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Líderes de Programas de Inovação, frequentemente, têm 

questionamentos sobre métricas de benchmark, metodologiais e 

boas práticas que possam guiar empresas ao sucesso. Este ebook 

traz um pouco dos insights dos clientes da Brightidea. Incluindo:

 

 Métricas de Benchmark a partir de uma pesquisa com clientes, 

abrangendo uma gama de indústrias que inclui grandes players 

como Accenture, Exxon, HP e Walgreens.

 Métodos e maneiras que levam a um programa de inovação 

de sucesso, o que funcionou, como e porque. Incluindo 

testemunhos dos líderes destas empresas sobre suas 

experiências utilizando a plataforma Brightidea.

 Boas práticas compartilhadas em forma de estudos de caso, 

de alguns de nossos clientes listados acima, incluindo também 

Nielsen, Cathay Pacific, entre outros. 
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95% das empresas do 
Global 500 Companies 
perceberam melhorias em 
seus programas de inovação.
Fonte: TechValidate
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A Simplez e a Brightidea
oferecem algo que as empresas
e seus colaboradores não
tem conseguido encontrar.



95%                      dos entrevistados 
perceberam que os desafios de 
inovação propostos pela Brightidea 
são uma parte essencial do seu Grid 
de Programas de Inovação.

                     dos usuários que focaram 
nos desafios de inovação propostos 
pela Brightidea, alcançaram um ROI 
positivo em menos de 12 meses.

                     das empresas do Global 
500 Companies acreditam que a 
Brightidea ajudou a criar uma 
cultura de inovação (de uma forma 
melhor que qualquer outra 
plataforma utilizada).

                     dos entrevistados afirmou 
que obteve um aumento de 50% a 
300% na qualidade de seus 
programas de inovação e de ideias, 
com 42% apresentando uma 
melhoria de até 50%.

Nossos clientes alegam que somos 
os mais experts neste mercado e 
queremos lhe mostrar o porquê.

92%

91%

58%

Fonte: TechValidate

Aqui estão os resultados 
dos nossos clientes que 
“pensam fora da caixa”:
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// Joe Locandro, Diretor do GroupIT CLP 
 

(China Light and Power Group)

“
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A platafoma Brightidea foi a 
melhor escolha da CLP. Eles 
estão no topo do ramo de 
gestão da inovação, e sua 
plataforma é a mais rápida e 
fácil de implementar.”
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Na pesquisa, os clientes compartilharam quanto tempo levou para 

que eles obtivessem um ROI positivo utilizando a plataforma 

Brightidea. 92% dos clientes, com desafios de inovação rodados 
na Brightidea, alcançaram um ROI positivo em menos de 12 
meses. Os resultados agregados mostram que 41% dos 

entrevistados alcançaram um ROI positivo em menos de um ano, e 

79% alcançaram em menos de 18 meses.

Oportunidades de diminuir custos 
identificadas ou criadas
Novas oportunidades de receita 
criadas ou identificadas
Novas oportunidades de produtos 
descobertos ou lançados

Novos processos implementados

Patentes criadas

Ideias geradas

Desafios de inovação durante o ano

Total de lucros

Métricas de Sucesso















 

ROI Positivo

Quanto tempo 

demorou para 

começar a ter um 

Roi positivo no 

investimento com 

a Brightidea?

PESQUISA POR
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O que significaria para seu 
negócio um programa de 
inovação de grande impacto? 

0-6 meses: 15%

6-12 meses: 26%

12-18 meses: 38%

Mais de 18 meses: 21%
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Precisava de uma forma eficaz de capacitar todos colaboradores da 
BT a inovarem na empresa. Suas ferramentas contem esforços para 
impulsionar resultados vindos de ideias radicais nos negócios. É o 
Programa Novas Ideias: Uma plataforma de inovação corporativa 
criada pela Brightidea, distribuida globalmente para 130.000 
empregados. Eles criaram um programa de recompensas e 
reconhecimento para ideias que geram valor.

Mais de 60 campanhas executadas, com mais 
de 200 ideias implementadas

Mais de 7.700 ideias, 33.200 comentários e 39.350 votos

Mais de 58.800 usuários ativos pelo mundo todo

Milhões de dólares adicionados ao ROI através de ideias

A BT atingiu um ROI positivo no seu investimento com 
a Brightidea no primeiro ano de programa

Um aumento na qualidade do programa de inovação 
deles em 100-200%, gerando mais de $250 milhões 
entre novas receitas e redução de custos através das 
ideias geradas pela companhia desde 2005

Eles queriam agilizar seus processos, promover colaboração 
corporativa e administrar diversas comunidades de ideias.  HP 
Garage 2.0 nasceu – um centro de inovação on-line suportado pela 
plataforma Brightidea. Foi divulgado para mais de 320.000 
colaboradores pelo mundo todo e foi perfeitamente integrado ao 
sistema  HP’s PPM.

Em ação: Em ação:

A cada $1 investido pela BT no nosso programa de 
inovação, nós demos em retorno mais de $75 ao 
negócio.”
// Steve Healey, Head of BT New Ideas

Temos muitas pessoas inteligentes espalhadas pelo 
mundo – Como nós juntamos as melhores ideias? 
Nós fizemos uma parceria com a Brightidea.”
// Phil McKinney, CTO of HP.

“ “

Resultados Resultados
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Imagine capturar o 
poder de milhares 
de ideias criativas.



PESQUISA POR

Clientes relatam que a Brightidea:

Forneceu excelentes reports e métricas 

Criou cultura de organização, aumentando o engajamento entre 
colaboradores e clientes

O quanto seus programas 

de inovação melhoraram, 

ou o quanto você acha que 

eles vão melhorar 

trabalhando com a 

Brightidea?

Alinhou o fluxo de trabalho e de processos com seus programas 
de inovação







Melhorias 
Gerais

Em ação:
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92% dos entrevistados confirmam que a Brightidea está tornando 
realidade grandes melhorias nos seus programas de inovação.

A plataforma de inovação da Brightidea nos ajuda a 
manter nossa liderança global em excêlencia nos 
serviços e experiência de consumo.”
// Joe Locandro, CIO, Cathay Pacific

“ A Brightidea nos permite uma flexibilidade para 
apoiar mais de 15 unidades de negócio no mesmo 
momento, cada uma com suas necessidades 
específicas.” 

// Stephanie Hegarty, Líder em Programas de 
Inovação na  Nielsen

“

A Nielsen precisava de uma melhor triagem para priorizar e 
selecionar suas ideias. Eles procuravam por uma solução fácil de 
usar, considerando que seu programa “caseiro” não estava 
funcionando bem. Além disso, precisava ser um sistema simples, 
para que os funcionários, sem grande treinamento, pudessem 
utilizá-lo com facilidade.

Resultados

Os Segredos para o sucesso do seu Programa de Inovação

Ótimo: 12%

Bom: 48%

Razoável: 32%

Nenhum: 8%

A adoção generalizada do programa, resultando em mais de 

500 ideias altamente qualificadas por trimestre. Em 2013, o 

“Cycle Time Challenge” resultou em uma redução de 4 milhões 

de horas de trabalho, pelo mundo todo.

O investimento com a Brightidea, atingiu um ROI positivo em 

12-18 meses – e rápidos resultados do programa, com 

75%-100% dos desafios de inovações resultando em ideias que 

foram implementadas.

A qualidade nos seus programas de inovação aumentou 

em 100%-200%



 Desafios de Ideação Coletiva Solicitação de Melhoria

Inovação Aberta

Novas Patentes

Hackathons

Conteúdos Externos

Cocriação

Desenvolvimento de Produtos

Melhorias Continuas

Insights de Consumidores





  
 













Crowdfunding

Outros

Alguns tipos de programa rodados com a Brightidea:

Tipos de
Inovação

RESEARCH BY

NOTA: Está questão foi de 
múltipla escolha. 
As porcentagens não 
representam 100%.

Nós estamos capacitados a oferecer um feedback 
e colaborar melhor com nossos clientes. e nós 
também podemos agir nas nossas prioridades 
dentro de nossa comunidade de  usuários e se 
comunicar sobre o que já foi implementado. 
É uma virada de jogo.”

// IDeaS Revenue Solutions 

“
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Desafios de Ideação Coletiva

Desenvolvimento de Produtos

Melhoria Continua

Insights de Consumidores 

Solicitação de Melhoria

Inovação Aberta

Novas Patentes

Hackathon

Conteúdos Externos

Cocriação

Crowdfunding

Outros                   

Os Segredos para o sucesso do seu Programa de Inovação

No geral, os clientes da Brightideia encontraram grande valor investindo 
em programas e so�wares para gerir suas necessidades de inovação. 
95% dos entrevistados entendem os desafios de inovação, rodados 
pela Brightidea, como uma parte fundamental de seus programas 
de inovação. Além disso, a Brightideia ainda inclui diversas oturas 
ferramentas de inovação em seu toolkit.

O quanto seus 

programas de 

inovação melhoraram, 

ou o quanto você acha 

que eles vão melhorar 

trabalhando com a 

Brightidea?



Em ação:

“







Em ação:
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A inovação dentro da Cisco não estava coordenada e nem alinhada 
com seus objetivos de negócio. Eles precisavam manter todos 
alinhados, assim como impulsionar essas inovações. Para trabalhar 
com isso, eles criaram o Service Innovation Excellence Center, 
criando um complexo físico voltado para serviços de inovação, além 
de implementarem uma plataforma para geração de ideias, O 
SmartZone, arquitetado e rodado pela Brightideia. A Cisco viu o 
sucesso destas inovações através de resultados como:

As ferramentas Wiki e SharePoint foram ineficazes devido a baixa 
adoção, complexidade e falta de flexibilidade. Assim, a solução: o 
programa 1DEA criado pela Brightidea. O programa viabilizou um 
processo de crowdsourcing com mais de 39.000 colaboradores, 
sendo um processo de conhecimento compartilhado.

Resultados
Resultados

Ideias registradas: 1.663

Mais de 20 desafios executados por ano

Mais de 100 ideias propostas

$6,2 milhões em redução de custos por cada campanhaVotos compilados: 4.097

Membros Registrados: 5.309

O desafio iPrize produziu $50 bilhões de 

dólares em oportunidades.

Nós escolhemos a Brightidea devido à sua ênfase na 
condução da implementação, em vez da forma 
restritiva que visa apenas uma coleção de ideias.” 
// Kate O’Keefe, Líder do Services Innovation 
Excellence Center na Cisco

A Brightidea instrumentalizou a Humana para que nós 
conseguíssemos ter sucesso com um modelo de 
serviço compartilhado.”
// Sabrina Prouty, Consultora Estratégica na Humana

“

Os Segredos para o sucesso do seu Programa de Inovação



“

Em ação:
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O desafio: Encontrar e patrocinar novas ideias para a próxima 
geração de rede elétrica. É o maior desafio de inovação aberto já 
criado – e os resultados são excelentes:

“ A oportunidade de trabalhar com companhias do 
mundo todo é importante para nós; podemos agora 
aproveitar ideias e move-las para lugares em que 
possam seguir adiante.”

// Je�rey Immelt, CEO da General Eletric

Os Segredos para o sucesso do seu Programa de Inovação

Resultados
Mais de 5.000 ideias e 74.000 usuários

1.600 companhias do mundo todo participando

22 novos investimentos e parcerias comerciais

Baseado no sucesso que nós 
alcançamos com a Brightidea, 
nós construímos um time que 
passou de uma única pessoa 
para oito pessoas e 
patrocinado pelo CEO.”

// Greg Thompson, Diretor de 
Desenvolvimento da AutoLiv.
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Como sua empresa 
encoraja a inovação?

Os Segredos para o sucesso do seu Programa de Inovação
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A Brightidea é líder no segmento de so�wares e tecnologias 

sociais, em sua plataforma é possível gerenciar as iniciativas 

de inovação em um único ambiente. Empresas como 

Accenture, Bt, Motorola, Cisco, GE, Nielsen e Roche usam 

Brightideia para empoderar seus programas globais de 

inovação. Trabalhamos com mais de 300 marcas líderes 

globais, para atingir milhões em resultados.

A plataforma da Brightidea é o espaço perfeito para ajudar 

sua empresa a explorar a criatividade dos colaboradores. A 

tecnologia, acompanhada do crowdsourcing,  permite 

compartilhar conhecimento e atingir metas através de 

resultados mensuráveis. Qualquer empresa poder seguir por 

um caminho de sucesso através dessas ferramentas e 

metodologias de inovação.

Os Segredos para o sucesso do seu Programa de Inovação

“ Você pode usar outras ferramentas, 
mas é como pegar um prego 
quadrado e tentar pregá-lo em um 
buraco redondo.” 

// Heidi Hattendorf, Motorola Solutions



Nós sabemos que falar em inovação pode “cair no comum”, por 
isso, queremos mudar esse discurso inovando a inovação. 
Transformando a gestão tradicional em uma a gestão de 
inovação de sucesso dentro das empresas, buscando solucionar 
os desafios de negócio trazidos pelos clientes e apresentar 

resultados mensuráveis e  de grande impacto. 

Nós acreditamos que inovação é um processo social, humano e 
aberto, através de ferramentas como Social Technologies, 
Design Thinking e Crowdsourcing. Nós oferecemos diferentes 
metodologias e serviços voltados a arquitetar um Grid de 
Inovação Corporativo para grandes empresas. Temos uma 
equipe de especialistas capacitados para entender e resolver os 

desafios de cada cliente, desenvolvendo a melhor estratégia.

Por isso, arquitetamos e planejamos programas que engajam 
comunidades dentro das empresas, para que estas apresentem 
ideias inovadoras que se tornem ações e projetos de valor dentro 
da empresa. Alguns de nossos clientes, como a Porto Seguro, 
CPFL e InterCement entendem o poder da gestão de ideias e 

inovação e são prova do sucesso do nosso serviço.

Comece a inovar agora com a Simplez e a  Brightidea. 
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www.simplez.com.br
PREMIER


