
Quer ter sucesso na sua inovACAo? 
Comece conosco!

~ ~



O Imperativo 
da Inovação
No mundo de hoje, com suas tecnologias emergentes e exigências dos 
consumidores e dos mercados, as empresas devem buscar a inovação 
para não ficarem para trás.

No entanto, embora as empresas saibam que precisam da inovação, 
muitas não sabem sequer como começar. Por não saberem, acabam 
tratando a inovação como um exercício casual e esporádico, com 
resultados previsíveis e inconstantes. A Inovação é a única coisa que 
garante que a sua empresa possa acompanhar o ritmo enérgico do 
mercado atual—e, para a sua inovação funcionar, você precisa de uma 
plataforma de tecnologia e um processo sistemático; deve ser testada 
e comprovada para trazer o sucesso à sua empresa. 



Conheça a história da
liderança da Inovação
Nós podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos, quer você esteja apenas começando 
a trilhar seu caminho em busca da inovação ou buscando orientação especializada 
para avançar em seus esforços. Nosso portfólio de clientes conta com mais de 300 
marcas líderes mundiais, incluindo Accenture, BT, Cisco, GE, MasterCard, Nielsen e 
Novartis, que, conosco, alcançaram centenas de milhões de dólares de impacto em 
inovação financeira.

Nós auxiliamos as empresas a alcançarem seus potenciais mais elevados, 
aproveitando a capacidade criativa dos funcionários da organização através de 
serviços e de um so�ware de Inovação Colaborativa corporativa. É o que chamamos 
de inovação capacitada por pessoas.

Redução de 6.2 milhões de 
dólares em custos graças à 
contribuição de ideias de 11 
mil associados, através de 
um programa gerenciado 
internamente.



Resultados Orientados por Dados -
Até o momento em que você possui os dados concretos para 
apoiá-la, a inovação bem-sucedida não passa de uma lenda. 
Acompanhamos e medimos os vários tipos de sucesso para 
garantir uma visão holística, garantindo o fácil acesso dos 
dados dos resultados. Dessa forma, você vê o valor de seu 
programa de inovação, viabilizando o investimento contínuo.

Pessoas e Máquinas - São as pessoas que tomam 
decisões inovadoras, e não algoritmos ou "caixas pretas". 
Nosso so�ware de inovação permite que estas decisões sejam 
tomadas de forma mais eficaz, distribuindo o sucesso do 
programa pela empresa.

Crowd-power - Todo colaborador tem o potencial de ser 
um inovador. A Brightidea desenvolve o potencial de um grupo 
para gerar e selecionar ideias, projetos de crowdfund, maratonas 
de programação e, por fim, transformar as ideias em realidade.

Abordagem Própria de Serviços em 
Equipe/Compartilhados - 
Esta equipe de inovação opera como um serviço 
compartilhado, impulsionando as melhores práticas 
da inovação e a transformação cultural em sua organização. 
E nós vamos apresentá-la a você.

Inovação Capacitada por Pessoas:

Nossa metodologia de inovação capacitada por pessoas é 
fundamentada na premissa de que os colaboradores da sua 
empresa são mais importantes do que tecnologias e processos na 
busca por sucesso em inovação. No entanto, para que a sua 
inovação acompanhe o ritmo do século 21, você precisa da 
tecnologia certa para acelerar e escalar este processo capacitado 
por pessoas.

Por que você precisa de 
uma inovação capacitada 
por pessoas?



A Plataforma Mais Potente
em Inovação Capacitada por Pessoas
Nossa filosofia de design combina potência e flexibilidade com um foco em qualidade e 
facilidade de uso.

Extremamente Configurável
A plataforma Brightidea possibilita processos de 
inovação diversificados, flexíveis e custumizaveos

TOTAL CUSTOMIZAÇÃO DE DESIGN ESTRUTURA DE WIDGET

PERFIS DE USUÁRIO CONFIGURÁVEIS

PERFIS DE USUÁRIO CONFIGURÁVEIS

AMPLA CONFIGURAÇÃO DE WORKFLOW



NOTIFICAÇÕESCROWDFUNDING QUADROS DE IDEIAS 

Eficácia comprovada // O maior conjunto de ferramentas de colaboração 
As melhores ideias surgem do processo colaborativo. Utilize as ferramentas de colaboração da plataforma Brightidea 
para envolver os seus inovadores e impulsionar a inovação sustentada.

Notificações

Blogs

Newsletters

Alertas de e-mail

Fluxos de Atividade Votações

Assinaturas

Quadros de ideias

Comentários

Gamification 

Tagging 

Crowdfunding



O applicativo Brightidea Mobile é o maior avanço mundial na inovação móvel; com ele, você pode visualizar as ideias de 
seus colaboradores a qualquer hora, em qualquer lugar. Com o SAML Single Sign-On (SSO), seu acesso é fácil e seguro.

Eficácia comprovada // Inovação On-The-Go

Capture ideias e Inspirações
Envie uma ideia 

Grave um pensamento 

Tire uma foto 

Crie um rascunho de sua inspiração

Promova a colaboração Faça da sua experiência móvel 
uma oportunidade de promover    
a sua marca

Vote

Comente

Localize Use o seu logo e as suas cores 

Opção de marca própria

Personalização total

Use tags 

Assine



ESCALA ÚNICA

COMPARAÇÃO EM PARES

Envolva seus especialistas no início do 
processo para facilitar a análise eficiente e 
escalável de ideias.

Pré-selecione as ideias, ordenando-as 
com base em um questionário respondido 
pelos avaliadores.

Compare facilmente as ideias e 
organize-as da melhor à pior.

Escala única

Stack Rank

Apresente duas ideias ao mesmo tempo 
aos avaliadores e deixe que um algoritmo 
calcule os resultados.

Comparação em pares

Scorecard

Desenvolva boas sugestões para que se 
tornem grandes ideias a partir dos 
detalhes solicitados ao apresentador.

Desenvolvimento

As empresas utilizam processos diversos para avaliar ideias. A Brightidea oferece o mais amplo conjunto de ferramentas 
para apurar, desenvolver e, por fim, selecionar as melhores oportunidades.

Eficácia comprovada // As melhores ferramentas de seleção e desenvolvimento



Para garantir o financiamento do programa, as equipes de inovação devem demonstrar resultados consistentes. A 
Brightidea fornece todos os dados necessários para que os líderes do programa apresentem sucesso em cada etapa.

Eficácia comprovada // Resultados por dados

PAINEL DE CONTROLE: 
Controle e gerencie 
idéias através de cada 
passo do processo de 
avaliação

PAINEL DE RESULTADOS 
DE NEGÓCIOS: Rastreie o 
status do programa de 
inovação e seus 
resultados na empresa

PAINEL PIPELINE
Forneça insights sobre a 
performance geral do 
pipeline ao gerente do 
programa de inovação

PAINEL DE 
ENGAJAMENTO
Acompanhe e meça o 
engajamento em relação 
às melhores práticas entre 
departamentos, regiões e 
títulos



A plataforma Brightidea irá adaptar-se a você à 
medida que suas necessidades evoluem.

Gerenciamento de 
usuário com segurança

Você pode sincronizar seu perfil de conta de usuário 
com os sistemas de gestão de identidade corporativa 
com o SAML SSO ou sem SSO

Envolva os seus colaboradores, clientes e parceiros 
em comunidades e desafios únicos.

A Brightidea oferece suporte em diversos idiomas, 
incluindo a edição de rótulo e formatação de dados.

REST API fornece acesso programático de seus dados 
Brightidea para conectar-se a aplicativos empresariais 
de terceiros.

A infra-estrutura em nuvem AWS de qualidade 
internacional foi projetada e certificada para atender 
aos mais rigorosos requisitos de segurança, 
disponibilidade, escalabilidade e desempenho.
SOC1, TypeII | SOC2, TypeII | ISO27001

Gerenciamento de 
grupo com segurança

Internacionalização

Extensibilidade

Plataforma em nuvem 
de excelência mundial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massivamente escalável



Os especialistas por trás de nossa marca - e da sua
 

 
 

 

 
 

 

 

Os nossos especialistas dedicam-se ao sucesso do seu programa, quer você esteja apenas começando, reiniciando ou 
melhorando as suas capacidades de inovação colaborativa.

Nossa equipe de primeira linha 
garante que você receba o proveito 
máximo do seu so�ware o tempo 
inteiro. Os serviços incluem:

"O seu serviço e a atitude pró-ativa de 
seus colegas ao longo do processo foram 
exemplares. Como resultado, a nossa 
iniciativa foi um grande sucesso. "

"Esse problema foi resolvido em cerca 
de 5 minutos. Nunca havia recebido 
uma solução tão rápida!"

Serviços de Suporte

Suporte especialista via e-mail e 
telefone
Base de conhecimento aprofunda-
da para auto-resolução de serviços
Comunidade online de clientes 
para interação entre pares

Experiência prática de mundo real 
para ajudar você a a criar 
programas de inovação de impacto. 
Os serviços incluem:

Estabelecer e escalar equipes e 
programas de inovação
Realizar a mudança cultural 
através de pessoas
Justificar o valor do programa 
através do rastreamento do 
impacto financeiro e mais

Serviços de consultoria

 

Experiência para garantir que o 
so�ware seja projetado com as 
suas necessidades específicas em 
mente. Os serviços incluem:

"Quando ativamos os serviços, 
pudemos atestar à sua responsividade 
e utilidade. O serviço foi ótimo."

Serviços de So�ware

Treinamento no domínio do so�wa-
re e recursos mais recentes
Configuração e personalização do 
seu sistema com os seus objetivos 
em mente
Integração da Brightidea nos seus 
sistemas internos



Foco em resultados

 

 

 

 

 

 

 

Pensamos apenas no sucesso do seu programa de inovação. Ou seja, nos seus resultados. Aproveite a mesma tecnologia 
e perícia usada por mais de 300 das principais marcas do mundo para atingir centenas de milhões de dólares de impacto 
comprovado em inovação.

"A cada US$ 1 investido pela 
BT em nosso programa de 
inovação, nós recebemos 
mais de US$ 75 em retorno 
financeiro."

"Através da plataforma de 
inovação de Brightidea, nos 
mantemos líderes globais 
em experiência do cliente e 
excelência de serviço."

"A Brightidea nos fornece 
flexibilidade para suportar 
15 ou mais unidades de 
negócio a qualquer momen-
to, cada uma com as suas 
próprias necessidades. "

"Duas ideias recentes desen-
volvidas utilizando a plata-
forma Brightidea irão gerar 
dezenas de milhões de 
dólares para a empresa."

Steve Healey
Head da BT New Ideas

Joe Locandro
CIO

Stephanie Hegarty
Gerente do programa 
de inovação

John Jaddou
Diretor de Inovação 
em Desenvolvimento 
de Novos Negócios

Nossos clientes premiados estão em praticamente todos os setores da indústria. Confira alguns deles:



E agora?

 

 

Avalie os pontos fortes da sua inovação
Esta análise ajudará a identificar os seus pontos fortes em inovação e melhorias específicas para a sua empresa. 
Se preferir, entre em contato conosco para que possamos ajudar você em sua busca por inovação.

Simplez
Fale Conosco | E-mail: relacionamento@simplez.com.br | Site: www.simplez.com.br


