
petroleiro da Exxon, navegava pelas águas do
Alaska quando o seu casco se rompeu derraman-

do 40 milhões de litros de óleo negro nas águas do oceano.
Era um dos maiores desastres ecológicos da história e a
companhia teria de retirar o petróleo da água rapidamen-
te. O problema era que, ao ser puxado para a superfície e
entrar em contato com os ares gelados do Pólo Norte, o
óleo se tornava tão grosso que era impossível de ser bom-
beado para os petroleiros. Nenhum dos seus gabaritados
funcionários conseguiu resolver o imbróglio e o petróleo
permaneceu no fundo do oceano por quase duas
décadas. A solução surgiu apenas em janeiro
deste ano, quase duas décadas depois, de um
engenheiro civil que nunca esteve em uma
plataforma de petróleo e muito menos no Alas-
ka. Ele fez uma associação com a betoneira, má-
quina que mantém o cimento em movimento
para não enrijecer. Daí surgiu a idéia: por que não
fazer o mesmo com o petróleo? O mais impressio-
nante é que o engenheiro e os executivos da Ex-
xon nunca se falaram. A troca de idéias surgiu no
site InnoCentive, uma companhia online que desa-
fia seus usuários a resolver problemas reais de orga-
nizações em troca de prêmios que variam de US$ 5
mil a US$ l milhão. O engenheiro que criou a má-
quina, por exemplo, ganhou US$ 25 mil.

O homem que gerencia grandes idéias como esta
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veio ao Brasil na semana passada para participar da IT
Conference, uma feira de telecomunicações que ocorre
anualmente em São Paulo. Dwayne Spradlin, presidente
da InnoCentive, acredita que sua empresa está inovando a
maneira de prestar consultoria. "O mundo inteiro é desa-

fiado a resolver os problemas", disse à DINHEI-
RO. "Unia empresa deve saber trabalhar com

suas idéias internas, mas também estar aber-
ta às idéias de fora. Nós possibilitamos solu-
ções para os problemas que as empresas
nunca elucidariam com esforços próprios." A
InnoCentive gerencia uma comunidade onli-

ne livre com 145 mil pessoas em todo o mundo
(cerca de mil deles são brasileiros) das mais

variadas especialidades. São empresá-
rios, consultores, professores - sen-

do que mais de 40% dos regis-
trados são Ph.D. As empresas
pagam cerca de USS 15 mil
para postar, confidencialmen-

te, seu problema no site e che-
gam a desembolsar cerca de
USS 80 mil caso a solução en-
contrada pelos usuários seja sa-
tisfatória. O vencedor do prêmio
é escolhido pela empresa em um
processo auditado pela InnoCenti-

ve. Caso a empresa decida contra-
tar o mentor da solução, a InnoCenti-
ve se limita a colocar os dois em con-
tato, sem se envolver no processo.

No site, há de tudo. Alguns bus-
cam a redução da transmissão da

r malária, a criação de novos com-
bustíveis para a indústria automo-

bilística, a melhora do sistema de
saúde de uma determinada cidade, a re-

dução da fome na África, para citar alguns de uma
lista de mais de 600 casos resolvidos e prêmios que já
somam mais de US$ 14 milhões em seis anos de exis-
tência. A maioria das empresas que procura a Inno-
Centive integra a lista das 500 maiores do ranking
da revista americana Fortune. A Procter & Gamble,
por exemplo, é uma das parceiras mais antigas.
Juntam-se ao grupo das soluções anônimas a Xerox, a
gigante imobiliária SCA e a Dow Agroscience, além
da Fundação Rockefeller e da farmacêutica Ely Lilly,
a financiadora inicial da InnoCentive.
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Text Box
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