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Os novos paradigmas da competição popularizaram o papel da inovação, levando um número 
crescente de organizações a se valer de alianças para manter-se no jogo competitivo. As 
empresas percebem que, com o conhecimento cada vez mais sofisticado e disperso, o locus da 
inovação se deslocou das fronteiras internas para uma rede de relacionamentos 
interorganizacionais. Os relacionamentos cooperativos formais ou informais, abrangendo não 
apenas o cliente, mas um espectro mais amplo de parcerias, inclusive com concorrentes, tem se 
mostrado extremamente eficaz para a geração de novas idéias e sua transformação em soluções 
para atender à demanda explícita ou potencial do mercado.  
 
Para descobrir, acessar, mobilizar e operar os conhecimentos de que necessitam, as organizações 
conectam-se a novas fontes, prospectando e identificando descontinuidades, surgimentos de 
inovações desruptivas, convergência de conhecimentos específicos e ambientes competitivos 
sofisticados, onde estão os clientes mais exigentes. Convivendo com o aprendizado gerado no 
mundo, passam a integrar redes e a promover múltiplas alianças, obtendo, além de competências 
e recursos múltiplos, comprometimento dos parceiros com o resultado e difusão mais rápida da 
nova solução.  
 
Ao explorar a relação entre inovação e alianças para gerar inovações - novos produtos, serviços, 
processos, mercados, fontes de suprimentos ou desenhos organizacionais - analisamos empresas 
de diferentes setores e portes. Embora a maioria dos casos registrados refira-se a exemplos 
internacionais, registramos algumas experiências brasileiras, como o desenvolvimento do modelo 
170, avião de médio porte da Embraer.  
 
Os executivos da empresa sabiam que a rapidez em seu desenvolvimento e a necessidade de 
integrar no produto as mais avançadas tecnologias eram fatores-chave para o sucesso de uma 
nova família de aviões. A partir da análise das necessidades de clientes-chave, os designers da 
Embraer conceberam um avião de médio porte que atenderia à demanda crescente dos usuários 
de vôos regionais. Ao desenvolvê-lo, aliaram especificações técnicas avançadas e o envolvimento 
de várias parceiras, integrando ao projeto 16 parceiros de risco e 22 fornecedores. Com essa 
estratégia, o novo modelo fez o primeiro vôo 30 meses depois de seu lançamento, tempo recorde 
de desenvolvimento de produtos no setor. 
 
Outro exemplo de parceria bem sucedida no desenvolvimento de produtos é o MBA Empresarial 
lançado pela Fundação Dom Cabral em 1996. Tendo sua origem na demanda de um grupo de 
presidentes de empresas (ABB, Copersucar, CVRD, RBS, Rhodia e Xerox), que queriam preparar 
executivos com potencial de assumir a liderança em suas empresas, o programa mostrou, desde o 
início, um extraordinário desempenho de mercado, tornando-se um dos mais bem-sucedidos da 
instituição. 
 
A equipe encarregada de criar a solução demandada optou por envolver esses clientes em todas 
as fases do projeto - das definições iniciais até o lançamento no mercado, atuando como fonte de 
novas idéias, co-criadores, usuários e difusores do novo programa.Também participaram da 
estruturação do MBA professores e especialistas internos e externos, que comporiam o quadro 
docente, e duas instituições parceiras internacionais - Insead e Kellogg. 
 
A FDC complementou suas competências técnicas internas com o conhecimento de várias fontes 
externas, formando uma rede que combinava o conhecimento prático da realidade empresarial e 
de suas demandas - as empresas - o conhecimento técnico e didático dos professores e a 
experiência internacional das instituições parceiras. 
 
No plano internacional, um bom exemplo é a STMicroelectronics, nascida em 1987, que emergiu 
de uma decolagem adversa para tornar-se, em 2001, a terceira fabricante de chips do mundo. 



Uma rede de alianças com clientes e fornecedores e uma dispersa e flexível estrutura 
organizacional mundial, orientada pelo conhecimento, ajudaram a diferenciá-la e a sustentar seu 
desempenho.  
 
Comparando-se as três experiências citadas, podemos concluir que o desafio está não apenas em 
desenvolver soluções alavancadas no conhecimento existente em uma determinada organização, 
mas também na capacidade de utilizar o conhecimento de seus clientes, fornecedores e parceiros 
para desenvolver uma solução que nenhum deles de forma isolada poderia fazê-lo. 
 
O que observamos é a existência de uma cultura de compartilhamento do conhecimento, de 
entendimento dos limites dos atores envolvidos, facilitando o fluxo de informação através da rede 
de alianças que estabelece para inovar. 
 
É preciso agora evoluir para a criação de metodologias que permitam às empresas identificar as 
competências e habilidades, assim como os processos necessários para monitorar e acessar o 
conhecimento disperso, mobilizá-los e integrá-los, uma vez que os diferentes parceiros e papéis 
em cada fase do desenvolvimento da inovação exigem diferentes tipos e processos de 
gerenciamento de parcerias e alianças. 
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