
 

novação em grandes empresas é extremamente impor- 
tante e muito desafiador. Primeiro de tudo, o maior obstá- 
culo para a inovação — experimentação, introdução de 
novos produtos e serviços — é a pressão das empresas 
para vender mais do mesmo. Claramente uma inovação 
tem oportunidade de receita pequena, por isso, na maio- 
ria das vezes, se perde no ruído. 

Em segundo lugar, há a necessidade de se construir uma 
cultura de quebra de paradigmas; uma cultura que não só 
reconhece que a inovação é importante, mas exprime isso 
organizacionalmente, da presidência para a gerência. 

Então, a inovação em uma grande empresa para funcio- 
nar tem de acontecer da presidência à gerência e vice-versa, 
com um forte ecossistema puxando essa mentalidade. 
Sabemos que a inovação é difícil, mas não significa im- 
possível em companhias de ponta e é uma arte que todos 
devem participar, para se obter resultados animadores. 

Uma das mais recentes tentativas das empresas lí-
deres na área da inovação é buscar novas iniciativas
fora dos departamentos de pesquisa e desenvolvimen-
to. As grandes corporações estão incentivando funcio-
nários a apresentar ideias, trazendo empreendedores
para trabalhar dentro de casa e, finalmente, estão in-
vestindo em startups. 

As companhias começam a pensar de forma empreen-
dedora, como a única maneira de sobreviver e prosperar. 

As universidades não são as únicas a desenvolver com- 
petições de empreendedorismo próprias. As empresas 
estão desenvolvendo concursos semelhantes para enga- 
jar a própria força de trabalho e também como ferramenta 
de branding para atrair talentos. Na Ernst & Young, por 
exemplo, há O Desafio da Inovação, um concurso interno, 
em que os trabalhadores apresentam novas ofertas de 
serviços para seus clientes. 

A AWS-Amazon Web Services tem o Desafio StartUp,
uma competição de startups que utilizam sua infraestrutu-
ra: web, e-commerce e cloud-computing para construir as
suas operações e lançar as companhias. Os prêmios in-
cluem: US$ 50 mil em dinheiro, sessões de mentoria e uma
potencial possibilidade de receber aporte de investimento
da Amazon. Em 2011, a startup: Shopper Fantasia foi a ven-
cedora do prêmio e Localytics ficou na segunda posição. 

A Qualcomm Ventures lançou o Concurso QPrize,
competição internacional destinada a startups de apli-
cativos móveis. O prêmio principal é de US$ 250 mil de
investimento em forma de Notas Conversíveis. Concursos
corporativos são promissores porque é da natureza das
pessoas ser competitivas, com a chance de se promover
dentro de uma grande empresa, além de ser oportunida-
de importante de relações públicas. 
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As empresas adotaram o "intraempreendedorismo" um 
modo de impulsionar a inovação, estar à frente da con- 
corrência e usá-lo de ferramenta diferencial para atrair 
talentos. Esta tendência de indivíduos com comportamento 
de grandes empresários vem sendo impulsionada em maior 
parte pela Geração Y — a geração que quer reinventar o 
mundo dos negócios como nós a conhecemos. 

Especialistas do setor acreditam que 30% das grandes 
companhias no mercado americano oferecem fundos 
somente para financiar os esforços dos chamados 
"intraempreendedores". Um dos sucessos mais notáveis 
vem da 3M, que criou um programa com possibilidades 
de os funcionários gastarem 15% do tempo no trabalho 
fazendo projetos criativos. Em 1987, Art Fry aproveitou este 
programa para criar o produto ultrarrentável e famoso o 
"post-it". O Google também possui um programa que permite 
a todos os empregados investir 20% do próprio tempo 
de trabalho em projetos que beneficiam os clientes. Esse 
programa resultou em novos produtos de muito sucesso, 
incluindo Gmail, Google News e AdSense. 

A Microsoft criou o Microsoft Garage, programa voltado
para toda a empresa que incentiva a inovação. Funcio-
nários reúnem-se em uma garagem real após a jornada
de trabalho para construir projetos que sonham e, como
resultado, 99,9% deles evoluem como parte de um projeto
da Microsoft para o mercado ou permanecem internos
no local de trabalho. 

Finalmente, a Price Waterhouse and Coopers (PWC)
lançou um concurso de empreendedorismo denominado
PowerPitch, que envolveu 60% de toda a organização no
mundo com 30 mil funcionários. O PowePitch é um con-
curso de inovação em que a equipe vencedora ganha a
soma de US$ 100 mil para implementar a sua ideia. A
empresa tinha a expectativa de receber cem ideias, mas
conseguiu aproximadamente 800, na primeira ação do
projeto. O PowerPitch ajudou à PWC a obter novos clientes,
além de manter os atuais. 

As empresas renomadas estão inicialmente investindo 
em startups em vez de adquiri-las; 

A Microsoft criou o "Bing Fundo", novo fundo de 
investimento anjo e programa incubador que procura 
investir em empreendedores que direcionam os esfor- 
ços para criar novas soluções mobile e novas experi- 
ências web. 

A Dell, por meio do Fundo de Investimento Dell Inno- 
vators, oferece aos empresários que desenvolverem solu- 
ções escalonáveis de novas tecnologias recursos finan- 
ceiros de até US$ 100 milhões. 

American Express está investindo US$ 100 milhões 
em startups de soluções de e-commece que fomentem a 
própria transformação digital. 

GlaxoSmithKline via SR One, o braço de capital de 
risco corporativo, investe globalmente em empresas 
emergentes para a ciência da vida, que buscam tecno- 
logias inovadoras com potencial revolucionário em cui- 
dados médicos. 

Johnson & Johnson criou a JJDC como a subsidiária 
de capital de risco. JJDC é composta por especialistas 
e líderes em saúde e comunidades de tecnologia de 
risco que identificam os indicadores de novos merca- 
dos, tendências de saúde, e oportunidades estratégi- 
cas de investimento. 

As estruturas hierárquicas e os processos organiza-
cionais que as grandes empresas fazem uso há déca-
das para executar e melhorar os seus resultados não
estão mais à altura da tarefa de vencer neste mundo
cada vez mais rápido e em movimento. Na verdade,
essas estruturas e os processos podem frustrar as ten-
tativas para se manter competitivo em meio à constante
turbulência e ruptura de mercado. Até há pouco tempo,
as empresas relutavam em reconsiderar as suas estra-
tégias; hoje qualquer empresa que não está repensan-
do sua direção pelo menos a cada dois anos acaba
colocando em risco a própria existência.  A ut
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 1, p. 90-91, ago. 2013.




