios financeiros, respetivamente. Também em 

proporção significativa está a classe 9 com 19%, que corresponde às classes de produtos 

e inclui os cartões magnéticos de crédito e de débito.  

De menor extensão encontra-se a classe 42 referente aos serviços informáticos para a 

proteção de dados, com 8%, sendo de extrema importância dado que em 2001 foi lançado 

o serviço MB NET.  Refletindo um peso de 5% estão as classes 16, que representa o papel 

e produtos de impressão e a classe 39, alusiva aos serviços prestados no transporte de 

pessoas e mercadorias. A classe 41 apresenta um peso de 4% e retrata a educação e 

entretenimento, enquanto que as classes 35 e 43 ocupam uma proporção de 2% cada uma, 

sendo relativas a publicidade e serviços de restauração, respetivamente.  

 

Figura 10. Total de pedidos de marcas da SIBS por classes de Nice em percentagem 

(2000-2007) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 
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Tendo por base esta análise referente ao período de 2000 até 2007, demonstrado através 

da Figura 10, vamos agora analisar o período mais recente por forma a detetar as 

alterações no padrão das marcas da SIBS. Assim, a Figura 11 retrata o total de pedidos 

de marcas da SIBS por classes de Nice em percentagem no horizonte temporal a iniciar 

em 2008 até ao ano 2016. Quantos às classes dos produtos, é notório um aumento 

significativo da classe 9 para 28%, o que era expectável devido à crescente utilização dos 

cartões como meio de pagamento (Anexo G), característico de uma sociedade mais 

tecnológica, ao invés do tradicional dinheiro físico.  

As classes 36 e 38 sofreram um ligeiro decréscimo, apresentando uma diferença de 4% 

em ambos os casos relativamente ao período anterior (2000-2007). Esta diminuição da 

presença das marcas da SIBS em classes que abrangem os serviços financeiros e as 

telecomunicações pode estar relacionada com a reorganização corporativa das empresas 

e constituição do Grupo SIBS (com uma holding e seis empresas participadas) em 2011, 

como foi mencionado anteriormente (Tabela 2). No entanto, a classe 35 foi alvo de uma 

forte ampliação devido ao aumento em publicidade, que muito provavelmente se deve ao 

lançamento do serviço MB WAY em 2013, o que reforça uma vez mais que se trata de 

uma empresa inovadora.  

Verificou-se um ligeiro aumento na classe 42 referente aos serviços informáticos para a 

proteção de dados, dado que cada vez mais as pessoas preferem efetuar os seus 

pagamentos através de meios eletrónicos (Anexo G).  

No que respeita aos produtos, a classe 16 sofreu um decréscimo para 1%, pois hoje em 

dia está tudo muito mais informatizado em detrimento do uso do papel, refletido por uma 

sociedade mais tecnológica. Também com um peso de 1%, está a classe 39 e a classe 41, 

alusivas aos serviços prestados no transporte de pessoas e mercadorias e educação e 

entretenimento, respetivamente.  
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Figura 11. Total de pedidos de marcas da SIBS por classes de Nice em percentagem 

(2008-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 

 

Apesar do estudo ser a nível nacional, são considerados para os efeitos de análise os 

pedidos de marcas comunitárias que atuam em território internacional, por forma a obter 

uma observação completa deste caso específico. Deste modo, segue-se a Figura 12 para 

representar a proporção de marcas em território nacional que ocupam uma proporção de 

84%, enquanto que a nível internacional são sinalizados 16%. 

 

Figura 12. Percentagem das marcas da SIBS em Território Nacional (1984-2016) 

 

Fonte: Base de dados TMview – elaboração própria 
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    4.4. Competências dinâmicas como efeito inovador no desempenho do Grupo 

SIBS 

A inovação é um processo multidimensional, sem nada claramente mensurável sobre 

muitos aspetos do processo subjacente. Assim, a teoria da inovação mais moderna assenta 

em algum tipo de teoria “baseada em recursos” da empresa, na qual as empresas criam 

ativos físicos e intangíveis que sustentam as capacidades (Lazonick, 2005; Smith, 2005). 

Estando naturalmente as empresas no centro do sistema de inovação, as dinâmicas de 

inovação dependem de diversos fatores. Em primeiro lugar, dos restantes atores e 

mercados que influenciam a produção e afetação de recursos fundamentais (trabalho, 

capital e conhecimento). Em segundo lugar, das instituições que condicionam os 

comportamentos dos indivíduos e das organizações. Em terceiro lugar, da aptidão que o 

sistema tem para demonstrar a sua capacidade de aprendizagem e acumulação de 

conhecimento autossustentada. (Godinho, 2007). 

Na Figura 13, está representado o panorama do MULTIBANCO numa ótica 

multiplataforma, indicando valores representativos de um ecossistema inovador e eficaz. 

O conceito de omni channel reflete-se na facilidade com que o consumidor cruza os 

diversos canais ao efetuar as suas compras, quer em ambientes físicos ou virtuais. É 

necessário que exista um acompanhamento por parte das empresas por forma a 

adaptarem-se às novas exigências do mercado, e para isso o Grupo SIBS contribui na 

transição de um cenário tradicional para aquele que se verifica hoje em dia, característico 

de uma sociedade mais tecnológica. Os dados mais recentes demonstram que são 

processadas aproximadamente 7,4 milhões de operações por dia, um correspondente a 

5000 operações processadas por minuto. Estão registados cerca de 285.000 POS (Point 

of Sale), que refletem um ponto de venda ou de serviço, como por exemplo, os TPA, 

referentes ao pagamento automático. Paralelamente, verificam-se também um elevado 

número de terminais ATM (Automatic Teller Machine), de aproximadamente 11.900 

unidades e um valor bastante notório de cartões, cerca de 20 milhões. No entanto os 

consumidores já têm à sua disposição meios de pagamento virtuais que permitem fazer 

compras online de forma cómoda, rápida e segura através do serviço MB NET que já 

conta com 850.000 utilizadores. Tem a vantagem de não ser necessário indicar o número 

real do cartão de débito ou crédito e a possibilidade de ser utilizado em qualquer loja 

virtual nacional ou estrangeira, sem qualquer custo associado. Mais recentemente, a SIBS 

disponibilizou uma nova funcionalidade, o MB WAY, que permite entre outras 
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funcionalidades, o levantamento de dinheiro sem cartão, como foi referido anteriormente, 

e que já conta com um número superior a 400.000 utilizadores. 

 

Figura 13. Panorama do MULTIBANCO 

 

Fonte: SIBS, Lisboa, 04-10-2017 

 

 “O SIBS Market Report analisa a evolução do mercado dos pagamentos eletrónicos em 

Portugal e funciona como barómetro de hábitos de consumo e tendências tecnológicas 

como, por exemplo, a evolução do comércio digital em Portugal, tendo por comparação 

os restantes mercados europeus (site oficial SIBS).”  

No Anexo G, está disponível a infografia referente ao SIBS Market Report 2016, do qual 

se salienta os dados mais relevantes, nomeadamente o pagamento em lojas através de 

cartão que representa 71%. Quanto ao pagamento de faturas por débito direto 

correspondem a 33% e o pagamento de serviços conta com 32%. Desta forma revela-se 

a preferência dos portugueses em efetuar as suas compras e pagamentos com meios 

eletrónicos.   

Em termos de crescimento, o número de transações na Rede MULTIBANCO em 2015 

ascendeu os 2,7 biliões (Figura 14). Ao longo dos 30 anos de existência da SIBS, foram 

vários os produtos inovadores que promoveram a disponibilização de soluções 
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instantâneas e acessíveis, providas de segurança ao nível de uma transação tradicional. 

Destacando-se como a primeira Rede no mundo a oferecer o serviço de pagamentos de 

contas e complementos móveis (Mobile Top-ups), o MULTIBANCO principiou-se com 

os terminais ATM e o sistema de POS, como foi exposto anteriormente. Desde as 

transferências bancárias, os cheques, os débitos diretos, pagamentos ao Estado e à 

Segurança Social, até à possibilidade de comprar bilhetes de comboio e pagar pelas taxas 

cobradas na utilização de infraestruturas rodoviárias (Via Verde), são alguns dos aspetos 

que facilitam o quotidiano dos utilizadores. Em último instante na Figura 14, surge o MB 

WAY como símbolo da mais recente inovação disponibilizada pela SIBS, como já foi 

previamente mencionado.  

A tendência para a não utilização do cash como meio de pagamento tem vindo a acentuar-

se e, de acordo com os especialistas e com estudos de mercado internacionais, as 

plataformas online e os pagamentos móveis têm vindo a assumir-se como ferramentas 

indispensáveis no sistema de pagamentos atual. Estas ferramentas assentam na 

comodidade e facilidade de acesso a bens e serviços que podem ser adquiridos através da 

internet ou à distância de uma app (SIBS, 2013 p. 18). 

 

Figura 14. Os 30 anos do MULTIBANCO 

 

Fonte: SIBS, Lisboa, 04-05-2016 
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Em Portugal, a utilização de cartões como meio de pagamento no ano 2012, correspondia 

a 70%, sendo dos países da Zona Euro com esta taxa mais elevada. Em segundo plano e 

com valores bastante inferiores, segue-se os pagamentos por débito direto (13%), seguido 

das transferências a crédito (12%) e por fim os cheques (5%), (Figura 15). 

 

Figura 15. Mix da utilização de meios de pagamento da Zona Euro (2012) 

 

Fonte: (SIBS, 2013 p. 17) 

Figura 16. Serviços inovadores implantados na Rede MULTIBANCO 

 

Fonte: SIBS, Lisboa, 04-05-2016 
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Através da Rede MULTIBANCO é possível efetuar os pagamentos de impostos que são 

cobrados pelo Governo, como por exemplo: às finanças, à Segurança Social, Ministério 

da Educação, carregamento de passes para transportes públicos (VIVA e CP), mas 

também ao Ministério da Agricultura, entre outros (Figura 16). Noutra vertente, estão os 

Payments Gateway que são softwares e servidores que transmitem informações de 

transações, no que respeita por exemplo: à compra de licenças de caça e pesca, aos 

pagamentos legais e judiciais, ou à venda de bilhetes de comboio (Figura 16). Outra 

fração de serviços inovadores implantados na Rede MULTIBANCO, corresponde aos 

canais de serviços que se dividem em três segmentos: Homebanking (que consiste num 

serviço prestado pelos bancos, permitindo efetuar operações financeiras através da 

internet, ao aceder pela própria página do banco, tendo como principais vantagens: a 

facilidade de acesso, a flexibilidade de horários e a comodidade), os terminais ATM e os 

Point of Sale, sendo que estes últimos dois já foram abordados anteriormente.  

Figura 17. Plataforma de pagamentos móveis 

 

Fonte: SIBS, Lisboa, 04-05-2016 

A Plataforma de Pagamentos Móveis permite aos utilizadores pagar bens ou serviços, 

com base no seu número de telefone previamente associado a um ou vários cartões de 

pagamento (Figura 17).  Esta plataforma pode ser utilizada em vários tipos de comércio, 

o que confere algumas vantagens, nomeadamente: ser de fácil utilização (pois apenas é 

necessário ter um smartphone), ser conveniente na possibilidade de comprar qualquer 

coisa em qualquer lugar e ser seguro porque os dados do cartão não são compartilhados 
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com o comerciante. A par da evolução tecnológica, têm surgido novas formas de 

consumo, sendo uma delas a plataforma e-Commerce, que se refere ao comércio 

eletrónico, é um conceito aplicável a qualquer tipo de negócio ou transação comercial que 

implique a transferência de informações através da internet. O comércio online é mais 

conveniente do que a tradicional ida a uma loja física, pois acarreta determinadas 

vantagens, como por exemplo: estar disponível 24 horas por dia, permite poupar tempo 

em deslocações e também pela possibilidade de aceder a lojas a partir de vários pontos 

geográficos. Considerado como uma evolução do e-Commerce, surge o m-Commerce 

(mobile commerce), que se refere às transações comerciais de bens e serviços realizadas 

através de dispositivos móveis, tais como: smartphones e tablets. O m-Commerce 

beneficia das redes sociais para potencializar as suas vendas, pois permite compartilhar 

as experiências de compras virtuais com a sua rede de contactos, o que faz aumentar a 

influência da marca e posteriormente expandir as suas vendas. Deste modo, a Tv-

Commerce refere-se à compra de produtos e serviços através da televisão. As operadoras 

de televisão colocam assim determinadas marcas à disposição do cliente, que deverá 

escolher a opção desejada e posteriormente receberá a encomenda em sua casa. Assim, é 

transmitida a facilidade e simplicidade com que as marcas “falam” com os consumidores, 

promovendo a interatividade nas relações que são criadas. Outro tipo de comércio são as 

Vending Machines, que representam a venda de produtos numa máquina automática, 

garantindo um autosserviço, na medida em que é o próprio cliente que escolhe o produto 

e que efetua o pagamento sem ser necessário o suporte de um funcionário. Quanto às 

Merchants Stores (lojas comerciais), apresentam o tipo de comércio mais tradicional, 

onde existe uma loja física com um funcionário, para que o cliente possa fazer as suas 

compras.   

4.5. Conclusões preliminares 

O presente capítulo foi dedicado à análise de métodos quantitativos, no que respeita aos 

indicadores de inovação, para detetar os padrões gerais de evolução das marcas da SIBS, 

verificando-se a existência de alguns factos estilizados encontrados na nossa análise. 

Quanto aos métodos qualitativos, que englobam a análise do estudo de caso, tal como foi 

definido no capítulo da metodologia, tiveram como finalidade demonstrar uma estratégia 

de inovação dinâmica, no que respeita ao desenvolvimento sofisticado na oferta de novos 

serviços.  
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5. Conclusão  

A presente dissertação teve como objetivo mostrar através do estudo de caso, como a 

SIBS é inovadora, utilizando indicadores que incidiram sobre o estudo das marcas da 

empresa, tendo em conta as suas competências dinâmicas.  

A abordagem teórica do objeto em análise, teve como foco os tópicos relacionados com 

o estudo da inovação, entre os quais se salienta a importância das atividades de I&D que 

promovem o avanço tecnológico, característico da sociedade contemporânea. Também é 

de reforçar o papel da inovação como agente principal para o desenvolvimento 

económico, destacando o sector dos serviços.  

Existem muitas definições de inovação, entre as quais podemos salientar também a que é 

apresentada pelo Manual de Oslo da OCDE que define a inovação como “a 

implementação de um produto (bem ou serviço) ou processo novo ou significativamente 

melhorado, de um novo método de marketing, ou de um novo método organizacional na 

prática do negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.” (2005, 

p. 55).  

Porém, não é só através das mudanças anteriormente descritas que ocorre inovação, pois 

também surge através de um novo método organizacional, no que respeita às práticas de 

negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Desta 

forma, pretende-se obter um melhor desempenho da empresa, recorrendo à diminuição 

dos custos administrativos ou dos custos de transação, ao incentivar o bom ambiente no 

local de trabalho (o que aumenta a produtividade), através da inclusão de novos métodos 

de integração com fornecedores, ou organizar as relações com outras instituições 

públicas, por exemplo. 

Os processos metodológicos utilizados na nossa análise foram de natureza quantitativa, 

que comtempla o estudo das marcas da empresa e de natureza qualitativa, no que se refere 

à análise do estudo de caso. Por vezes não é evidente como será possível quantificar e 

medir a inovação, no sentido em que se trata de um processo dinâmico, no entanto existem 

determinadas características que tornam exequível a sua mensuração. 

Na literatura de ciências sociais, empresariais e económicas, as marcas têm sido 

crescentemente abordadas como tópico de trabalho. A marca é um fator distintivo que 

contribui para a notoriedade, qualidade percebida, criação de associações valorativas e 



Competências dinâmicas e inovação: o caso da SIBS 

47 
 

alimenta sentimentos de lealdade em relação aos produtos e serviços aos quais está 

associada (Acker, 1991).  

As marcas são os recursos empresariais intangíveis, que sinalizam a origem de um 

produto ou a identidade de um produtor (Mendonça, 2011). Deste modo, permitem 

distinguir os seus produtos dos demais e fomentam a concentração dos valores da 

empresa, tornando-se possivelmente no ativo mais valioso, que promove o sucesso da 

mesma.  

No que respeita à metodologia que foi aplicada, referente aos métodos de avaliação 

quantitativos, foi construída uma base de dados própria com recurso à plataforma 

TMview onde obtive a informação necessária no que respeita às marcas da SIBS, sendo 

que o horizonte temporal teve início em 1984 até 2016.  

Para detetar os padrões gerais de evolução das marcas da SIBS, realizou-se numa primeira 

abordagem, o estudo de pedidos de registos de marcas. Através da existência de alguns 

factos estilizados encontrados na nossa análise, detetámos que as marcas se comportam 

como uma variável sensível ao ciclo económico. Seguidamente, procedeu-se à distinção 

do tipo de marcas registadas que identificam uma distinção dos produtos da empresa, 

sendo que a maior parcela se refere às marcas de tipo nominativa, com um peso de 74%. 

Outra abordagem, foi a decomposição dos dados relativos aos pedidos de registos de 

marcas em marcas registadas ativas e inativas, no qual se observou que existem períodos 

onde as marcas inativas foram superiores às activas. Deste modo, identificou-se o 

fenómeno intitulado por Schumpeter como a “destruição criativa”, o que reflete uma 

substituição das marcas já existentes por novas marcas, sendo que não optaram pela 

renovação das anteriores. Assim, é promovido o desenvolvimento económico, no sentido 

em que se trata de um processo dinâmico, onde as novas descobertas – tecnológicas, vêm 

substituir as anteriores. 

Para analisar este indicador de inovação, também foi utilizada a Classificação de Nice, 

em que no total foram detetadas 352 designações de classe. Por forma a compreender 

melhor o padrão das marcas da SIBS atualmente, foram destacados os dados referentes 

ao período a partir de 2000 até 2016, tendo sido repartido em dois gráficos para avaliar 

também a evolução temporal das classes.  
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A partir de 2008 até 2016, verificou-se um aumento da classe 9 para 28% face ao período 

anterior (2000-2007), o que de certa forma já era expectável devido à crescente utilização 

dos cartões como meio de pagamento, característico de uma sociedade mais tecnológica. 

No entanto as classes dos serviços surgem numa proporção bastante acentuada, sendo de 

destacar a classe 36 (serviços financeiros), que ocupa o primeiro patamar com um peso 

de 25%, seguidamente da classe 38 (telecomunicações em negócios financeiros), 

refletindo uma proporção de 22%.  

A classe 35 sofreu uma ampliação considerável passando de 2% verificados entre 2000 e 

2007 para 12% a partir de 2008 até 2016, devido ao aumento em publicidade por parte da 

SIBS. Também é de referir o ligeiro aumento da classe 42 alusiva aos serviços 

informáticos para a proteção de dados, dado que cada vez mais as pessoas preferem 

efetuar os seus pagamentos através de meios eletrónicos.   

Verificou-se um decréscimo para 1% na classe 16 que contempla os produtos, 

nomeadamente o papel, pois com o aumento das novas tecnologias, hoje em dia ao invés 

das impressões utiliza-se os documentos em formato digital.  

As marcas surgiram nos últimos anos com um novo, legítimo e útil indicador de 

atividades inovadoras e do processo de transformação sectorial na economia 

contemporânea. O emprego deste novo utensílio no arsenal do analista da inovação tem 

dado sinais de crescimento e consolidação. No entanto, como qualquer outro indicador 

conhecido as marcas têm forças e fraquezas e resultam melhor quando combinadas com 

outras métricas do fenómeno dinâmico da inovação (Mendonça, 2011). 

No que se refere às competências dinâmicas como efeito inovador do grupo SIBS, é de 

salientar a marca MULTIBANCO como elemento crucial para um ecossistema inovador 

e eficaz, com um elevado número de operações por dia (7,4 milhões). Em representação 

de uma sociedade tecnológica, os consumidores já têm à sua disposição meios de 

pagamentos virtuais que permitem fazer compras online de forma rápida, segura e 

cómoda, pelo serviço do MB NET.  

Para corresponder à evolução do comércio digital em Portugal, a SIBS inovou mais uma 

vez com a nova aplicação do MB WAY, que permite levantar dinheiro sem cartão, tendo 

sido reconhecido como “Best Digital Platform”, na edição de 2017 do Portugal Digital 

Awards. A propensão para a não utilização do cash como meio de pagamento tem vindo 
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a ganhar cada vez mais adeptos, pois existe uma preferência para as plataformas online e 

pagamentos móveis.  

Assim, podemos caracterizar a inovação como um processo multidimensional, sendo que 

a sua teoria mais moderna é “baseada em recursos” da empresa, que ao serem difíceis de 

replicar, tornam-se um meio para obter vantagens, nomeadamente na criação de 

competências dinâmicas.  

A outra modalidade de PI, as marcas, não beneficiou até agora do mesmo grau de atenção 

por parte de analistas, investigadores e economistas. No entanto, este facto constitui um 

sinal de que existe um enorme potencial ainda largamente por explorar. Se 

suficientemente sistematizada e longa no tempo, uma série de pedidos deste tipo de 

direitos de propriedade industrial (PI) permite, também, abrir uma janela para a estrutura 

e  evolução de uma economia moderna (Mendonça, 2011). 

Deste modo, esta dissertação contribui para o desenvolvimento da teoria económica no 

que respeita à inovação no sector dos serviços, através de um estudo de caso da SIBS, 

sendo uma empresa que atua para promover a eficiência nos serviços financeiros. Assim, 

pode ser utilizado como ponto de partida para eventuais estudos futuros neste ramo, tendo 

em conta que é um sector em crescimento a nível nacional.  
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Anexos 
 

Anexo A. Direitos de propriedade intelectual e licenciamento utilizados pelas 

empresas com atividades de inovação, por Atividade Económica, 2012-2014 
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Captação, tratamento e dis trib. de água (CAE 36) 4,5 0,0 0,0 6,4 0,0 2,1

Águas  res iduais , res íduos  e descontaminação (CAE 37-39) 4,3 0,0 1,9 9,9 0,0 1,0

Construção (CAE 42-43) 10,9 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Indústria (CAE 05-43) 5,0 1,7 3,5 14,7 0,3 2,5

Comércio por grosso e a  reta lho, rep.de veículos  (CAE 46-47) 4,7 1,5 1,9 21,7 1,3 4,7

Transportes  por terra , água e ar (CAE 49-51) 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,3

Ativ.Posta is  e auxi l iares  dos  transportes  (CAE 52-53) 1,1 0,0 0,0 10,3 0,0 1,1

Edição, vídeo, rádio e televisão (CAE 58-60) 5,9 0,0 3,6 29,5 5,2 14,5

Telecomunicações , consultoria  informática  (CAE 61-63) 4,2 1,9 2,4 25,1 5,5 7,2

Ativ. financeiras  e seguros  (CAE 64-66) 1,7 0,0 0,0 14,7 1,2 5,5

Ativ. jurídicas , contabi l i s ticas  e sedes  socia is (CAE 69-70) 0,7 0,0 0,0 15,3 0,0 1,6

Arquitetura, engenharia , I&D e publ icidade (CAE 71-73) 14,5 0,4 3,7 18,1 3,2 4,6

Outras  ativ. de consultoria , científicas  e ativ. veterinárias  (CAE 74-75) 1,9 0,0 0,0 18,1 0,0 7,0

Saúde humana (CAE 86) 7,6 7,6 0,0 7,6 0,0 7,6

Total Serviços (CAE 46-86) 4,5 1,0 1,6 18,4 1,7 5,0

Total de empresas com atividades de inovação 4,8 1,4 2,7 16,3 0,9 3,5

1 Inclui as seguintes atividades de inovação (produto; processo; atividades de inovação abandonadas ou incompletas; organizacional; e de marketing)

Nota: Por razões de arredondamento, os totais podem não corresponder à soma das parcelas.

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - CIS 2014

Atividades  Económicas  (CAE)

Direi tos  de propriedade intelectual  e l i cenciamento uti l i zados  

pelas  empresas  com atividades  de inovação
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Anexo B. Organismos de registos de marcas considerados pelo site TMview 
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Anexo C. Total de pedidos de registos de marcas analisado por ano (1984-2016) 

Ano  Total de pedidos  

1984 1 

1985   

1986   

1987   

1988   

1989   

1990   

1991   

1992 3 

1993   

1994 1 

1995 3 

1996 11 

1997 24 

1998 20 

1999 1 

2000 4 

2001 2 

2002 7 

2003   

2004 1 

2005 1 

2006 19 

2007   

2008 13 

2009 5 

2010   

2011   

2012   

2013 4 

2014 1 

2015 3 

2016 4 

Total 128 
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Anexo D. Marcas ativas e inativas em valor e percentagem (1984-2016) 

Ano Marcas ativas Marcas inativas % marcas ativas % marcas inativas 

1984 1   100%   

1985         

1986        

1987         

1988         

1989         

1990         

1991         

1992 1 2 33% 67% 

1993         

1994 1   100%   

1995 2 1 67% 33% 

1996 10 1 91% 9% 

1997 2 22 8% 92% 

1998 10 10 50% 50% 

1999   1   100% 

2000 1 3 25% 75% 

2001 2   100%   

2002 1 6 14% 86% 

2003         

2004   1   100% 

2005 1   100%   

2006 13 6 68% 32% 

2007         

2008 13   100%   

2009 4 1 80% 20% 

2010         

2011         

2012         

2013 4   100%   

2014 1   100%   

2015 3   100%   

2016 1 3 25% 75% 

Total 71 57     
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Anexo E.   Classificação de Nice, INPI- 11ª edição - Lista de classes 

 

Produtos 

 

• Classe 1 

Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura resinas 

artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições extintoras; 

preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; 

substâncias tanantes; adesivos para a indústria. 

 

• Classe 2  

Tintas, vernizes, lacas, conservantes contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; 

matérias tintoriais, mordentes, resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó 

para uso em pintura, decoração, impressão e arte. 

 

• Classe 3  

 Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões não medicados; perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos não medicados, loções capilares não medicadas; dentífricos não medicados.   

 

• Classe 4 
Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; 

combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas 

para a iluminação.   

 

• Classe 5 

Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; 

matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para 

a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas. 

 

• Classe 6 

Metais comuns e suas ligas, minerais; materiais metálicos para edificação e construção; 

construções metálicas transportáveis; cabos e fios metálicos não elétricos; pequenos 

artigos de quinquilharia metálica; contentores metálicos para armazenamento ou 

transporte; cofres-fortes.   

 

• Classe 7 

Máquinas, máquinas-ferramentas; motores (com exceção dos motores para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos 

terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os acionados manualmente; chocadeiras 

para ovos; máquinas de venda automática.   
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• Classe 8 

Ferramentas e instrumentos manuais acionados por força muscular; cutelaria; armas 

brancas; lâminas.   

 

• Classe 9 

Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para 

processamento de dados, computadores; programas de computador; extintores. 

 

• Classe 10 

Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapêuticos e de 

assistência adaptados para pessoas com deficiência; dispositivos de massagem; aparelhos, 

dispositivos e artigos para crianças lactentes; aparelhos, dispositivos e artigos de atividade 

sexual.   

 

• Classe 11 

Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 

refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.   

  

• Classe 12 

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.   

 

• Classe 13 

Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.   

 

• Classe 14 

Metais preciosos e suas ligas; pedras preciosas e semipreciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos.   

  

• Classe 15 

Instrumentos musicais.   

 

• Classe 16  

Papel e cartão; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria e de escritório, exceto mobiliário; adesivos (matérias colantes) para papelaria 

ou para uso doméstico; materiais para artistas e para desenho; pincéis; materiais de 

instrução e de ensino; folhas, películas e bolsas em matérias plásticas para 

acondicionamento e embalagem; clichés de impressão, blocos de impressão.   

 



Competências dinâmicas e inovação: o caso da SIBS 

59 
 

  

• Classe 17 
Borracha, guta-percha, goma, amianto e mica em bruto ou semiprocessados e substitutos 

de todos estes materiais; plásticos e resinas na forma extrudida para uso na indústria; 

matérias para calafetar, vedar e isolar; canos, tubos e mangueiras flexíveis não metálicos.   

 

• Classe 18 

Couro e imitações de couro; peles de animais; bagagens e malas de mão; chapéus de 

chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, trelas e vestuário 

para animais.  

 

• Classe 19 

Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não 

metálicos.  

 

• Classe 20 

Mobiliário, espelhos, molduras; contentores, não metálicos, para armazenamento ou 

transporte; osso, chifre, baleia ou madrepérola em bruto ou semitrabalhados; conchas; 

espuma-do-mar; âmbar amarelo.  

 

• Classe 21 

Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

exceção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; vidro em 

bruto ou semiacabado, com exceção do vidro de construção; loiça de vidro, porcelana e 

barro.  

 

• Classe 22 

Cordas e cordéis; redes; tendas e lonas; toldos em matérias têxteis ou materiais sintéticos; 

velas; sacas para o transporte e armazenamento de materiais a granel; materiais para 

estofamento, amortecimento e enchimento, não sendo em papel, cartão, borracha ou 

plástico; matérias têxteis fibrosas em bruto e substitutos das mesmas.  

 

• Classe 23 

Fios para uso têxtil.  

 

• Classe 24  

Têxteis e substitutos de têxteis; roupa de casa; cortinas em matérias têxteis ou plástico. 

 

• Classe 25  

Vestuário, calçado, chapelaria.  

 

• Classe 26  

Rendas e bordados, fitas e laços botões; colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas flores 

artificiais; decorações para o cabelo; cabelo artificial.  
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• Classe 27  

Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; 

tapeçarias murais não em matérias têxteis.  

 

• Classe 28  

Jogos, brinquedos e artigos de jogar; aparelhos de videojogos; artigos de ginástica e 

desporto; decorações para árvores de Natal.  

 

• Classe 29  

Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e 

cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis. 

 

• Classe 30  

Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de 

melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo para refrescar.  

 

• Classe 31  

Produtos de agricultura, aquacultura, horticultura e silvicultura, em bruto e não 

processados; grãos e sementes em bruto ou não processados; frutos e legumes frescos, 

ervas frescas; plantas e flores naturais; bolbos, plântulas e sementes para plantação; 

animais vivos; alimentos e bebidas para animais; malte. 

 

• Classe 32  

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e 

sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.  

 

• Classe 33  

Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas). 

 

• Classe 34 

Tabaco; artigos para fumadores; fósforos. 

 

Serviços 

 
• Classe 35  

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de 

escritório.  

 

• Classe 36  

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.  

 

• Classe 37  

Construção; reparação; serviços de instalação.  

 

• Classe 38  

Telecomunicações.  
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• Classe 39  

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.  

 

• Classe 40  

Tratamento de materiais.  

 

• Classe 41  

Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais.  

 

• Classe 42  

Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento 

de computadores e de programas de computadores.  

 

• Classe 43  

Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.  

 

• Classe 44  

Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres 

humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura.  

 

• Classe 45 

Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção física de bens tangíveis e 

indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as 

necessidades dos indivíduos.
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

AN OWL SITTING 

IN THE CENTER OF 

AN  OPEN BOOK

SIBS PUBLISHING 

HOUSE, INC.
PH Ended Combined 2002 1 1

AUTOMATO 

PUBINFO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2

BANCONET

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1996 2007 1 1 1 1 1 5

CAIXA 

AUTOMÁTICO
SIBS - SGPS, S.A. PT Expired Combined 1997 2011 1 1 2

EDIBANCA

SIBS - FORWARD 

PAYMENT 

SOLUTIONS, S.A.

PT Registered Word 1997 2018 1 1 2

EPMS SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2002 2025 1 1 1 3

EPMSIBS SIBS - SGPS, S.A. PT Expired Word 2002 2013 1 1 1 3

EURO MB SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2008 2018 1 1 1 1 4

FYRIR LÍFIÐ Happdrætti SÍBS IS Registered Word 1998 2020 1 1 2

FYRIR LÍFIÐ Happdrætti SÍBS IS Registered Word 1998 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

FYRIR LÍFIÐ SJÁLFT Happdrætti SÍBS IS Registered Word 1998 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

FYRIR LÍFIÐ SJÁLFT Happdrætti SÍBS IS Registered Word 1998 2020 1 1 2

INFO SERV

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2

INFO SERV SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1 2

INFOMAT

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2

INFOMAT SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1 2

LÍFIÐ SJÁLFT Happdrætti SÍBS IS Registered Word 1998 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

LÍFIÐ SJÁLFT Happdrætti SÍBS IS Registered Word 1998 2020 1 1 2

MB SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 2013 2023 1 1 1 3

MB SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2013 2023 1 1 1 3
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MB CARD SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2026 1 1 1 3

MB CARD SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Registered Figurative 2006 2016 1 1 1 3

MB CELL SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2008 2018 1 1 1 1 4

MB CLEAR SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2016 1 1 2

MB CLEAR SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Registered Figurative 2006 2016 1 1 2

MB CLEAR SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2006 2017 1 1 2

MB CODE SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2008 2018 1 1 1 1 4

MB COM SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1995 2026 1 1

MB MAIS SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2026 1 1 1 3

MB MAIS SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Expired Figurative 2006 2016 1 1 1 3
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MB MÓVEL SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

MB MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2008 2018 1 1 1 3

MB MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2006 2026 1 1 1 3

MB MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2006 2026 1 1 1 3

MB MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Expired Figurative 2006 2016 1 1 1 3

MB MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Expired Figurative 2006 2016 1 1 1 3

MB MULTIBANCO 

MOVIMENTA A 

VIDA

SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2008 2018 1 1 1 3

MB NET SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 2005 2017 1 1 1 1 1 5

MB ONE SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2026 1 1 1 3

MB ONE SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Expired Figurative 2006 2016 1 1 1 3
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MB PHONE SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2008 2018 1 1 1 1 1 5

MB PHONE SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

MB PLUS SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2026 1 1 1 3

MB PLUS SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Expired Figurative 2006 2016 1 1 1 3

MB QUICK SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2008 2018 1 1 1 3

MB SPOT SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2008 2018 1 1 1 1 4

MB WAY SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 2013 2023 1 1 1 1 1 5

MB WAY SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2014 2024 1 1 1 1 1 5

MB WAY  NET SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2015 2026 1 1 2

MB WAY NETBOX SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2015 2026 1 1 2
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MB WAY TPA SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2015 2026 1 1 2

MB-MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1998 2019 1 1 1 1 1 5

MBDOX SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2009 2019 1 1 1 3

MBNET SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2018 1 1 1 1 1 5

MBNET SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 1997 2017 1 1 1 1 1 5

MBNET SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Expired Figurative 2006 2016 1 1 1 1 1 5

MBPAY SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2001 2021 1 1 1 1 1 5

MBPAY SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2013 2023 1 1 2

MBPAY SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2001 2022 1 1 1 1 1 5

MULTI INFO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MULTI MAT

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1 2

MULTI MAT SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1 2

MULTI SERV

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1 2

MULTI SERV SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1 2

MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1998 2021 1 1 1 3

MULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 1984 2019 1 1

MULTIBANCO 

MÓVEL
SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

MULTIBANCO 

MOVIMENTA A 

VIDA

SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2008 2018 1 1 1 3

MULTIBANCO 

PHONE
SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

MULTIBANCO 

TELEMÓVEL
SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5



Competências dinâmicas e inovação: o caso da SIBS 

69 
 

Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MULTIBANCONET SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

MULTICERT

Sibs - Sociedade 

Interbancaria de 

Servicos, S.A.

US Ended Word 2000 1 1

MULTICOM SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1995 2026 1 1

MULTICOM SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2016 1 1 2

MULTICOM SIBS - SGPS, S.A.
MZ,HR,RO,TR,BG,RS,UA

,ME,CH,RU,LI,MC,MD
Registered Figurative 2006 2016 1 1 1 3

MULTIFRAME

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1

MULTILAN

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1

MULTINET SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

MULTINET SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2006 2016 1 1

MULTIP

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

MULTIP SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1

MULTIPAC

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1

MULTIPAY SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2000 2022 1 1

MULTIPONTO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1995 2006 1 1 1 1 1 5

MULTIPROCESS

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 2002 1 1 1 3

MULTISAT SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 2008 1 1

MULTISAT

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1

MULTISET

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1

MULTISET SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1

NET BANCO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA

PT Expired Word 1999 1 1
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

NETCOM

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1

NETCOM SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1

NETMULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 1 1 1 1 1 5

PAYWATCH SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Word 2009 2019 1 1 2

PMB PORTA 

MOEDAS 

MULTIBANCO

SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 1994 2025 1 1

POLLINK SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 2009 1 1 1 3

PORTA-MOEDAS 

ELECTRÓNICO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Combined 1992 2004 1 1

PORTA-MOEDAS 

ELECTRÓNICO 

MULTIBANCO

SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1992 2017 1 1

PORTA-MOEDAS 

MULTIBANCO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1992 2004 1 1

PUBLI INFO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

PUBLIMAT

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1 2

PUBLISERV

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2

REGRI

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1

SCE-SERVIÇO 

CORREIO 

ELECTRÓNICO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1998 2009 1 1

SELFMAT

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 2008 1 1 2

SELFMAT SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Ended Word 1998 1 1 2

SIBS SIBS, LLC US Ended Combined 2004 1 1 2

SIBS SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 1998 2008

SIBS SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2008 2018 1 1 1 3

SIBS SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 2008 2018 undefined

undefined
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

SIBS
SIBS PUBLISHING 

HOUSE, INC.
PH Ended Combined 2002 2014 1 1

SIBS & DEVICE
SIBS PUBLISHING 

HOUSE, INC.
PH Ended Combined 2002 1 1

SIBS ATM 

EXPRESS
SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2016 2026 1 1 1 1 1 5

SIBS FORWARD 

PAYMENT 

SOLUTIONS

SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2008 2018 1 1 1 3

SIBS 

INTERNATIONAL
SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,HR,RO,DZ,HU,

ME,MK,DE,MC,MD,MA,

DK,IE,AT,MZ,IS,AZ,IT,B

A,MT,PT,UA,EM,ES,NL,

AL,EE,AM,GE,BY,GB,TR,

NO,FR,BG,ST,BE,FI,CZ,C

Y,SE,SI,SK,SM,PL,RS,RU,

CH,GR,LI

Registered Word 2009 2019 1 1 1 3

SIBS 

INTERNATIONAL
SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 2009 2020 1 1 1 3

SIBS IT. COM SIBS - SGPS, S.A. PT Expired Word 2000 2011 1 1 2

SIBS IT. NET SIBS - SGPS, S.A. PT Expired Word 2000 2011 1 1 2

SIBS MB SIBS - SGPS, S.A. PT Filed Word 2016 1 1 1 3

SIBS MB SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,DK,FI,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Filed Word 2016 1 1 1 3
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Anexo F. Marcas da SIBS consideradas no site do TMview (continuação) 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM (caso haja) Nome da marca Requerente Território Status Tipo Data pedido Data fim Classes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total classes

SIBS MOVING 

FORWARD
SIBS - SGPS, S.A.

LV,LU,LT,GB,HR,RO,HU,

BG,FR,BE,DE,FI,DK,IE,CZ

,AT,CY,SE,SI,SK,IT,MT,P

L,PT,EM,GR,ES,NL,EE

Registered Figurative 2008 2018 1 1 1 3

SIBS 

PAYFORWARD
SIBS - SGPS, S.A. PT Filed Word 2016 1 1 2

SIBS 

TRANSFERÊNCIA 

ELECTRÓNICA DE 

FUNDOS

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Combined 1997 2008 1 1 2

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA 

DE SERVIÇOS, SA

SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Combined 1998 2019 1 1 2

SIBSNEWS SIBS - SGPS, S.A. PT Expired Word 2002 2013 1 1

TELEMULTIBANCO SIBS - SGPS, S.A. PT Registered Word 1996 2017 1 1 1 1 1 5

TIM - 

TRANSACÇÕES 

INTERNET 

MULTIBANCO

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1

TRANSACÇÕES 

INTERNET 

MULTIBANCO - 

TIM

SIBS-SOCIEDADE 

INTERBANCÁRIA DE 

SERVIÇOS, SA.

PT Expired Word 1997 1 1
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Anexo G. Infografia SIBS Market Report 2016 – Disponível em: https://www.sibs-sgps.pt/sibs-market-report-comercio-digital-2016/   

 

https://www.sibs-sgps.pt/sibs-market-report-comercio-digital-2016/
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Anexo H. Cartoon alusivo ao tema analisado – Jornal de Negócios, 09/11/2016, p. 3 

 

 

 

 

 

 

 


