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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. ■
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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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