
Bem-vindo à era da invenção coletiva 
Rafael Barifouse 

Como inovar em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado? Inspiradas em casos 
internacionais de sucesso, muitas companhias brasileiras já mergulharam na chamada criação 
colaborativa. Conheça aqui as experiências conjuntas que deram certo e seus principais 
benefícios. 

Há quatro anos, a petroquímica Braskem decidiu rever seu jeito de inovar. Apesar de ter 200 
cientistas em três centros de pesquisas e investir US$ 50 milhões por ano, a empresa chegou 
à conclusão de que precisava de ajuda externa para ser mais competitiva em uma indústria 
dominada por gigantes internacionais e assombrada pela escassez do petróleo e seus impactos 
ao meio ambiente. “Inovação é como uma explosão: necessita de combustível para gerar 
ideias e tecnologias”, diz Luis Cassinelli, diretor de inovação da Braskem. “Mas o conhecimento 
hoje é tão amplo que precisamos de gente de fora para nos complementar.” Parte da solução 
veio com o Programa de Inovação Braskem, um banco online de ideias aberto a qualquer 
pessoa disposta a sugerir linhas de pesquisa. Das 600 propostas feitas até hoje, 34 foram 
aprovadas.  

A Xerox americana deu uma guinada nessa mesma direção, ao transformar o Palo Alto 
Research Center (Parc), seu principal centro de pesquisas, em uma empresa independente. 
Desde 2005, o centro funciona como uma espécie de incubadora de empresas para fazer 
chegar mais rapidamente ao mercado seu portfólio de 55 mil invenções. Exemplos como os da 
Braskem e da Xerox mostram que ficou para trás o tempo em que pesquisas eram feitas em 
total sigilo. As empresas perceberam que só têm a ganhar quando se abrem para um mundo 
cada vez mais globalizado e interconectado por tecnologias digitais. Na prática, isso significa 
que compartilhar parte de seus conhecimentos, buscar apoio no mercado e na academia e 
formar alianças podem acelerar a transformação. Essa forma aberta de inovar começou no 
mundo corporativo a partir da metade dos anos 90, ainda de forma tímida, com redes entre 
departamentos de pesquisa de diferentes companhias. Foi na virada do milênio, porém, que 
ganhou força, com a globalização cada vez mais intensa e a ascensão de novatos como Índia, 
China e Brasil ao mercado mundial. Nascia, assim, o conceito de inovação aberta. 

Foi o americano Henry Chesbrough quem batizou o fenômeno, ao lançar o livro Open 
Innovation (“Inovação aberta”), em 2003. Como executivo de marketing da pequena 
fabricante de componentes eletrônicos Quantum, Chesbrough percebeu, no fim da década 
passada, que sua empresa ganhava mercado no setor de discos rígidos sobre a IBM, que 
investia US$ 6 bilhões por ano em novas descobertas. Uma análise mais profunda mostrou que 
a vantagem da Quantum estava nas parcerias para criar tecnologias. Além dela, companhias 
como Xerox, Intel e a própria IBM também buscavam colaboração externa para inovar mais do 
que suas concorrentes, que ainda pesquisavam de forma autossuficiente. “A pesquisa está 
encarecendo, o ciclo de produtos está encurtando e é preciso trabalhar ainda mais para 
recuperar o investimento”, disse Chesbrough a Época NEGÓCIOS. “Ser aberto permite não só 
poupar tempo e dinheiro mas também compartilhar riscos.”  

Segundo o instituto Forrester Research, 30% das maiores companhias do mundo 
experimentam algum tipo de inovação aberta, mas só 5% a dominam. A Procter & Gamble, 
líder mundial do mercado de consumo, com um faturamento de US$ 83,5 bilhões anuais, 
desponta como modelo nessa área. Em 2000, quando A. G. Lafley assumiu a presidência da 
empresa, as suas ações tinham perdido metade do valor e as vendas estavam estagnadas. 
Havia ainda um desafio: crescer 6% ao ano, exigência dos acionistas. Isso significava criar 
US$ 4 bilhões em novos produtos por ano, uma tarefa hercúlea mesmo se seus 9 mil cientistas 
batessem recordes mensais de produtividade. Lafley encontrou uma solução no exército de 1,8 



milhão de pesquisadores de alto nível de outros países criados pela globalização. Três anos 
mais tarde, ele institucionalizaria a abertura da P&G com o programa Connect & Develop, no 
qual foi estabelecida a meta de ter 50% dos produtos desenvolvidos com colaboradores 
externos até 2008. 

Braskem salta o muro 

 

Ter 20% de seu faTuramento anual de US$ 6,9 bilhões atrelado a lançamentos feitos nos 
últimos três anos obriga a petroquímica Braskem a dar uma atenção mais do que especial à 
inovação e a investir em parcerias com institutos de pesquisa e universidades. Uma das mais 
proveitosas foi firmada com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gerou o primeiro 
polietileno do mundo feito da cana-de-açúcar, o chamado plástico verde. Gerou também a 
primeira patente de uma petroquímica nacional em nanotecnologia, uma resina manipulada 
em escala molecular para ser mais resistente. Hoje, 25% dos pesquisadores a serviço da 
Braskem vêm de 57 institutos do Brasil e do exterior. Desde 2005, a companhia saltou de 130 
para 218 patentes e se consolidou como recordista entre as empresas brasileiras. Os bons 
resultados levam a Braskem a dar agora mais um passo para fora de seus muros. Duzentos 
cientistas de centros brasileiros e internacionais foram convidados para uma comunidade 
online. Sua missão: colaborar com pesquisadores da Braskem em grupos interdisciplinares. 
Um blog aberto funciona como outra porta de entrada. “Uma ideia tem valor próprio, não 
importa de onde venha”, diz Luis Cassinelli, diretor de inovação da Braskem. “Assim ganhamos 
velocidade e reduzimos custos.” 

O objetivo foi superado um ano antes do previsto. A P&G elevou de 20% para 50% o índice de 
lançamentos que geravam retorno do investimento. Como resultado, seu faturamento dobrou, 
um feito recompensado por Wall Street com uma valorização de 50% de seus papéis na bolsa 
naquele período. Mas a boa notícia é que a P&G não está sozinha. É acompanhada por várias 
multinacionais, em sua maioria americanas, que têm obtido grandes feitos com inovação 
aberta. A IBM, por exemplo, criou um dos maiores programas de licenciamento de propriedade 
industrial do mundo. Líder do ranking americano de publicação de patentes pelo 16º ano 
consecutivo, a empresa movimenta US$ 2 bilhões anuais com o programa, o equivalente a um 
terço de seu gasto com pesquisa e desenvolvimento. 

Os bons resultados lá fora não passaram despercebidos pelas empresas brasileiras mais 
antenadas, que criaram iniciativas próprias de inovação aberta. Foi na P&G, por exemplo, que 
a Natura buscou inspiração para implantar seu programa de inovação. Em dezembro de 2004, 
quando o engenheiro Daniel Gonzaga foi convidado para assumir a diretoria de pesquisa e 
inovação da empresa, a Natura crescia 30% ao ano, mas precisava inovar mais, já que 65% 
das vendas eram provenientes de produtos com no máximo dois anos de vida. “Quanto maior 
a empresa e em quanto mais categorias ela está inserida, mais difícil é manter isso”, diz 



Gonzaga. “Era preciso repensar a pesquisa.” Até então, a Natura fazia tudo dentro de casa 
(leia à página 87). “Se não mudasse, precisaria dobrar a equipe de 90 pesquisadores”, diz 
Gonzaga.  

O laboratório farmacêutico Cristália também reinventou seu departamento de pesquisa para 
crescer. Há quatro anos, seus 60 pesquisadores passaram a contar com o apoio de um comitê. 
O grupo, formado por 14 cientistas, nove de fora, reúne-se a cada dois meses para discutir 
ideias e avaliar projetos. A principal característica do programa de inovação aberta do 
laboratório Cristália é o trabalho desenvolvido em conjunto com universidades de várias partes 
do país. 

A relação de empresas com universidades e centros de pesquisa é discutida no Brasil há mais 
de meio século. Por muito tempo, prevaleceu a ideia de que os dois lados tinham interesses 
conflitantes. Mas isso está mudando. Edson Lima, diretor da divisão de farmoquímica do 
Cristália, viveu os dois lados dessa relação. Lima dava aulas na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) até 2004, quando foi contratado pelo laboratório. Segundo ele, acadêmicos com 
visão de negócios eram muito criticados porque o importante, na visão deles, era se dedicar 
inteiramente à pesquisa. Mas Lima enxerga uma nova geração à frente das universidades, que 
pensa no impacto econômico, no retorno financeiro e na convivência com as empresas, 
embora ainda não seja um relacionamento salvo de atritos. “As empresas são pragmáticas e 
objetivas, enquanto os pesquisadores querem explorar mais”, afirma Lima. “Eles sempre 
acham que podem fazer melhor, mas não dá para ficar o resto da vida tentando chegar lá.”  

No lado das empresas, a inovação aberta enfrenta a resistência dos funcionários. É o dilema do 
“se não foi inventado aqui, não é bom”. Daniel Gonzaga, da Natura, lidou com esse problema. 
Durante a criação do programa de parcerias da empresa, pesquisadores da companhia o 
questionavam por que buscar fora algo que eles poderiam fazer lá dentro. Foi com resultados 
concretos, como o lançamento do creme antirrugas Chronos, desenvolvido em conjunto com a 
Universidade Federal de Santa Catarina, que Gonzaga conseguiu engajá-los. “Hoje eles veem 
as vantagens da troca de ideias e buscam parceiros por conta própria”, afirma. Segundo Bruno 
Rondani, diretor da consultoria Allagi, especializada em parcerias tecnológicas, um erro 
frequente das empresas é subestimar o papel dos colaboradores externos. “Não é uma 
terceirização de pesquisas”, diz Rondani. “A universidade ajuda a criar o valor estratégico de 
um produto e pode até liderar um projeto, caso seja mais competente na área.” 

 

 



Nas empresas que analisou, o americano Chesbrough notou algo em comum. A transição para 
o modelo aberto só aconteceu depois que elas passaram por uma crise. Quando bem-
sucedidas, não se sentiam motivadas a se transformar. “Mas a mudança precisa vir do topo”, 
diz Chesbrough. Foi assim que aconteceu na Embraer. Quarta maior fabricante de aviões do 
mundo, a Embraer tem um time de 4 mil engenheiros que trabalham com equipamentos de 
última geração para criar seus aviões. Mesmo assim, desde a privatização, em meados dos 
anos 90, atua cada vez mais em parcerias, estratégia adotada depois de quase falir e amargar 
uma dívida de US$ 100 milhões, à época. O desenvolvimento do jato para transporte regional 
ERJ-145 é um exemplo dessa mudança. O projeto já durava cinco anos e não ficaria pronto 
sem ajuda externa. “Não tínhamos recursos e fomos buscar parceiros e competências fora”, 
diz Satoshi Yokota, vice-presidente de planejamento estratégico e desenvolvimento 
tecnológico da Embraer. Quatro outras empresas foram decisivas para o desenvolvimento do 
avião. Lançado em 1995, o 145 se tornaria o maior sucesso da Embraer, com mais de mil 
unidades vendidas até hoje, e influenciaria a formação de quase todo o portfólio atual da 
companhia.  

 

Natura busca parceiros  

 

Quando assumiu o cargo de diretor de pesquisa e inovação da Natura, em 2004, o engenheiro 
Daniel Gonzaga passou oito semanas entre Europa, Índia e Estados Unidos para conhecer 
experiências de grandes empresas. Numa visita à Procter & Gamble, ouviu um conselho que 
definiu a nova estratégia da Natura em relação a inovação. “Não seja míope, olhe sempre para 
fora”, disse um dos diretores da P&G. Gonzaga voltou com o plano de desvincular a pesquisa 
do desenvolvimento de produtos para ganhar agilidade, e de criar um sistema de gestão de 
parcerias.  

Assim como a P&G, a Natura estabeleceu o objetivo de obter metade dos 180 produtos 
lançados por ano com colaboração externa, mas em um prazo mais curto, de quatro anos. 
“Como somos menores e mais ágeis, decidimos ser mais ousados”, diz Gonzaga. Hoje, dos 100 
projetos em curso, 50 são feitos em rede. A empresa espera repetir sucessos de mercado 
como o creme antirrugas Chronos com flavonoides de passiflora, desenvolvido com a 
fabricante de extratos vegetais Citroflora e a Universidade Federal de Santa Catarina. A Natura 
criou ainda o Natura Campus, portal que apresenta linhas de pesquisa e recebe propostas de 
cientistas de fora: 14 projetos foram aprovados. Hoje, uma centena de propostas esperam na 
fila. 

 

 



A experiência fez a empresa ir além no desenvolvimento da família de aviões 170/190, que 
contou com a participação de 16 empresas no processo, quatro vezes mais do que no 145. A 
concepção dos modelos é exclusividade da Embraer, segundo Yokota, mas engenheiros 
parceiros passaram várias horas em reuniões na sua sede, em São José dos Campos, interior 
de São Paulo, nas etapas iniciais do projeto.  

“A tecnologia permite uma boa interação a distância, mas o cara-a-cara ainda é importante na 
hora de negociar o que cada um vai fazer”, diz Yokota. De lá para cá, enquanto lidava com um 
número cada vez maior de colaboradores, a Embraer fez um movimento contrário na sua 
cadeia de fornecedores. Gerenciá-los é uma responsabilidade que cabe cada vez mais aos 
parceiros. Em troca, a companhia pode se dedicar a explorar nichos estratégicos e escolher 
investimentos mais criteriosamente. 

Em comparação com o modelo anterior, em que o sigilo dominava, a inovação aberta pode ser 
vista como uma derrubada total dos muros corporativos. Mas eles continuam de pé. “A arte da 
inovação aberta é saber o que compartilhar e quando fazê-lo”, diz Chesbrough. “A regra é ser 
aberto ao criar valor para um produto e mais fechado para capturar uma parte disso para si.” 
Chesbrough cita como exemplo a estratégia da Procter & Gamble, que só libera tecnologias 
depois que seus produtos já estão há três anos no mercado. Também é um equívoco 
considerar a inovação aberta o fim da pesquisa interna. Essa ajuda de fora deve complementar 
o trabalho dos cientistas de uma empresa, não eliminá-lo. “O sistema ideal e moderno de 
inovação é como uma linha de montagem de automóveis: você junta as peças e faz a gestão”, 
diz Luis Cassinelli, da Braskem. 

Outra questão recorrente quando o assunto é inovação aberta está ligada às formas de 
recompensar os parceiros. “É preciso analisar não só a tecnologia, mas também o mercado”, 
diz Chesbrough. “Quem conquista os clientes, que é de onde vem o maior valor do produto, 
deve levar a maior parte.” Assim tem feito o laboratório Cristália, que repassa entre 2% e 4% 
do que ganha com vendas aos responsáveis pela ideia, que ainda entram como coautores na 
patente. A Natura também usa a cotitularidade e reserva uma porcentagem da receita, que 
prefere não revelar. A empresa adianta o pagamento aos colaboradores com base numa 
projeção de vendas do produto em um período de três anos. “Isso mostra que o esforço foi 
recompensado”, diz Gonzaga. “No final, ajustamos o valor, se o produto superar as 
expectativas, ou arcamos com o prejuízo, caso fique abaixo.” 

Apesar das principais iniciativas brasileiras partirem de corporações como Embraer e Braskem, 
isso não significa que a inovação aberta gere oportunidades só para grandes companhias. 
Assim como elas, empresas de menor porte podem participar de portais online onde 
descrevem anonimamente um problema a ser resolvido e recebem propostas de soluções de 
especialistas de todas as partes do mundo. Com a solução mais adequada em mãos, a dona do 
problema paga o valor predeterminado ao dono da ideia depois da transferência dos direitos. O 
maior portal do gênero atualmente é o InnoCentive.  

Foi criado em 2001 para atender à multinacional farmacêutica Eli Lilly, mas desde 2006 
funciona de forma independente. Há 160 mil pesquisadores cadastrados, de 175 países, dos 
quais 1,3 mil brasileiros, interessados em resolver questões de 60 áreas do conhecimento.  

 

 

 



A cada dia um novo problema é apresentado. Ele é analisado por 240 pessoas e recebe dez 
soluções, em média. Em 40% dos casos, algo viável é sugerido no prazo de seis meses. As 
chances crescem se as questões forem formuladas da forma correta. Segundo Alph Bingham, 
fundador e presidente do conselho do InnoCentive, o portal não serve para definir estratégias 
ou tipos de inovações mais adequadas. É a própria empresa que vai analisar o que precisa, 
quebrar isso em partes e saber quais serão levadas ao público. “Os pesquisadores não 
inventam o produto, resolvem um problema.”  

Por ser recente, o conceito de inovação aberta ainda está aberto a várias possibilidades. “Não 
há regras”, diz Chesbrough. Isso é visível nos laboratórios da empresa americana Amyris. Lá, 
cientistas buscam formas de produzir diesel, gasolina e combustível de avião do caldo da cana-
de-açúcar. Não há nenhum sinal aparente de que a empresa faça parte do grupo Votorantim, 
internacionalmente conhecido pela produção de cimento, mercado que lidera no Brasil. O 
grupo Votorantim seguiu o exemplo da fabricante de semicondutores Intel para se renovar. A 
empresa americana é responsável pelo Intel Capital, o maior fundo de capital de risco 
corporativo do mundo.  

Lançado em 1991, já investiu mais de US$ 7,5 bilhões em mil companhias de 45 países 
diferentes. No Brasil, surgiu, em maio do 2000, a Votorantim Novos Negócios (VNN), com foco 
diferente do Intel Capital em um aspecto. “A Intel busca negócios correlatos ao seu, enquanto 
estamos de olho em tendências”, afirma Paulo Henrique de Oliveira Santos, presidente da 
VNN. “Essas novas indústrias podem vir a ser as únicas onde o grupo atuará dentro de alguns 
anos”, diz. Atualmente a VNN tem participação, a maioria majoritária, em oito empresas de 
biotecnologia e tecnologia da informação. Já aplicou a maior parte dos US$ 300 milhões em 
caixa, um montante praticamente recuperado com a venda da Alellyx e da CanaVialis, que 
desenvolvem novas espécies de cana, por US$ 290 milhões, para a americana Monsanto. 
Quando o mercado acalmar, lançar ações na bolsa é uma outra saída possível para recuperar o 
investimento. 

Cristália chame o doutor  

 

Além do aporte de capital pontual, uma outra forma de inovação aberta é a criação de uma 
nova empresa em torno de alguma tecnologia descoberta, as chamadas spin-offs. Foi como 
surgiu a Digital Assets, nascida dentro da Ci&T, uma desenvolvedora de software de Campinas 
(SP). Em 2003, seu presidente, César Gon, criou um banco de dados para códigos de 
programação antigos que poderiam ser aproveitados em novos projetos. A ferramenta não 
cabia no portfólio da Ci&T, especializada em criar programas customizados para clientes como 
Petrobras, Johnson & Johnson e HP. No lugar de deixar a descoberta de lado, Gon a 
transformou numa nova empresa.  



A Digital Assets passou três anos como unidade de negócios da Ci&T até ter dez clientes, 
quando foi transferida para a incubadora de empresas da Unicamp. Não tardou a receber um 
investimento de R$ 4 milhões do fundo mineiro Novarum. Hoje a Digital Assets já deixou a 
incubadora, ultrapassou a marca de R$ 1 milhão em receita e programa uma expansão 
internacional.  

 

  

 

Em comparação com a realidade americana, a inovação aberta enfrenta um obstáculo no 
Brasil: a falta de tradição em pesquisa. Há apenas três representantes brasileiras no ranking 
das 1,25 mil empresas globais que mais investem em pesquisa. São elas Embraer, Vale e 
Petrobras (veja quadro à página 89). O capital aplicado por elas, de US$ 925,5 milhões, 
representa apenas 0,28% do total de US$ 334,5 bilhões. No outro extremo, os Estados Unidos 
não só dominam a lista em termos absolutos, com 505 empresas, como representam 40% do 
total de investimentos. O consultor Bruno Rondani considera a inovação aberta uma 
oportunidade para as companhias brasileiras. “Cerca de 70% da pesquisa hoje no Brasil é feita 
por meio do governo”, diz Rondani. “Tecnologia e dinheiro há, faltam empreendedores com 
bons planos de negócios.” Ele cita como exemplo o pacote de subvenção econômica à inovação 
anunciado, no ano passado, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Cerca de 2,5 mil 



negócios se candidataram a receber parte dos R$ 450 milhões disponíveis. Se todos fossem 
aceitos, somariam R$ 4 bilhões.  

Mesmo assim, R$ 150 milhões deixaram de ser repassados por falta de projetos qualificados. 
Há ainda outro problema. O país está entre as primeiras posições na produção de trabalhos 
científicos, mas figura entre os piores na produção de patentes. Segundo a Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, o Brasil fez 394 pedidos em 2007, bem acima dos 178 
realizados em 2000. Mas ainda é pouco, se comparado à China (5.465), Índia (893) ou Rússia 
(689). Os Estados Unidos lideram, com 52.966 pedidos.  

“O capital de risco é parte importante da inovação aberta, porque pega a invenção e a 
transforma em algo pronto para o mercado”, afirma Cláudio Furtado, diretor do Centro de 
Estudos em Private Equity da Fundação Getulio Vargas (FGV). “Mas sem transformar a 
produção intelectual em propriedade intelectual, não há como investir”, diz Furtado. A 
Unicamp tem a sua solução para a questão. Há cinco anos criou a Inova, uma agência de 
inovação e incubadora que gerou 156 empresas e é responsável pelo licenciamento de 525 
patentes da universidade. “Hoje há uma preocupação maior em patentear, licenciar e 
comercializar essas tecnologias”, afirma Paulo Antônio Borges Lemos, responsável por 
empreendedorismo tecnológico da Inova. “Isso requer estratégias, planejamento e 
relacionamentos muito diferentes dos que eram praticados nas universidades”, afirma Lemos. 

Essa mudança é importante porque, sem investimentos, não surgem as empresas 
embrionárias que completam o círculo da inovação aberta. São elas que vão transferir 
tecnologias inéditas para companhias de maior porte. Com mais agilidade e menos burocracia, 
as pequenas têm ciclos mais curtos de pesquisa e, por isso, aprendem mais. “Elas inovam 
mais rápido”, afirma Chebrough, que esteve no Brasil pela primeira vez em junho de 2008. Até 
então, o pai da inovação aberta conhecia pouco sobre a realidade brasileira. Ao fim de 
encontros e discussões com empresários e representantes de órgãos públicos brasileiros, o 
americano voltou para casa esperançoso. “É como no futebol. A seleção brasileira joga 
diferente das outras, mas ganha muitos jogos”, diz Chesbrough. “Acho que a inovação aberta 
também vai ser feita do jeito brasileiro. E será bem-sucedida.” 
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