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uanto custa investir em 
um programa ou em um 
profissional que fique dias 

estudando um problema para 
apresentar uma proposta que gere 
milhares de reais em lucros ou 
economia? Pois algumas 
empresas têm investido muito 
menos do que se imagina e obtido 
ideias que podem gerar resultados 
exponencialmente maiores. 
Os jogos de negócios, alguns 
abertos e oferecidos via internet, 
são ferramentas cada vez mais 
utilizadas por organizações que 
buscam investir em inovação 
com valores bastante reduzidos. 
Em outros casos, empresas usam 
essas competições virtuais como 
pré-seleção de programas de 
estágios e trainees. 
Uma das vedetes na área da 
gestão do conhecimento é o jogo 
chamado Battle ofConcepts 
(www.battleofconcepts.com.br) 
ou Batalha de Conceitos. Criado 
em 2006 pelo empresário 
holandês Hans van Hellemondt e 
trazido ao Brasil em 2009 pelo 
consultor José Cláudio Terra, da 
TerraForum Consultores, trata-se 
de um portal na internet que 
funciona como um instrumento 
utilizado para buscar ideias 
novas fora da empresa. "0 
principal objetivo é promover o 
relacionamento entre empresas e 
uma comunidade de jovens 
estudantes, principalmente de 
grandes universidades brasileiras, 
dentro de um conceito mais 
amplo de inovação, chamado 
open innovation ou inovação 
aberta", explica Terra. 

Em dois anos de atividades no 
país, o Battle ofConcepts já 
promoveu 19 "batalhas" - na 
verdade, estudos de caso 
propostos pelas empresas 
participantes - com mais de 7 mil 
estudantes e jovens profissionais 
de até 30 anos, cadastrados no 
portal. Os autores das melhores 
ideias acumulam pontos {Battle 
Points) e, dessa forma, destacam-
se no ranking dos jovens mais 
inovadores do site. Além da 
projeção, há ainda prêmios em 
dinheiro - 15 mil reais divididos 

entre os 10 primeiros colocados 
de cada batalha - entregues a 
quem envia as propostas mais 
interessantes, segundo seleção das 
próprias empresas. 0 ganhador 
leva 5 mil reais. Cada batalha 
dura em torno de três meses. 
Segundo Terra, o nome Batalha 
de Conceitos partiu da ideia de 
estabelecer um relacionamento 
com base em conceitos, inovação 
e proposição de soluções. "Não 
desejamos ter um projeto pronto 
ou uma solução detalhada." 

Vantagens 
Se pelo lado dos participantes o 
Battle of Concepts pode 
representar um bom dinheiro no 
bolso - o líder do ranking com 

3.900 pontos participou de 
12 batalhas, vencendo duas 
e embolsando mais de 10 mil 
reais -, para as empresas que 
oferecem os desafios, além de 
terem uma fonte interessante de 
novas ideias para o negócio, 
também representa a 
oportunidade de desenvolverem 
a sua marca de empregador ou 
tornarem-se conhecidas e 
atraentes para jovens. 
É o caso da Vopak, 
multinacional holandesa do 
setor de armazenamento de 

produtos líquidos e gasosos, que 
já lançou três desafios no Battle 
ofConcepts. Mônica Bissi, 
diretora de recursos humanos, 
afirma que o principal benefício 
do jogo é o estreitamento do 
relacionamento com os jovens. 
"Além de ampliar nossa relação 
com o público externo, [o jogo] 
também movimenta a empresa 
porque fazemos análises, 
discutimos conceitos, 
colocamos desafios, 
promovendo a melhoria 
contínua e a inovação 
interna e externamente", relata. 
Os três desafios propostos 
pela Vopak consistiram na 
apresentação de conceitos 
para os seguintes processos: 

Em dois anos de atividades no 
país, o Battle of Concepts já 
promoveu 19 "batalhas", 
com mais de 7 mil pessoas 
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Criação de um sistema rápido 
de aquecimento de produtos 
armazenados em tanques, 
com a finalidade de aquecer 
somente o volume necessário 
para abastecer um ou poucos 
caminhões, sem alterar as 
especificações do produto; 

Aperfeiçoamento do 
processo de rastreamento 
dos veículos dentro das 
áreas de carga e descarga; 

Projeto de um sistema 
de captação e utilização 
de águas pluviais nos 
terminais da empresa. 

Segundo a executiva, a 
companhia não chegou a adotar 
nenhuma proposta por inteiro 
porque os desafios propostos são 
muito técnicos e um comitê 
interno avalia a adoção de parte 
de algumas propostas para 
otimização de processos. 
Mônica ainda acrescenta que 
esse comitê discute as ideias 
recebidas e o que não é passível 
de implementação é 
imediatamente descartado, 
enquanto que as propostas 

segmento de compressores 
herméticos para refrigeração. 0 
desafio lançado pela companhia 
consistiu na proposição de novas 
aplicações para o produto 
T-Control, controlador eletrônico 
do sistema de refrigeração. 
Enio Freitas, diretor de 
engenharia da Tecumseh, explica 
que a empresa vem 
desenvolvendo a cultura de 
inovação aberta e vislumbrou no 
Battle of Concepts a ferramenta 
para verificar que tipos de 
aplicações poderiam ser 
adicionados ao produto. 
Apesar de se tratar de uma 
empresa bastante técnica, a 
vencedora da batalha foi uma 
estudante de medicina. "0 que se 
espera é que alguém da área de 
tecnologia apresente a melhor 
sugestão e o que aconteceu 
conosco foi exatamente o 
contrário", declara Freitas. A 
empresa juntou a ideia vencedora 
e parte das outras nove colocadas 
e está desenvolvendo um novo 
modelo de negócio para o 
produto. A expectativa é ter um 
aumento de 30% no faturamento 
com as aplicações geradas pelas 

remanescentes são colocadas 
numa linha do tempo para um 
acompanhamento posterior e 
possível aproveitamento. 
Outra multinacional que também 
utilizou o jogo para tornar-se 
mais conhecida e disseminar o 
conceito de inovação aberta é a 
americana Tecumseh, do 

ideias apresentadas. 
Assim como a Vopak, a 
Tecumseh também tem um 
comitê de inovação formado por 
colaboradores de diversas áreas 
que avaliam as propostas vindas 
do Battle of Concepts. "A ideia é 
estruturarmos a gestão do 
conhecimento que vem de fontes 

internas e externas. Estamos 
fazendo benchmarking com o 
mercado, visitando algumas 
empresas para encontrar o 
melhor processo para 
implementar na empresa e o 
resultado tem sido muito 
satisfatório", comemora Freitas. 
Empresas conhecidas também 
obtiveram bons resultados com o 
jogo. A Natura já lançou dois 
desafios no Battle of Concepts 
e logo no primeiro bateu o 
recorde de inscrições, com 
100 participantes. 
Segundo Cristiane Calvo, gerente 
de desenvolvimento de produtos, 
a Natura entende o jogo como 
uma ferramenta de inovação. "Os 
conceitos gerados por meio das 
batalhas são inseridos nos 
processos de inovação da 
empresa e poderão ser 
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implementados em médio 
prazo", ressalta. 
A construtora Tecnisa, apesar de 
ter lançado apenas uma batalha, 
também colheu bons resultados 
com as ideias apresentadas. 
Denilson Novelli, gerente de 
e-business, afirma que o jogo 
representou um processo 
diferente para a empresa, pois o 
imóvel é um produto que tem 
várias peculiaridades em relação 
a seu desenvolvimento. 
0 desafio consistiu na 
apresentação de propostas de 
melhoria e diferenciação da 
infraestrutura de tecnologia, lazer 
e/ou serviços nas unidades 
residenciais e condomínios 
desenvolvidos pela Tecnisa. 
Segundo Novelli, boa parte das 
ideias apresentadas foi embasada 
em um conceito criado pela 
construtora e batizado 
gerontologia, que consiste no 
projeto de unidades residenciais 
que contemplem pessoas em 
processo de envelhecimento 
preocupadas não somente com 
seu conforto, mas também com 
sua segurança. 

At ração e re tenção 
Enquanto o Battle ofConcepts é 
um jogo de negócios mais focado 
na geração de ideias e 
conhecimento, outras empresas 
mantêm competições próprias 
que têm por objetivo a atração e 
retenção de jovens talentos. 
A indústria cosmética L'Oréal é 
considerada pioneira em todo o 
mundo ao lançar em 1993 o 
Brandstorm (www.brandstorm. 
loreal.com), ferramenta de 
recrutamento e seleção que visa 
identificar e recrutar talentos 
nos países em que a empresa 
atua. "Desde que começou 
a ser utilizado no Brasil, em 

2004, se tornou benchmark 
para outras empresas no país", 
afirma Juliana Bonomo, 
gerente de atração e 
desenvolvimento de talentos. 
Para participar, os estudantes 
devem estar cursando os dois 
últimos períodos da graduação e 
se interessar por marketing. 
Também é permitida a 
participação de alunos de MBA. 
Reunidos em grupos de três, os 
universitários são desafiados a 
criar um novo conceito e uma 
nova linha de produtos para uma 
marca já existente da L'Oréal. Os 
participantes têm a oportunidade 
de atuar como gerentes de 
produto e, assim, transformar 
teoria em prática. "Eles devem 
desenvolver um conceito original 
de acordo com os valores da 
marca, fazer o design de uma 
nova gama de produtos, criar 
uma campanha de comunicação 
e apresentar o produto para um 
júri da L'0réal no Brasil", 
detalha Juliana. 
0 grupo finalista representa 
o Brasil na etapa internacional, 
em Paris, e concorre com 
estudantes de diversos países. As 
três melhores equipes 
internacionais ganham um 
prêmio em dinheiro: 10 mil euros 
para o primeiro colocado, 5 mil 
euros para o segundo e 2,5 mil 
euros para o terceiro. 
Segundo Juliana, com o 
Brandstorm, a companhia visa 
selecionar, recrutar e reter os 
melhores talentos, com perfis 
diversificados e que se encaixem 
no modelo de negócios da 
L'Oréal. "A empresa busca 
estudantes com potencial e 
atitudes, tais como proatividade, 
empreendedorismo, ousadia e 
inovação", destaca. Desde o 
início do jogo no Brasil, em 

2004, a multinacional já 
contratou 50 participantes. 
A Procter 8t Gamble também tem 
seu próprio jogo para atração e 
retenção de talentos, o Mega 
Case. Juliana Moretti, gerente de 
marketing, explica que é uma 
das ferramentas utilizadas pela 
PftG para dar chance a alunos 
vivenciarem na prática 
habilidades como liderança, 
dinamismo expressão, 
organização e capacidade 
analítica por meio do 
desenvolvimento de um estudo 
de caso de negócio. "É 
recomendado aos universitários 
de qualquer curso que em grupos 
de até quatro pessoas solucionem 
o problema proposto, além de ser 
uma forma de aprender como se 
faz negócios em uma das 
maiores empresas de bens de 
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consumo do mundo, 
interagindo com seus 
executivos", detalha. 
Adotado no Brasil desde 2007, o 
Mega Case também é aplicado 
na Argentina e no México para 
atração de talentos e vivência 
de práticas de habilidade e 
liderança. "A adoção do jogo no 
Brasil foi mais intensificada a 
partir da integração da Procter 
com a Gillette", esclarece a 
gerente de marketing. 
A principal diferença do jogo da 
PftG para o da L´Oréal é o fato 
de os participantes do Mega 
Case não estarem garantidos 
para contratação ao término da 
competição. "Os finalistas vão 
para a segunda etapa do 
processo seletivo do programa 
de estágios da Procter, de forma 
que já tenhamos os candidatos 
que estejam dentro do perfil 
desejado pela companhia", 
complementa Juliana Moretti. 

Independentemente da finalidade, 
seja para o b t e n ç ã o de novas ideias, 
seja para a t r ação e re tenção de 
talentos, os jogos de negóc ios 
t ê m em comum a f o r m a ç ã o de 
um banco de dados interno para 
armazenamento das propostas 
apresentadas pelos jovens com o 
objetivo de u t i l i zação futura. 
As empresas participantes do 
Battle ofConcepts m a n t ê m 
grupos multidisciplinares que 
analisam as ideias recebidas e 
fazem reava l iações per iód icas , 
dentro de um processo de ges tão 
do conhecimento e i novação . No Brandstorm, da L 'Oréal , 
durante as diversas etapas do jogo, os estudantes são 
estimulados a colocar em prá t i ca a teoria aprendida na 
faculdade, por meio de i n ú m e r o s desafios. Os executivos 
avaliam os projetos e os participantes em cada fase da 
c o m p e t i ç ã o , fornecendo feedbacks que os auxiliam na 
melhora do desempenho. "Dessa forma, a companhia 
consegue gerir o conhecimento dos candidatos e avaliar 
o potencial de cada um individualmente", afirma Juliana 
Bonomo, gerente de a t r ação e desenvolvimento de talentos. 
Já a Procter Et Gamble m a n t é m um departamento de ges tão 
do conhecimento, ligado à área de marketing, denominado 
Consumer Market Knowledge (CMK), que é responsável 
por todas as pesquisas de consumidor e trade marketing. 
"Essa área tem um time multifuncional e suporta a empresa 
com todo o conhecimento necessár io , seja por canal ou 
consumidor marca a marca", explica Juliana Moretti, gerente 
de marketing. 0 conhecimento advindo do jogo Mega Case é 
agregado às pesquisas conduzidas pelo CMK. 
E não apenas dessa forma ele ajuda a gerar conhecimento. 
De acordo com Rodrigo Finotti, diretor de marketing da 
PfrG, as es t ra tég ias e ações recomendadas pelos alunos 
como so luções do caso de mercado, propostas pelo jogo, são 
analisadas e julgadas pela banca da empresa que é composta 
por profissionais da companhia e professores convidados 
para possíveis ap l i cações e/ou adap tações nos planos de 
crescimento da marca no país. "Com isso, conhecimentos 
são gerados, expandidos e reaplicados", diz Finotti. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia, São Paulo, p. 38-42, 2011.




