
A ADESÃO DAS EMPRESAS
À INOVAÇÃO ABERTA

Pesquisa da Fundação Dom Cabral 
com 72 empresas mostra interesse 
por práticas inovadoras
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feita entre junho e setembro de 2011)
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A opção pela inovação aberta
começa a ser reconhecida no
Brasil. Mas ainda é uma opção
para o futuro, como atesta o re-
sultado da pesquisa apresenta-
da por especialistas da Funda-
ção Dom Cabral durante o IV
Open Innovation em São Paulo.
Realizada de junho a setembro
deste ano com 72 empresas, a
pesquisa mostrou que 60% das
empresas acreditam que essa é
uma oportunidade importante
nos próximos anos para o surgi-
mento de novas ideias e sua
aplicação no mercado. Diante
disso, já começam a estabele-
cer um diálogo com universida-
des, clientes, instituições de
pesquisa e — no caso de duas de-
las — até com competidores, pa-
ra troca de informações.

“Ainda estamos um pouco
atrás dos países mais desenvol-
vidos em termos de inovação
aberta”, reconhece Anderson
Rossi, um dos autores da pesqui-
sa. “Na prática, por razões histó-
ricas, somos um país mais fe-
chado e só agora, com a legisla-
ção mais adequada, as empre-
sas estão se abrindo para essa
possibilidade.” Ele explica que
a ideia da inovação aberta, con-
forme foi concebida na Univer-
sidade de Berkeley, acompa-
nha a estrutura das organiza-
ções atuais, a disseminação de
conhecimento em rede e a cres-
cente mobilidade de mão-de-
obra, além da participação dos
investimentos do capital em-
preendedor para buscar alterna-
tivas para viabilizar boas ideias.

Avanço considerável

Henry Chesbrough, diretor do
Centro de Inovação Aberta de
Berkeley esteve no Brasil pela
primeira vez em 2008, quando
discutiu a aplicação desse mo-
delo de gestão em empresas na-
cionais no primeiro Open Ino-
vation. “Desde aquela época,
as empresas brasileiras avança-
ram bastante”, diz Rossi. “Mas
a tendência é que se abram
mais.” Ele explica que a pesqui-

sa identificou que, para fazer a
interação com o exterior, elas
precisam ainda ter uma estrutu-
ra interna adaptada para rece-
ber novas ideias.

“Não estamos falando de ter-
ceirização, mas de aproveita-
mento dos recursos da empre-
sa para conversar melhor com
a sua rede”, afirma. Isso por-
que, por trás da inovação aber-
ta, funciona um fluxo no qual
os o conhecimentos que não fo-
rem usados pelos negócios da
empresa podem também ser li-
cenciados para fora, de forma
que outras empresas tenham
oportunidade de utilizá-lo. “Sa-
bemos que o mercado brasilei-
ro é muito rico, mas se formos
confiar apenas nisso, e não in-
vestirmos em inovação, nossas
empresas não vão sobreviver”,
afirma Rossi.´ “É por meio dela
que vamos ter acesso a outros
mercados e tecnologias.” ■

Não é raro que algum brasileiro acorde com a ideia de
um novo produto revolucionário, de potencial comer-
cial avassalador — capaz de proporcionar ganho em es-
cala no mercado ou quem sabe até uma boa aposentado-
ria. Difícil é colocar a invenção em prática com seguran-
ça depois de uma minuciosa avaliação do risco financei-
ro. No Brasil, onde a maioria das inovações provém de
projetos acadêmicos ou com subsídio público, são pou-
cas as pessoas ou empresas privadas que conseguem
aproveitar-se das leis de incentivo. Algumas preferem
até encapsular seus segredos em vez de buscar uma pro-
teção legal por dez ou vinte anos e ter um lucro com is-
so. A questão é que tão difícil quanto descobrir algo no-
vo é saber como protegê-lo juridicamente. E é isso o
que as pessoas e empresas brasileiras tentam aprender
agora, em um momento no qual a inovação se tornou
crucial para se manter competitivo em qualquer setor.

Uma das primeiras dificuldades encontradas é saber
definir, desde o começo dos trabalhos, quem serão os
reais sócios e suas funções no projeto, separando-os
dos demais parceiros, fornecedores e terceiros que par-

ticiparão apenas de
suas fases iniciais. Mui-
tas vezes, o número de
pessoas envolvidas na
concepção da ideia
cresce de acordo com o
progresso das fases de
desenvolvimento. Em
paralelo, aumenta tam-
bém o número de inte-
ressados em apostar no
potencial lucrativo da
novidade, seja por
meio de concessão de
descontos em troca de
participação societária
e lucros ou até por apor-
te de conhecimento
em áreas específicas.

Isso faz com que os donos da ideia original tenham a
sua participação no negócio reduzida e um belo desafio
pela frente: definir quem faz o que e o que receberá por
isso. Colocar essas definições em um acordo de acionis-
ta evita futuras discussões sobre a participação de cada
um na empresa quando o negócio dá certo, além de dei-
xar claro quais as regras do jogo desde o início.

Antes de começar a desenvolver um produto é preci-
so verificar se ele não infringe outros direitos ou pro-
priedade de terceiros que poderão impedir sua utiliza-
ção. É comum que os contratos incluam cláusulas de
proteção à propriedade intelectual ou industrial e deter-
minem que os resultados dos trabalhos desenvolvidos
pelo empregado pertençam à empresa. Também é tri-
vial a inclusão de regras para impedir que a mesma pes-
soa que desenvolveu uma patente para uma companhia
trabalhe na criação de um similar para um concorrente.
É preciso saber a partir de qual etapa ainda é possível de-
senvolver as atividades do projeto de forma autônoma.

Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que cada nova
pessoa envolvida no projeto poderá, ainda que sem que-
rer, divulgar ideias e conceitos estratégicos ou - no futu-
ro - tornar-se um concorrente próximo. Nesses casos,
os mesmos contratos de proteção que podem impedir a
execução de um novo negócio ajudarão a nova empresa
a manter os seus ativos e diretos protegidos de tercei-
ros. Todos os fornecedores deverão seguir as melhores
práticas de segurança da informação e ter contratos de
confidencialidade e sigilo assinados tanto com a empre-
sa quanto com seus empregados e saber o que divulgar
ou documentar na relação com cada pessoa. ■

R$ 50 mi
DÉ o investimento que a Saab

anunciou que deverá ser feito

no Centro de Pesquisa e

Inovação Sueco-Brasileiro (Cirb)

em um prazo de cinco anos.

R$ 10 mi
É o valor que o Cirb calcula será

investido para a infraestrutura

do Capability Development

Center a ser construído em São

Bernardo nos próximos meses.
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O que ter em mente na
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No Brasil, onde
a maioria das
inovações provêm
da academia
ou tem subsídio
público, são
poucas as pessoas
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conseguem se
aproveitar das leis
de incentivo

“Ainda estamos um pouco
atrás dos países mais
desenvolvidos em termos
de inovação aberta”

ADRIANO MENDES
Advogado empresarial,
especializado em empresas
de novas tecnologias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.




