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A inovação é a força motriz por trás do crescimento e do progresso de toda indústria, e o 

cerne de qualquer estratégia de negócios de longo prazo.

Ao passo que as empresas buscam estimular inovação a todo custo, o crowdsourcing 

possui a mais alta influência em equipes pequenas. O crowdsourcing e a Inovação 

Colaborativa permitem que bons líderes possam utilizar a capacidade criativa de seus 

colaboradores e obter resultados rápidos e e de grande impacto. Em função da alta 

concorrência de mercado, possibilitar a maximização do impacto do seu Programa de 

Inovação Colaborativa torna-se um fator de sucesso.

No entanto, por que a inovação contínua é tão importante? A resposta é a seguinte: se 

você não inovar, outra pessoa irá, e você logo se verá em uma posição indesejada – como 

a Kodak.

A Kodak era a melhor do seu ramo, até que um dia não era mais. Desde o seu início em 

1888 até o fim da década de 1980, a empresa estava no comando da indústria de filmes 

fotográficos. No entanto, em 1990, quando surgiram as tecnologias fotográficas digitais 

(muitas das quais desenvolvidas pela própria Kodak), a organização demonstrou-se inca-

paz de incorporar esses novos desenvolvimentos em seus produtos e comercializá-los 

com a agilidade demandada pelo mercado. Rapidamente, a empresa foi superada por 

outras desenvolvedoras de câmeras e imagens digitais – que, em sua maioria, utilizavam 

as mesmas patentes criadas pela própria Kodak. Em 2007, a Kodak já não gerava lucros. 

A empresa batalhou até 2012, quando entrou com um pedido de proteção 

contra falência.

Não permita que isso aconteça com a sua empresa.

Até mesmo as mais fortes organizações podem falir, e são iniciativas como os Programas 

de Inovação Colaborativa que podem gerar resultados de impacto.
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COMO CONVENCER A SUA EMPRESA QUE ESTÁ NA 
HORA DE IMPLEMENTAR O SEU PRÓPRIO PROGRAMA 
DE INOVAÇÃO COLABORATIVA:

A Inovação Colaborativa é comprovada, previsível
e repetível

A concorrência já está fazendo!

Melhorias comprovadas em Produtividade dos 
Colaboradores e Gestão de Recursos

Colaboradores mais inspirados

Acaba com o status quo

Melhoria contínua = Inovação

A implementação é fácil e o sucesso é consequência

As tentativas ad hoc não surtem efeitos positivos

A inovação é escalável
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Nem todas as estratégias de trabalho funcionam em todas as situações. 

No entanto, a Inovação Colaborativa funciona em qualquer área 

ou projeto, produzindo grandes resultados. A mesma estratégia pode ser 

utilizada (e bem-sucedida) muitas vezes, uma vez que é fundamentada em 

uma simples ideia: duas cabeças pensam melhor do que uma; logo, várias 

cabeças pensam muito melhor do que você pode imaginar.

QUANTO MAIS PESSOAS VOCÊ AGREGAR, 
MAIS FACILMENTE VOCÊ CHEGARÁ À SOLUÇÃO 
PARA AQUELE DESAFIO CRÍTICO DE INOVAÇÃO.

Ao acompanhar a inovação durante sua realização em um ambiente de 

comunidade on-line, você obterá resultados visíveis e evidências imediatas 

do envolvimento e sucesso criados pelo Programa de Inovação Colaborativa. 

Métricas quantificáveis são irresistíveis para os gestores, e isso faz com que 

estes assumam riscos e passem a investir em novas iniciativas, pois o progra-

ma passa a confiança de retornos ainda maiores.

1. A INOVAÇÃO COLABORATIVA É COMPROVADA, PREVISÍVEL E REPETÍVEL
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Programas de Inovação Colaborativa são escaláveis a fim de atender às 

necessidades de cada organização. Não importa se você possui um pequeno 

negócio ou uma grande empresa com dezenas de milhares de pessoas, pois 

estes programas funcionam em qualquer formato. Os Programas de Inovação 

permitem que pequenas equipes de inovação possam alavancar os seus 

recursos coletivos e o conhecimento da organização inteira para alcançar 

grandes resultados. Na medida em que surgem melhorias na empresa e nos 

esforços em inovação, fica fácil envolver cada vez mais recursos e unidades de 

negócio, uma vez que o programa progride e avança junto com você.

2. A INOVAÇÃO É ESCALÁVEL
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Geralmente, as tentativas pontuais de inovação não acertam o alvo, visto que 

estão desconectadas das metas atuais e dos desafios da empresa. As iniciativas 

ad hoc também não são suficientes para conduzir uma inovação contínua. A 

Inovação Colaborativa amplia o escopo dos programas, buscando novas ideias 

em toda a organização, unindo suas mentes mais brilhantes em prol 

dos objetivos de negócio.

Ao mesmo tempo, as organizações que ainda utilizam soluções antiquadas, 

como planilhas e ferramentas desenvolvidas internamente, perdem a 

oportunidade de agregar, colaborativamente, as ideias de seus próprios 

funcionários. Muitas das soluções tradicionais têm como único objetivo a coleta 

de ideias, ou seja, não envolvem o processo crítico de ponta a ponta, deixando de 

co-criar, avaliar e selecionar as melhores ideias para implementação. O resultado 

é um acúmulo de ideias aleatórias em bancos que em muitos casos não avançam 

para a implementação. Nos últimos dez anos, o so�ware de Programa 

de Inovação Colaborativa evoluiu e amadureceu a ponto de facilitar a descoberta 

de novos produtos e futuras tecnologias.

AS INICIATIVAS AD HOC TAMBÉM NÃO 
SÃO SUFICIENTES PARA  CONDUZIR UMA
 
A INOVAÇÃO COLABORATIVA AMPLIA O 
ESCOPO DOS PROGRAMAS, BUSCANDO 
NOVAS IDEIAS EM  TODA A ORGANIZAÇÃO.

INOVAÇÃO CONTÍNUA.
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A Inovação Colaborativa é uma vantagem competitiva. Agora falta descobrir 

se a vantagem é sua ou da concorrência. O Programa de Inovação 

Colaborativo utiliza técnicas empregadas em todos os setores da indústria, a 

fim de estimular o progresso, da construção de um produto superior à 

descoberta de um processo mais eficaz. Essas técnicas são responsáveis por 

transformações surpreendentes, que estão acontecendo em um ritmo cada 

vez mais acelerado.

Devido à frequente concorrência entre indústrias, pode ser apenas uma 

questão de tempo até que a sua empresa seja a próxima superada em 

inovação. Portanto, protagonizar a mudança ou deixar que outros liderem o 

caminho: cabe a VOCÊ escolher o seu papel nesse desafio.

O PROGRAMA DE INOVAÇÃO 

COLABORATIVO UTILIZA TÉCNICAS 

EMPREGADAS EM TODOS OS SETORES 

DA INDÚSTRIA A FIM DE ESTIMULAR O 

PROGRESSO, DA CONSTRUÇÃO DE UM 

PRODUTO SUPERIOR À DESCOBERTA 

DE UM PROCESSO MAIS EFICAZ.
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Um dos maiores benefícios de um Programa de Inovação Colaborativo é a 

maximização do potencial do colaborador. Quando você promove a criação de 

ideias em seus colaboradores, você adquire oportunidades de mercado. Com 

um Programa de Inovação Colaborativo, você pode desenvolver o potencial de 

cada indivíduo trabalhando em sua empresa, criando uma comunidade 

conectada e eficaz. A produtividade do funcionário naturalmente leva a uma 

melhor gestão de recursos. Assim, você pode concentrar seus esforços nas 

áreas de maior impacto, eliminando projetos que consomem recursos e 

oferecem pouca inovação. Mude a maneira com que você faz as coisas e 

perceba as oportunidades que surgem quando os seus colaboradores passam 

a compartilhar ideias e colaborar de verdade com a empresa.
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6. COLABORADORES MAIS INSPIRADOS

 

 

 Quanto mais felizes estiverem os seus colaboradores, mais produtivos serão – o 

que significa que eles estarão mais propensos a permanecer na empresa e 

agregar valor a ela. Tudo o que os seus colaboradores querem é que suas 

contribuições façam diferença na empresa: eles querem ser ouvidos. Ao ouvir o 

que cada um de seus colaboradores tem a dizer, independentemente do papel 

que desempenham na organização, você está fazendo negócios de maneira 

inteligente. Cultive as ideias deles e faça com que saibam que são 

indispensáveis, pois assim eles serão. Diga a cada um dos colaboradores de sua 

empresa que são parte integrante do sucesso da organização, pois assim eles 

serão. Tudo isso se torna possível com os Programas de Inovação Colaborativo: 

alavancar pessoas para criar resultados de dar inveja em seus concorrentes.

TUDO O QUE OS SEUS COLABORADORES 

QUEREM É QUE SUAS CONSTRIBUIÇÕES 

FAÇAM DIFERENÇA NA EMPRESA: ELES 

QUEREM SER OUVIDOS.
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7. ACABA COM O STATUS QUO

 

 

Para entender os negócios de forma inovadora, é necessário analisar desafios 

sob uma nova perspectiva, e não há maneira melhor de solucionar problemas 

quanto utilizar o conhecimento coletivo de sua empresa. Com a Inovação 

Colaborativa, você enxerga o escopo geral dos desafios da sua organização, ao 

mesmo tempo que incentiva os inovadores dentro de sua empresa a 

resolverem problemas de negócio críticos em novos contextos.
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8. MELHORIA CONSTANTE = INOVAÇÃO

 

 

Programas de Inovação Colaborativo promovem melhorias constantes nas 

organizações onde são implantados.

Empresas devem sempre buscar a superação, seja em produtos, processos ou 

melhores resultados. Melhoria constante é, na verdade, inovação constante. 

Até mesmo melhorias muito pequenas que originam novas formas de realiza-

ção, de identificação de novos métodos ou de quebra de paradigmas, podem 

trazer resultados significativos para a sua empresa.
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A implementação de um Programa de Inovação Colaborativo praticamente 

não requer nenhum investimento em infraestrutura. Se você possui uma rede 

em sua empresa ou um dispositivo móvel, você já possui a infraestrutura física 

necessária para implantar um Programa de Inovação. Não há necessidade 

alguma de grandes envolvimentos em TI. Com um pequeno investimento de 

tecnologia e serviço, você pode iniciar o programa e desfrutar imediatamente 

dos resultados positivos.
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COMECE AGORA A SUA

INOVAÇÃO
COLABORATIVA
Invista os recursos de inovação em opções seguramente mais 

eficazes, como os nossos serviços e so�ware para Programa de 

Inovação Colaborativo.

Aproveitando por completo a capacidade criativa de seus 

colaboradores, a Simplez e a Brightidea permitem que a sua 

empresa alcance o seu máximo potencial utilizando crowdsourcing, 

crowdfunding, so�ware e serviços únicos e especializados em 

gestão da inovação. A Simplez é a Premier Partner da Brightidea 

no Brasil, e conta com diversos cases de sucesso, como CPFL, 

InterCement, Porto Seguro, NET, Theraskin entre outros.

Para mais informações:

relacionamento@simplez.com.br 

www.simplez.com.br

Um dos maiores benefícios de um Programa de Inovação Colaborativo é a 

maximização do potencial do colaborador. Quando você promove a criação de 

ideias em seus colaboradores, você adquire oportunidades de mercado. Com 

um Programa de Inovação Colaborativo, você pode desenvolver o potencial de 

cada indivíduo trabalhando em sua empresa, criando uma comunidade 

conectada e eficaz. A produtividade do funcionário naturalmente leva a uma 

melhor gestão de recursos. Assim, você pode concentrar seus esforços nas 

áreas de maior impacto, eliminando projetos que consomem recursos e 

oferecem pouca inovação. Mude a maneira com que você faz as coisas e 

perceba as oportunidades que surgem quando os seus colaboradores passam 

a compartilhar ideias e colaborar de verdade com a empresa.
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