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A COLABORAÇÃO É cada vez mais vital para a estraté-
gia de inovação das empresas, mas ainda são poucas 
as que compreendem a diversidade de modelos e 
as implicações destas escolhas. As redes sociais são 
uma onda avassaladora na vida dos indivíduos. No 
mundo corporativo, porém, a realidade é díspar: co-
existem empresas hiperconectadas e outras ainda 
organizadas segundo os preceitos mais rigorosos da 
revolução industrial. 

Algumas das mais admiradas empresas do Brasil 
e do mundo se apoiam crescentemente em meca-
nismos que facilitam a colaboração. Mesmo empre-
sas líderes e gigantescas como Petrobras, Procter & 
Gamble, Embraer, Natura, Tecnisa, General Mills, 
Whirlpool, Embraco, DuPont, Siemens e tantas ou-
tras sabem que já não conseguem ser competitivas 
e inovadoras se contarem apenas com seus talentos 
internos trabalhando isoladamente. 

Não é mais possível pensar seriamente em ino-
vação nos dias de hoje sem falar de redes de rela-
cionamento, colaboração e confiança. A vantagem 
competitiva está cada vez mais relacionada ao 

capital de relacionamento. Para atingir este patamar 
se faz necessária a construção contínua da reputa-
ção e confiança e de aptidões de colaboração com 
parceiros, intermediários, clientes, fornecedores e 
funcionários para gerar valor. O processo baseado 
em padrões pluralísticos e complexos de interações, 
trocas e relacionamentos entre esses vários atores é 
chamado de rede de inovação. 

Mais do que eventuais parcerias e pedidos de 
ajuda, verdadeiros inovadores sabem que o culti-
vo de redes ricas em conhecimento, inovação e 
recursos é um objetivo permanente. As redes de 
inovação permitem adquirir e alavancar capacida-
des tecnológicas em muito menos tempo, além do 
compartilhamento de custos de P&D e dos riscos 
associados. Este modelo colaborativo de inovação 
foi denominado pelo professor e autor da Harvard 
Business Review Henry Chesbrough como "inovação 
aberta". 

Modelos de inovação aberta são capazes não ape-
nas de economizar tempo e dinheiro, como também 
de maximizar receitas por meio do licenciamento de 
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Inovação 2.0 
Como usar as redes sociais para alavancar 
a colaboração criativa na sua empresa. 
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tecnologias para outras empresas ou pela criação de 
novos negócios. Além disso, com a inovação aber-
ta, uma empresa pode se capacitar a explorar novos 
mercados por meio de participações em "joint ven-
tures" e "spinoffs", o que torna este modelo ainda 
mais atrativo. 

A segunda geração 
Para suportar os processos de inovação aberta, um 
novo conceito tem sido explorado: a inovação 2.0, 
ou uso das redes sociais visando ao contexto da 
inovação. Alguns associam esta nova tendência ao 
crowdsourcing. Este é um fenômeno bem recente 
na história dos modelos e práticas e que só foi viabi-
lizado depois de alguns anos do início deste século, 
quando as tecnologias web de colaboração e partici-
pação em massa começaram a se tornar parte do dia 
a dia das pessoas. Estas novas tecnologias, que têm 
sido empregadas tanto dentro das empresas como 
no relacionamento delas com o seu entorno, têm 

vários objetivos distintos. Entre os mais comuns, 
podemos citar: 

• Observar discussões, opiniões e interesses de 

grupos de consumidores. 
• Entender tendências tecnológicas por acesso 

a grupos de discussão com participantes de comu-
nidades científicas espalhadas pelo mundo. 

• Receber ideias de qualquer pessoa no mundo. 
• Desenvolver projetos com parceiros a distância 

antes dificilmente acessíveis. 
• Colaborar e discutir com pessoas e organizações 

a respeito de seus produtos e ideias. 
• Compartilhar desafios tecnológicos ou de negó-

cios bastante amplos visando a soluções advindas 
de grupos especificamente selecionados ou da so-
ciedade como um todo. 

• Capacitar-se em tecnologias a distância. 
• Formar/prospectar parcerias em tecnologias es-

pecíficas. 
• Comercializar tecnologias sem proximidade física. 
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Com isso, observamos que as redes sociais estão 
sendo utilizadas para apoiar o processo de inovação 
das empresas em praticamente quase todas as suas 
fases — da inteligência competitiva e ideação até a 
fase de comercialização de produtos e serviços, con-
forme quadro da página anterior, que destaca a cadeia 
de valor da inovação no contexto das redes sociais. 

Qualquer empresa que almeje participar ou lide-
rar iniciativas de inovação 2.0 precisa compreender 
que estas, embora parecidas em sua essência, tra-
zem também algumas diferenças importantes em 
seu modelo de funcionamento. As principais carac-
terísticas a serem observadas incluem: 

1. Formato/ l iderança: as iniciativas relacio-
nadas à inovação 2.0 têm sido lideradas tanto por 
empresas individualmente como por organizações 
criadas especificamente para exercer o papel de 

"knowledge brokers" ou "marketplace", visando 
aproximar aqueles que buscam e aqueles que detêm 
algum tipo de know-how, tecnologia ou conheci-
mento específico. 

2. Direcionamento temát ico: as redes de 
inovação 2.0 podem ser direcionadas por temas de 
inovação específicos definidos pelas empresas ou 

por gestores dos marketplaces ou, ainda, serem to-
talmente abertas, permitindo que as ideias, projetos 
e temas surjam naturalmente em função da contri-
buição dos participantes. 

3. Colaboração: as abordagens podem ser mais 
ou menos participativas e abertas. As mais participa-
tivas estimulam os participantes a colaborar entre si, 
enquanto nas mais fechadas a relação é de muitos 
para um, no qual a empresa se relaciona com um 
grande número de usuários, mas não estimula a co-
laboração entre os mesmos. 

Alguns exemplos emblemáticos são apresenta-
dos a seguir e também categorizados segundo estes 
três critérios principais. 

Um quarto critério para analisar tais iniciativas é 
o público-alvo. Algumas iniciativas estão abertas a 
qualquer pessoa que se conecta à internet, enquan-
to outras iniciativas são restritas a públicos específi-
cos (universidades, especialistas de mercado, clien-
tes, fornecedores, etc.). 

A seguir, detalhamos um pouco mais estes diver-
sos casos de acordo com a cadeia de valor da inovação 
2.0 e também segundo os quatro critérios que caracte-
rizam os tipos de modelos de inovação. 

FASE 1: INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
Aqui os participantes das iniciativas de inovação aberta contribuem para o mapeamento 
de oportunidades, tendências ou para o direcionamento de rotas tecnológicas. 

Crowdcast.com 

1. Mercado 

2. Tema direcionado 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Qualquer pessoa 

Trendhunter.com 

1. Mercado 

2. Qualquer tema 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Qualquer pessoa 

Líder em inteligência de negócios coletivos. Combinando a técnica de 
mercados preditivos com fóruns de discussão, permite utilizar ideias e 
experiências dos colaboradores de uma empresa para diminuir incertezas 
na tomada de decisão de negócios. 

Os colaboradores anonimamente compartilham insights e previsões 
utilizando um sistema de apostas. 0 sistema agrega esses recursos e 
apresenta uma análise das previsões mais prováveis. 

Maior comunidade de tendências do mundo. Sua rede de 65 mil 
participantes já levantou mais de 118 mil microtendências e ideias radicais. 
Utilizando uma metodologia de crowdsourcing, filtra as tendências mais 
significativas e as organiza em clusters e padrões que facilitam a inovação. 
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FASE 2: IDEIAS E INSIGHTS 
Nesta fase os atores envolvidos são incitados a trazer ideias e conceitos específicos ou a 
contribuir para o aperfeiçoamento das ideias e conceitos de outros de forma colaborativa. 

Tecnisa Ideias 

1. Empresa 

2. Qualquer tema 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Qualquer pessoa 

Battle of Concepts 

1. Mercado / empresa 

2. Temas direcionados 

3. Colaboração "muitos para um" 

4. Público específico 

Portal para troca de ideias sobre como viver melhor dentro do contexto 
da construção civil. Nele usuários podem enviar ideias, fazer e responder 
perguntas, participar de desafios, votar e acompanhar as ideias. Além disso, 
a empresa fornece insights aos usuários por meio de um "radar", em que 
também compartilha ideias de produtos e tecnologias. Lançado em 2010, 
mais de mil ideias já foram geradas. 

Portal virtual que promove disputas de criatividade e inovação entre 
estudantes universitários e jovens profissionais a partir de demandas reais 
de empresas e governos. Trazida da Holanda, a iniciativa está no mercado 
nacional há dois anos. A participação pode ser individual ou em grupo. 
Os autores das melhores ideias/propostas ganham prêmios em dinheiro 
segundo seleção das próprias empresas. 

FASE 3: P & D & E (PESQUISA & DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA) 
A inovação aberta nesta fase envolve o aporte de recursos humanos e/ou infraestrutura para 
desenvolver efetivamente parte das soluções ou contribuir de forma colaborativa para o 
desenvolvimento das soluções inovadoras 

Petrobras Comunidade de Ciência & Tecnologia 

1. Empresa 

2. Temas específicos 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Público específico 

Psion 

1. Empresa 

2. Qualquer tema 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Qualquer pessoa 

Modelo de parceria tecnológica com universidades e institutos de 
pesquisa. Há dois modelos de relacionamento: núcleos de competência em 
regiões de grande atividade operacional e redes temáticas, que contemplam 
aspectos tecnológicos de interesse estratégico. 

Foca no desenvolvimento de produtos e compartilhamento de ideias e 
experiências de hardware e software inovadores e em boas práticas a eles 
relacionados. Os consumidores, desenvolvedores e parceiros participam da 
cocriação do futuro da computação industrial móvel. 
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fríficos ou a 
:olaborativa. 

FASE 4: TESTES;E PILOTOS 
Nesta fase potenciais usuários e/ou interessados nos produtos e soluções da empresa testam e 
provêm feedback para as empresas por meio de ambientes digitais que estimulam a participação 
em grande escala. 

Kraft First Taste 

1. Empresa 

2. Temas específicos 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Público específico 

Mountain Dew Dewmocracy 

1. Empresa 

2. Temas específicos 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Qualquer pessoa 

Comunidade para discussão de produtos ainda não lançados e canal 
de feedback para a rede de clientes para aperfeiçoamento de produtos 
por meio da experiência dos próprios consumidores. Usuários cadastrados 
discutem, votam e compartilham recomendações com a sua própria rede 
pessoal. Os mais ativos são chamados para provar os lançamentos da 
empresa. 

Campanha elaborada pela marca de bebidas em que os consumidores 
elegiam novos sabores, cores, nomes, embalagens e propaganda para a 
linha de produtos. A segunda edição da campanha, em julho de 2009, 
incluiu as mídias sociais Facebook, Twitter e YouTube para fomentar novas 
formas de interação com o público por meio de promoções em que as 
pessoas pudessem provar os protótipos das novas bebidas. 

FASE 5: COMUNICAÇÃO & SCALING-UP 
A fase final do processo de inovação também pode se beneficiar dos conceitos de inovação 2.0 
visando a uma aceleração das estratégias de geração de valor e ações comerciais em grande escala. 

Yet2.com 

1. Mercado 

2. Qualquer tema 

3. Colaboração "muitos para um" 

4. Qualquer pessoa 

Threadless - T-shirts 

1. Empresa 

2. Produto específico 

3. Colaboração "muitos para muitos" 

4. Qualquer pessoa 

Site com espaço para disponibilizar e pesquisar novas tecnologias, assim 
como o suporte de especialistas em avaliação, licenciamento e aquisição e 
novas tecnologias para comprar e vender licenças para o uso de patentes. 
Esta iniciativa de negociação de propriedade intelectual conta com parceria 
da DuPont, P&G e Honeywell. 

Comunidade que promove competições de design para camisetas cujas 
ideias são submetidas à avaliação dos usuários. A empresa consegue manter 
custos baixos e margens acima de 3 0 % , principalmente pelo alinhamento 
dos produtos às necessidades e desejos dos clientes participantes. 
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A inovação na Tecnisa faz parte de uma estratégia consistente 

e bem definida de negócios e está presente na cultura e essên-

cia da construtora. A empresa está sempre em beta, nunca em 

versão definitiva: esse é o motor que impulsiona a Tecnisa desde 

2000 , ano em que passou a incorporar de forma estratégica e de-

finitiva a filosofia da inovação. 

Em 2008, foi a primeira empresa a contratar um gerente de 

redes sociais no Brasil, o que em 2009 culminou com a primeira 

venda de um apartamento no mundo originada pelo Twitter. No 

mesmo ano lançou o primeiro serviço de vídeoatendimento e o 

primeiro aplicativo de iPhone do Brasil para vendas de imóveis e 

experimentou a rede social Orkut para desenvolver o seu primeiro 

trabalho de open innovation, no qual lançou um desafio nas co-

munidades de gerontologia (terceira idade) para o desenvolvimen-

to de produtos com arquitetura inclusiva. Na área de produtos, a 

empresa assumiu uma posição gay friendly em 2005, desenvolveu 

os primeiros empreendimentos com pet care, clube de experiência 

e wellness center nas áreas comuns e começou a desenvolver pro-

dutos com consciência gerontológica. Foi a primeira empresa da 

construção civil a ter laboratórios em obras e também a primeira 

a possuir programas de alfabetização digital para operários. 

O processo de inovação da Tecnisa está estruturado e se ali-

menta de sete fontes distintas, que envolvem tanto ambiente in-

terno quanto externo. 

1 P&D (PESQUISA & DESENVOLVIMENTO) 
Criado em 1994, o departamento de P&D tinha por objetivo inicial 

sistematizar o processo de melhoria contínua na produção e fazer 

frente aos desafios do setor. Com o tempo, esse departamen-

to foi ganhando importância e passou a assumir novos papéis, 

entre os quais se destaca a busca pela implantação de inovações 

tecnológicas que auxiliem a empresa a manter sua marca como 

referência no mercado e ao mesmo tempo fortaleçam "o jeito 

Tecnisa de construir" com processos cada vez mais eficientes e 

de qualidade. 

O departamento de P&D liderou a criação de um portal interno 

para gestão do conhecimento, o TecnisaWiki, com o objetivo de 

facilitar a troca, registro e organização de conhecimento dos 

colaboradores de todas as áreas da companhia. Além disso, 

organiza mensalmente um brainstorm multidisciplinar com os 

principais profissionais da empresa, reunindo áreas técnicas 

e outros departamentos para o desenvolvimento de projetos, 

produtos e métodos inovadores, identificando necessidades e 

oportunidades em inovações técnicas, processos e negócios. Com 

esta área a Tecnisa já desenvolveu e implantou muitas inovações 

interessantes, como a adaptação das garagens para recarga de 

veículos híbridos e elétricos e melhorias na eficiência energética 

no sistema de aquecimento de água dos apartamentos, que gera-

ram significativos ganhos para os clientes e para a empresa. 
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2 BENCHMARKING E CONSULTORIAS 
Acompanhar o mercado e apropriar-se de boas ideias de utiliza-

ção livre é uma boa prática da qual se valem todas as companhias 

de sucesso. Interessada em obter insights disruptivos, a empresa 

não se restringe a observar o próprio setor por acreditar que 

isto seria limitante, buscando, em vez disto, inspiração nos mais 

diversos setores da economia, principalmente nos mais ligados 

em inovação, como, por exemplo, as indústrias automobilísticas, 

financeiro, telecomunicações, cosméticos e varejo. 

Ao dedicar atenção a outras áreas de negócios, a Tecnisa con-

segue abstrair e aproveitar conceitos que, embora já tenham sido 

utilizados por outras empresas, são absolutamente inéditos em 

seu próprio setor, a construção civil. 

3 INNOVATION BROKERS 
A Tecnisa também busca inovação fora de seus escritórios, 

salas de projetos e canteiros de obras. São projetos especiais de 

inovação, como o Battle of Concepts — plataforma colaborativa 

formatada para empresas lançarem desafios a estudantes de 

engenharia. A Tecnisa usou essa plataforma para realizar desafios 

técnicos de engenharia, processos fabris e métodos construtivos. 

Como resultado, recebeu mais de 50 ideias sob a forma de proje-

tos técnicos completos nas frentes de sustentabilidade, bem-estar 

e racionalização de recursos. 

Outra plataforma utilizada pela Tecnisa para a realização desses 

desafios é o portal Zooppa. Este portal de talentos criativos per-

mite que empresas interessadas recebam inúmeras propostas de 

anúncios e campanhas de marketing, em vários formatos, através 

de competições remuneradas. Na primeira ação, a empresa 

recebeu mais de 150 vídeos e peças gráficas para comunicação, 

premiando financeiramente os autores das melhores ideias. 

4 OPEN INNOVATION 
Desde 2009, a Tecnisa vem realizando ações que buscam extrair e 

aproveitar ideias do conhecimento coletivo. Experiências em redes 

sociais e portais de crowdsourcing obtiveram resultados surpreen-

dentes, tanto em engajamento quanto em qualidade. 

Como evolução desta experiência, a empresa decidiu lançar 

seu próprio portal de open innovation baseado em crowdsour-

cing, o Tecnisa Ideias. É um canal aberto, com o objetivo de gerar 

inovação a partir de qualquer pessoa que tenha uma boa ideia e 

esteja disposta a compartilhá-la. Em quase um ano de atividade, 

já conta com mais de 2 mil participantes e recebeu mais de 1,3 mil 

ideias, das quais 32 já foram selecionadas e estão sendo colocadas 

em prática. Os principais assuntos são: tecnologia, segurança, 

conforto e bem-estar, sustentabilidade, design e infraestrutura. 

5 INSPIRATION SESSIONS 
Muitas vezes simples conversas com pessoas interessantes já pro-

duzem excelentes insights. As inspiration sessions são bate-papos 

com profissionais gabaritados que possuem sólidos conhecimen-

tos em temas de interesse da Tecnisa. Esses profissionais são 

identificados no mercado e convidados a um encontro informal 

com as lideranças da empresa para conversar sobre suas especia-

lidades e suas percepções. 

Esses encontros têm grande valor, já que trazem visões de fora, 

isentas e diferenciadas para dentro da empresa, possibilitando 

novos pontos de vista e novas formas de pensar, favorecendo um 

ambiente inovador e oxigenado. 

6 REDES SOCIAIS 
A Tecnisa iniciou sua estratégia nas redes sociais em 2006, quan-

do inaugurou o primeiro blog corporativo aberto e sem mediação 

do mercado brasileiro. Em seus cinco anos o blog, que nasceu 

para ser um canal de comunicação, se transformou, com a parti-

cipação dos usuários, em um veículo para alerta de deficiências, 

melhoria de processos, transparência e, também, comunicação. 

Ainda em 2006, a empresa criou seu canal no YouTube e passou a 

utilizar o Flickr, ambos como plataforma de conteúdo. Com o pas-

sar do tempo, novas plataformas surgiram e hoje a Tecnisa soma 

13 redes sociais em sua grade de relacionamento, com destaque 

para o Twitter e o Facebook. 

Para a Tecnisa, estar presente nas redes sociais é parte da sua 

estratégia em várias frentes, entre elas as de monitoramento e 

inteligência competitiva, relações públicas, relacionamento, cola-

boração e vendas. 

7 FAST DATING 
A certeza de que existem centenas de empresas com soluções, 

projetos e ideias inovadores que podem se encaixar ao modelo de 

negócio da companhia foi o que levou à criação do Fast Dating Tec-

nisa, uma solução inovadora que gera oportunidades criando um 

canal de encontro entre a Tecnisa e empresas com ideias criativas. 

O Fast Dating Tecnisa é a adaptação para o mundo corporativo 

dos encontros rápidos de solteiros realizados nos Estados Unidos. 

É um dia dedicado a uma série de reuniões rápidas entre a Tecnisa 

e empresas inovadoras, onde estas têm 20 minutos cronometra-

dos para apresentar um serviço, produto ou ideia para qual-

quer área da Tecnisa, sendo as únicas exigências a inovação e o 

respeito ao tempo de apresentação. Realizados mensalmente, os 

encontros são extremamente estimulantes à inovação, ao desen-

volvimento de parcerias e à oxigenação de ideias, além de serem 

uma importante fonte de inspirações e novos negócios. 

Os resultados dos primeiros seis meses deste mecanismo (final 

de 2011 e início de 2012) foram bastante positivos. Cerca de 200 

empresas se cadastram (numa média de 29 por mês), 54 empre-

sas foram atendidas e o mais importante para todos: dez negócios 

foram fechados e outros 33 já se encontram em fase de análise. O 

HBR Reprint R1205F-P Para pedidos, página 85 

Nota do autor Este artigo é um extrato e adaptação de um 

dos capítulos do livro 10 Dimensões da Gestão de Inovação, 

publicado pela Editora Campus (2012) e de autoria de José 

Cláudio C. Terra et alii. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 5, p. 66-73, maio 2012.




