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“É preciso unir estudantes de diferentes áreas em
polos de inovação nas universidades, porque às
vezes uma pessoa da área técnica não entende de
ferramentas de gestão ou de comunicação. Juntos,
diferentes especialistas podem encontrar soluções
para problemas.” A recomendação é base do argu-
mento de Carlos de Oliveira Sousa, aluno do 3° ano
de Física na Universidade de São Paulo (USP), para
disputar a Batalha Inovatec. Ele é um dos candi-
datos ao prêmio de R$ 15 mil oferecido pelo órgão
do governo de Minas Gerais, que busca junto às
universidades criar mecanismos para tornar a
inovação ferramenta de desenvolvimento.

Outros oito mil universitários brasileiros aderiram
neste ano à Open Innovation (inovação aberta), ideia
nascida na Holanda com a consultoria Battle of Con-
cepts (Batalha de Conceitos ou, menos literalmente,
entre universitários) — proposta trazida para o Brasil
no fim do ano passado pela Terra Fórum. “A batalha é
uma forma de tirar o pessoal de dentro das empresas
para ver o que os especialistas de fora estão fazendo. É
um jeito de encontrar soluções criativas para proble-
mas reais”, diz o diretor da Fórum, José Claudio Terra.

Uma batalha consiste na propositura de um
problema pertinente a uma empresa, disponibili-
zado no site www.sougenial.com.br. A partir daí,
graduandos de qualquer área podem propor solu-
ções. Caso de Sousa, que apesar de estudar física
ficou em primeiro lugar na disputa elaborada pela
Alphaville Urbanismo — melhorar a forma de co-
municar o conceito de “living solutions” (o sonho
da construção de uma casa sem os tormentos de se
preocupar com a obra, sob responsabilidade da
construtora). Ele ganhou R$ 5 mil pelas ideias
apresentadas. A Terra Fórum calcula que este ano
as batalhas movimentem R$ 180 mil em prêmios.

Ponte empresa-conhecimento
O gargalo da falta de proximidade entre as empresas
e o meio acadêmico ganha, assim, corpo com a

Empresas abrem as portas aos

“A Batalha de
Conceitos é uma
forma de tirar o
pessoal de dentro
das empresas
para ver o que os
especialistas de
fora estão fazendo.
É uma forma de
encontrar soluções
criativas para
problemas reais

José Claudio Terra,
diretor da consultoria Terra Fórum

CUSTO

R$ 41 mil
é o valor necessário para lançar
uma Batalha de Conceitos entre
universitários com mediação da
Terra Fórum, sendo R$ 15 mil
em premiação para os estudantes.

PELOTAS

adesão de empresas de grande porte às batalhas.
Caso das gigantes Ambev, Natura, Philips e Tecnisa.
“Todos sabem aonde temos de ir (na construção da
ponte empresas-universidades), mas a burocracia
trava tudo. Estamos cortando o caminho, indo di-
reto à fonte de conhecimento”, afirma Terra.

Foi justamente numa dessas ações diretas, por
meio de um cartaz colocado na USP que o estu-
dante Sousa conheceu as batalhas. Ele é o líder no
ranking da Terra Fórum, que já acumula 600 pré-
projetos elaborados por estudantes. Ele partici-
pou de oito desafios, ganhou dois e ficou em oita-
vo em outro. O desempenho lhe rendeu R$ 12,9
mil em prêmios. Sousa, que toca projeto de ini-
ciação científica na faculdade, só lamenta não ter
mais tempo para se dedicar a mais disputas.
“Considero essas batalhas como um quebra-ca-
beças, uma diversão. Além de ser uma oportuni-
dade de resolver problemas reais, também aju-
dam no currículo e dão visibilidade”, diz.

O universitário pretende agora criar soluções
para a Samarco. A mineradora busca ideias para
industrializar rejeitos gerados no processo de
beneficiamento de minério de ferro, que consis-
te em elevar o teor de ferro de 45% para 66%.
“Nosso processamento gera dois subprodutos:
lama e areia. Já estamos estudando internamen-
te como utilizá-los em outros setores industriais
e decidimos lançar o desafio aos universitários
porque temos engenheiros de minas, metalurgia
e química e, de repente, podemos pegar estu-
dantes de outras áreas que possam colaborar”,
diz a coordenadora da batalha da mineradora,
Alessandra Prata de Almeida.

Segundo Carlos Magno, diretor de desenvolvi-
mento tecnológico da Samarco, outro objetivo será
descobrir núcleos de pesquisas em faculdades com
as quais a mineradora não mantém convênios.
Hoje, a empresa tem parceria com dez universida-
des, como USP, UFSC e UFRJ. “Estamos focados
em desenvolver melhorias impactantes para a em-
presa, com projetos de longo prazo. A batalha é
uma ferramenta desse projeto”, explica. ■

Competições patrocinadas por companhias gigantes como Samarco, Natura e Ambev colocam estudantes
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Olhar para fora ajuda
a inovar por dentro
A capacidade das empresas em articular não apenas seus
recursos internos, mas também externos para o desen-
volvimento e a exploração de inovações é a essência da
inovação aberta. As companhias estão sendo cada vez
mais desafiadas a inovar de maneira sistemática, num
contexto de baixa tolerância a riscos e custos cada vez
mais altos. Como agravante, tanto para o desenvolvi-
mento quanto para a exploração comercial de inovações,
as empresas dependem muitas vezes de conhecimentos e
recursos que não possuem internamente.

Não é mais vigente a era da inovação desenvolvida sob a
égide da confidencialidade, baseada na ideia de que a capa-
cidade de inovar depende apenas da capacidade de criação
de seus funcionários. Ruiu o conceito de que a inovação ad-
vém unicamente de gênios que residem em grandes labo-
ratórios de P&D, que mais parecem fortalezas, tamanho
seu isolamento. Hoje, entende-se que a inovação depende
talvez mais da conexão do que da invenção propriamente
dita. Empresas reconhecidamente inovadoras como 3M,
Philips e Xerox entendem que o desenvolvimento de ino-
vações deve ser gerido como um processo aberto. Estas
empresas transformaram seus centros de P&D, outrora fe-
chados, em ambientes propícios à colaboração externa.

No Brasil, compa-
nhias como Embraer,
Natura, Vale e Petrobras
seguem a mesma direção
buscando novas formas
e processos para melhor
interagir com o ambien-
te externo em busca da
sistematização de sua
capacidade de criar e ex-
plorar inovações.

Ao adotar práticas de
inovação aberta de for-
ma sistemática, estas
empresas estão reco-
nhecendo que sozinhas
não são capazes de ge-
rar todo o conhecimen-

to, coordenar todos os recursos e assumir os riscos ne-
cessários para gerar e disponibilizar uma inovação no
mercado. Longe de representar um demérito à capacida-
de interna das empresas, a adoção da inovação aberta
visa tirar o foco das equipes internas na invenção e colo-
cá-lo na conexão. Ambos os processos, invenção e cone-
xão, são fundamentais para a criação de inovações.

Vale remarcar, no entanto, que a inovação aberta não
deve ser entendida como inovação gratuitamente distri-
buída. As empresas continuam precisando ser remune-
radas pelos seus investimentos em P&D e inovação. A
adoção de práticas de inovação aberta com fornecedores,
clientes, parceiros externos e mesmo concorrentes visa
tanto aumentar a criação de valor quanto garantir mode-
los de negócio que capturem ao menos uma parte desse
valor criado para a firma que conduziu o processo.

É importante compreender que, para que uma empre-
sa possa aproveitar melhor as práticas de inovação aber-
ta, é fundamental que ela possua uma capacidade interna
de P&D também forte. É o investimento em P&D interno
que permitirá à empresa identificar, reconhecer e orien-
tar parceiros externos na condução de projetos de inova-
ção. Também é o P&D interno que será capaz de absorver
ideias e, eventualmente, tecnologias externas.

Sem a capacidade de desenvolvimento interno, a
empresa tampouco teria muito a agregar dentro de
processos de inovação de outras empresas, eventual-
mente clientes que também possam vir a adotar a ino-
vação aberta como modelo de gestão da inovação, e
poderá isolar-se. ■

BRUNO RONDANI
Sócio da Allagi Consultoria

Ruiu o conceito
de que a inovação
advém unicamente
de gênios que
residem em grandes
laboratórios que
mais parecem
fortalezas. Inovação
depende cada vez
mais de conexão

Os grãos ao lado não são
uvas, mas sim pelotas de
ferro que resultam do
processo de beneficiamento
da Samarco, que enriquece
um minério com 45%
de hematita até elevá-lo
ao grau de 65% de teor.
O trabalho realizado
em Minas Gerais resulta
também na co-produção
de 40 mil toneladas de
areia (sílica) e 10 mil
toneladas de lama todos
os dias. Os rejeitos são
estocados em reservatórios.
Mas, agora, eles devem
ganhar destino industrial,
como a fabricação de
vidro. Sugerir outras
aplicações possíveis
é o desafio lançado
pela mineradora em
batalha universitária a
estudantes de todo o país.

em busca de soluções para gargalos em inovação
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