
EEddiittoorr  ////  Vinicius MedeirosJC&Cia Gerência
B-12 • Jornal do Commercio • Terça-feira, 22 de maio de 2012

Atual presidente
do gr upo CPFL
Energia,  Wilson
Ferreira Jr. foi con-
firmado na presi-
dência do Conse-
lho Curador  da
Fundação Nacio-
nal  da Qualidade
(FNQ). O executi-
vo, que fica no car-
go até o o primeiro
semestre de 2013,
sucederá Mauro
Figueiredo, da Bra-
desco Seguros, que
estava na função
desde 2010.  Gra-
duado em Enge-
nhar ia  Elétr ica  e
em Administração
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de
possuir especialização em Administração de Distri-
buição de Energia Elétrica pela Swedish Power Co.,
Ferreira Jr. preside a CPFL Energia, holding que con-
trola todas as participações do Grupo CPFL nos seg-
mentos de distribuição, geração, comercialização e
serviços na área de energia, desde 2007. Na FNQ, at-
ua desde 2007 como vice-presidente do Conselho
Curador.

PLÍNIO MEDEIROS JR. ASSUME CARGO NA CYLK

A Cylk, integradora de soluções de tecnologia da informação (TI) e
de telecomunicações, confirmou a contratação de Plínio Medeiros
Jr. para o cargo de consultor de Novos Negócios. Com 25 anos de
experiência no setor, em que ocupou cargos de destaque em áreas
ligadas a gerência de serviços, crescimento de vendas,
desenvolvimento de canais, mercado e negócios com resultados,
Medeiros já passou por empresas como Cisco Systems, Multirede
Informática e CPM Informática. Formado em Engenharia
Industrial pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), o
executivo terá como objetivos iniciais prospectar clientes, gerar
oportunidades de negócios e também colaborar para a realização
de parcerias de médio e longo prazo.

INFOR NOMEIA STEPHAN SCHOLL COMO PRESIDENTE

Stephan Scholl foi escolhido como presidente da provedora de
software empresarial Infor, reportando diretamente ao Chief
Executive Officer (CEO) Charles Philips. Antes de ser confirmado
na função, Scholl atuava como CEO da Lawson Software, empresa
afiliada, até que ambas se fundiram oficialmente em abril deste
ano. O executivo irá comandar as vendas mundiais da Infor, além
das diretorias de consultoria, alianças e canais, bem como os
departamentos de vendas, e atuará como executivo principal de
grandes contas globais. Com passagens pela Oracle, Scholl, que
ficará baseado na sede e centro de inovações no Sillicon Alley, em
Nova Iorque, ingressou na Infor como vice-presidente executivo
para operações globais, em dezembro de 2010, antes de liderar a
Lawson.

ONEMÍDIA APRESENTA NOVO SÓCIO 

Miguel Dieckmann passou a integrar a equipe OneMídia,
especializada em publicidade em caixas de pizza. O executivo é o
novo sócio da companhia e chega para agregar ao seu projeto de
expansão para 2012, que engloba, entre diversas ações, o
lançamento de uma plataforma digital 360°, parcerias com novas
pizzarias e ampliação da presença nas cidades em que atua.
Nascido em Moçambique e com passagens pela MyStore
(empresa que engloba sete revendedoras exclusivas da Apple) e
pelos bancos Millennium BPC (Portugal) e Vereinsbank
(Alemanha), entre outras organizações, Dieckmann chega com o
objetivo de aumentar das atuais 6,5 mil para 20 mil o número de
lojas atendidas até 2014. “Durante anos fui cliente da OneMídia e
conheço muito bem o potencial de retorno deste serviço. Por isso,
quando apareceu a oportunidade de trabalhar como sócio, não
pude recusar”, diz.

A multinacional
francesa Essilor,
fabricante lentes
oftálmicas, anunciou
Tadeu Alves como
presidente para América
Latina. Alves, que traz
na bagagem a
experiência de três
décadas em posições
estratégicas na indústria
farmacêutica Merck
Sharp & Dohme para as
regiões da América
Latina e Estados Unidos,
será também o primeiro
executivo brasileiro a
ocupar o cargo. Ele
substitui o alemão
Thomaz Bayer, que ficou
na função por quatro
anos.

Head Hunter
vmarinho@jcom.com.br

BIANCA MELLO

H á nove anos, o ameri-
cano Henry Ches-
brough estabeleceu
novosparadigmas pa-

ra pesquisas em empresas de
todo o mundo ao lançar o livro
Inovação aberta: o novo impe-
rativo para criar e lucrar com a
tecnologia, criando a partir daí
o termo que dá nome à obra.
Pode-se dizer que, desde en-
tão, muitas organizações, in-
dependente do porte, aumen-
taram a consciência de que
não podem criar de forma iso-
lada tudo aquilo que precisam.
Cada vez mais, dependem da
articulação de agentes inter-
nos e externos para lançar no-
vos produtos e serviços para
impulsionar seus negócios.

Mas, afinal, como as empre-
sas podem aproveitar ideias
inovadoras que surgem fora de
seus domínios? Na medida em
que  abre a possibilidade de
compartilhar conhecimentos e
desenvolver soluções tecnoló-
gicas em conjunto para acelerar
a evolução de cada organiza-
ção, o conceito de inovação
aberta cumpre esse papel. Na
prática, entretanto, tudo de-
pende que departamentos de
pesquisa da companhias este-
jam prontos para aprimorar
projetos em parceria com fon-
tes externas, debater proble-
mas e compartilhar invenções e
produtos que, antes, eram guar-
dados a sete chaves.

O Centro de Open Innova-
tion Brasil percorre o Brasil ten-
tando disseminar o conceito de
inovação aberta nas empresas.
O diretor executivo Bruno Ron-
dani ensina que o fluxo de co-
nhecimento ajuda a atrair no-
vas ideias ou outras utilidades
para projetos já existentes. “O
conceito prega que não se deve
depender somente de recursos
internos para inovar. A flexibili-
dade para negociar e interagir
deve ocorrer ao longo de todo o
processo de inovação e não no
final, quando o produto já está
pronto”, ressalta Rondani.

O grupo Marisol, holding
que reúne diversas empresas de
moda, como Rosa Chá, Lilica
Ripilica e Pakalolo, entre outras,
iniciou estudos de inovação
aberta no ano passado. Em
2012, finaliza os últimos ajustes
para lançar um projeto piloto
chamado Desafio Criativo Lili-
ca Ripilica, em que designers
independentes podem propor
estampas para a nova coleção
da marca infantil. “A empresa
entende que a inovação aberta
conta com a colaboração do
mercado na criação de valor e
acelera a criação através da
combinação de competências
internas e externas”, explica a
especialista em inovação da
Marisol, Angela Sakaya.

Como o projeto ainda está
em andamento, Angela diz que
só conseguirá analisar seus
reais benefícios ao final do
mesmo. A executiva, no entan-
to, avalia que as empresas in-
teressadas em criar iniciativas
similares precisa se cerca de
cuidados, como estabelecer
um regulamento (contrato)
claro e completo, definir a for-
ma de premiação (recompen-
sa), criar um briefing para
orientar os participantes (com
objetivos e regras estabeleci-
dos) e interagir constante-
mente com os interessados
em colaborar, respondendo às
dúvidas e fornecendo dicas de
direcionamento.

Para encontrar os parceiros,

Inovação aberta:
pesquisas sem segredos

PARCERIAS

DIVULGAÇÃO

A Natura, de Luciana Hashiba, executa projetos de inovação aberta

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Um número crescente de empresas está compartilhando conhecimentos para acelerar
suas evoluções, abrindo debates sobre invenções antes guardadas a sete chaves.

a Marisol está fazendo a divul-
gação do projeto em universi-
dades nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Rio de Ja-
neiro, além de blogs direcio-
nados ao público de interesse
– estilistas, designers, artistas
e arquitetos.

Parceria. 

A empresa de cosméticos
Natura trabalha com o modelo
de inovação aberta desde 2001,
quando estabeleceu parcerias
com agências de fomento para
financiamento de projetos em
cooperação com universida-
des. A gerente de gestão de ino-
vação e parcerias da Natura,
Luciana Hashiba, afirma que já
foram desenvolvidos mais de
40 projetos em parceria com
pelo menos 20 instituições de
ciência brasileiras e internacio-
nais desde então. 

“Existem dois caminhos pa-
ra o estabelecimento das parce-
rias. No primeiro, o time de pes-
quisadores da Natura busca
parceiros empresariais ou cien-
tíficos para a construção de
projetos em cooperação”, conta
a executiva. Já no segundo, ela
explica, a Natura recebe pro-
postas de cooperação direta-
mente dos parceiros por meio
de diferentes canais. “Um deles
é o Natura Campus, programa
dedicado à conexão e formação
de redes de parceiros científi-
cos”, diz Luciana.

A executiva diz que, além de
conferir mais velocidade nos
processos de pesquisa e de-
senvolvimento (P&D), o mo-
delo permite o acesso a co-
nhecimentos que a empresa
não possui e o compartilha-
mento de riscos e investimen-
tos. “A evolução da sociedade
mostra claramente que o mo-
delo de inovação aberta tende
a se expandir, com intenso
compartilhamento de conhe-
cimento, riscos e resultados.
Neste cenário, a questão da
propriedade intelectual não
deve ser encarada como entra-
ve, mas sim como oportunida-
de para evolução do tema para
se encontrar novas formas de
compartilhar resultados”, opi-
na Luciana. 

O empresário Joaquim Ca-
racas, sócio-fundador da em-
presa de construção civil Im-
pacto Protensão, conta que a
empresa sempre buscou de-
senvolver materiais e instru-
mentos inovadores. Caracas
informa que a empresa possui
três patentes e mais 17 pedi-
dos em andamento. A siderúr-
gica ArcelorMittal, a indústria
química Braskem, a Universi-
dade do Ceará e a empresa fe-
deral Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) são alguns
dos parceiros da empresa.  

“Acredito que o processo de
criação é como uma corrente.
Se ela tiver elos fortes, a proba-
bilidade de andar mais rápido e
ser mais efetivo é maior. O co-
nhecimento deve ser repassado
e, muitas das vezes, as empre-
sas têm receio de compartilhá-
lo por medo de que a outra se
aproprie. Só acredito no cresci-
mento em conjunto com par-
ceiros”, opina Caracas.

Na avaliação de Luciana
Hashiba, da Natura, o suces-
so do modelo de Inovação
Aberta depende do desen-
volvimento de uma cultura
interna que valorize e favo-
reça a colaboração com par-
ceiros externos. Para isso, a
relação com os possíveis par-
ceiros deve ser pautada na
compreensão dos direciona-
dores de valor de cada um,
respeitando e atendendo as
diferenças institucionais e
de cultura. 

ESSILOR TEM NOVO COMANDO NA AMÉRICA LATINA 

Mudança na
presidência da FNQ
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