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Muito além de um canal de comunicação
com o público, a internet tornou-se uma ferra-
menta de inovação ao alcance de todos. Em bus-
ca de vantagens competitivas, um número cada
vez maior de empresas tem apostado no uso das
redes sociais na hora de procurar por novas idéias
ou soluções para antigos problemas. As tradicio-
nais "caixinhas de sugestões" são substituídas por
portais interativos, que funcionam como bancos
de idéias onde colaboradores, parceiros, clientes
e os internautas em geral são convidados a par-
ticipar de um brainstorming coletivo e virtual. A
intenção é valorizar o pensamento criativo em
todas as esferas da empresa e, principalmente,
no ambiente externo, com o objetivo de inovar
em produtos, processos e serviços.

Se até pouco tempo atrás a inovação es-
tava restrita aos departamentos de pesquisa e
desenvolvimento - muitas vezes sob s igi lo ,
hoje a proposta de algumas empresas é abrir
suas dificuldades e adquirir conhecimento no
próprio mercado. Segundo Alsones Balestrin,
coautor do livro Redes de cooperação empre-
sarial (Ed. Bookman, 2008) e professor dos
cursos de Mestrado e Doutorado em Adminis-
tração de Empresas da Unisinos, a tendência
reflete uma "mudança geral de paradigma". "O
ciclo de vida dos produtos começou a diminuir
cada vez mais, sobretudo a partir da década de
1990, exigindo inovações mais complexas, que
por sua vez necessitam de mais conhecimen-
tos específicos. Dessa forma, as organizações já

não podem mais inovar contando apenas com
os recursos internos." Além de parcerias com
universidades e institutos de pesquisa, nos úl-
timos anos muitas empresas têm apostado nas
redes sociais para reduzir investimentos em
pesquisas e laboratórios, aproximando-se dos
consumidores com foco na inovação.

Apesar de investir mais de USf 2 bilhões
por ano em pesquisa e desenvolvimento, a
Procter & Gamble - líder mundial do mercado
de bens de consumo - chegou à conclusão de
que era preciso recorrer a um olhar externo em
busca de soluções melhores e mais adequadas
aos desejos do mercado. Para aderir à estraté-
gia conhecida como "inovação colaborativa",
há oito anos a multinacional criou o Connect
+ Develop, site com o objetivo de desenvolver
produtos inovadores a partir da colaboração de
qualquer pessoa, em qualquer parte do mun-
do, que tenha uma sugestão a fazer. "Eventual-
mente surgem necessidades cuja competência
específica não é de nosso domínio, ou ainda
alguma demanda que consuma muitos recur-
sos internos, o que acabaria encarecendo e
até inviabilizando o investimento", diz Beatriz
Rodrigues, gerente do programa Connect +
Develop para a América Latina.

Além da iniciativa própria, a empresa tam-
bém busca por inovações em redes sociais
como Yet2 e NineSigma, que fazem o inter-
médio entre compradores e vendedores de
idéias. Com estas ações, pelo menos 50% dos
produtos lançados pela P&G hoje possuem no
mínimo um componente externo de inovação,
e a meta é chegar a 80%. "Essas ferramentas

nos permitem ter mais agilidade na obtenção
de tecnologia e redução de custos, benefician-
do os consumidores", afirma Beatriz.

Outra empresa que é referência em inova-
ção colaborativa através da internet é a Dell,
que criou sua própria rede social há cerca
de dois anos. Através do portal IdeaStorm, a
fabricante de computadores permite que os
clientes do mundo todo opinem sobre seus
produtos e sugiram novos recursos ou fun-
cionalidades. Os visitantes podem votar nas
sugestões, que são discutidas com os mode-
radores da Dell, responsáveis por comunicar
quais melhorias a companhia pretende desen-
volver. Até o momento, mais de 12 mil idéias
foram postadas, sendo 350 já implementadas.

As empresas que não dispõem de recursos
ou não desejam criar seu próprio banco de idéias
têm à disposição ferramentas criadas por tercei-
ros especificamente com esse fim. Lançado há
menos de dois meses no Brasil, o portal Battle
of Concepts é um exemplo de rede social a ser-
viço da inovação. Funciona de forma simples: a
companhia contrata a ferramenta e insere uma
questão - chamada de "batalha" -, que será solu-
cionada por universitários e jovens profissionais
com no máximo 30 anos de idade. As propostas
dos estudantes são então avaliadas pelos gestores
da empresa, que elegem as 20 melhores idéias,
sendo que os dez primeiros colocados recebem
pontos e dividem um prêmio em dinheiro. De
acordo com Peter Tjabees, diretor-executivo do
site rio Brasil, o limite de faixa etária tem como
objetivo garantir soluções surpreendentes, evi-
tando os vícios comuns às pessoas que já atuam



no mercado há algum tempo. "Nossa aposta é
que as boas idéias podem vir das pessoas de
quem menos se espera. Um estudante de Le-
tras, por exemplo, pode oferecer uma solução
técnica viável que um técnico em engenharia
nunca tinha pensado a respeito."

Valorização

Além disso, a iniciativa também pretende
valorizar o currículo dos estudantes, ao criar um
banco de dados que facilita a vida das empresas
em faturas contratações. "Faremos a ponte en-
tre as mais inovadoras companhias do Brasil e
os milhões de jovens universitários, o que per-
mite que todos saiam ganhando: estudantes,
empresas e universidades", completa Tjabbes.
Na Holanda, onde foi lançado em 2006, o portal
já distribuiu cerca de 350 mil euros em prêmios,
totalizando 63 desafios solucionados.

Uma das primeiras empresas a inscrever
um desafio na versão brasileira do Battle of
Concepts foi a Whirlpool Latin America, líder
no setor de linha branca. Com investimentos
anuais de cerca de US$ 100 milhões em pes-
quisas, tecnologia e marketing, a companhia
viu no banco de idéias a oportunidade de pros-
pectar jovens talentos, algo que já vem bus-
cando há algum tempo através da divulgação
dos programas de estágio e trainee em redes
como Orkut, Facebook e Twitter. A proposta
lançada aos estudantes é a de criar um sistema
inovador para a comunicação da empresa nos
pontos-de-venda, de forma a ressaltar os di-
ferenciais dos produtos das marcas Brastemp

e Cônsul, valendo o prêmio de R$ 15 mil. 'A
velocidade e o alcance da informação na in-
ternet são ferramentas fundamentais para os
negócios, independente da área de atuação
da empresa", diz Valdeon Sozo, gerente de
inovação da Whirlpool Latin America.

Iniciativa de um grupo de empresários de
Santos (SP), o portal Ideias 10 também ofere-
ce aos gestores uma ferramenta de gestão de
idéias on-line e pré-estruturada. É possível op-
tar pelo sistema fechado - onde só os usuários
cadastrados pela companhia podem participar
- ou pelo sistema aberto, que disponibiliza as
demandas para o público em geral. O site ainda
estimula o empreendedorismo, permitindo que
qualquer pessoa cadastre uma idéia, que será
apresentada a potenciais investidores. 'Através
do Mercado de Idéias procuramos aproximar
o autor da idéia e o empreendedor com capa-
cidade de levar isso adiante, o que pode gerar
uma sociedade ou parceria", afirma Nilson Cor-
tez Júnior, um dos fundadores do site.

Indicada para empresas de todos os por-
tes e segmentos, a inovação colaborativa
através de redes sociais não significa que o
departamento de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) deixou de ter importância no organo-
grama. Muito pelo contrário. De acordo com
Balestrin, o setor deve se aprimorar em captar
de forma adequada as idéias que surgem no
mercado. "O P&D interno não está fadado ao
desaparecimento, mas precisa trabalhar com
uma função muito mais de articulador do
conhecimento externo, rompendo as fron-
teiras da empresa e dialogando com diversos

players", explica o professor.
Um detalhe importante para quem dese-

ja investir num banco de idéias é manter o
anonimato dos autores. Pelo menos durante
a fase de seleção das propostas, evitando que
alguma sugestão seja descartada por conta de
conflitos pessoais, principalmente quando os
funcionários da empresa são convidados a
participar. "Muitas vezes o colaborador teme
fazer alguma observação, porque sempre há
um perigo embutido: o chefe pode entender
como uma crítica negativa, ou tomar a idéia
para si, etc.", aponta Tjabbes.

Para estimular a participação, seja de co-
laboradores, parceiros ou público em geral,
é preciso garantir algum tipo de recompen-
sa, seja simbólica - com uma homenagem
ou menção honrosa - ou em produtos ou
dinheiro. Além disso, não basta apenas inves-
tir na ferramenta se não houver acompanha-
mento constante. Para o banco de idéias ser
bem aproveitado, a empresa deve manter um
diálogo permanente com os participantes. 'A
companhia deve interagir e atuar como provo-
cadora de idéias, mostrando que as sugestões
realmente serão avaliadas e recompensadas
conforme o combinado", completa Cortez.
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