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"Gerar boas ideias, vindas de dentro 

ou de fora da organização, é apenas o 

primeiro passo de um pipeline de 

inovação que se estende desde a 

concepção, percorre a avaliação e 

prototipagem e chega à 

comercialização."

- Chip Gliedman

VP e analista principal da Forrester Research

Todos sabem que a sobrevivência de uma empresa 

depende drasticamente da inovação; no entanto, 

muitos não sabem como implementá-la. Ao 

abranger o tópico polêmico do atual clima 

econômico, o último relatório Forrester Wave 

sobre Ferramentas de Gestão do Programa de 

Inovação declarou que administradores devem 

ampliar seus programas e processos de inovação.

E como fazer isso? Com um so�ware especializado 

para gerenciar a inovação sustentada.

O relatório também trouxe à tona a forma com que as plataformas de gerenciamento de 

programas de inovação podem – e devem – ser a espinha dorsal de firmes programas de 

inovação, impulsionando o valor de uma empresa.

Nós investimos na inovação capacitada por pessoas e implementamos programa de 

inovação para que possam gerenciar a ideação de ponta a ponta. Se você quer melhorar a 

eficiência diária de seus colaboradores ou trazer um produto inteiramente novo para o 

mercado, o nosso so�ware e serviços de gerenciamento de programa de 

inovação, projetados para fornecer resultados mensuráveis e eficazes, são a escolha certa. 

Em nosso portfólio, constam colaborações com grandes empresas como Cisco, HP, GE, SAP, e 

Motorola. Nós entendemos os desafios da sua empresa – trabalhar em várias unidades de 

negócio diferentes, garantir a adesão dos investidores, estabelecer os processos e metas, 

estimular o engajamento de seus colabores e medir resultados. Estas diretrizes são os nossos 

sete itens essenciais para obter grandes resultados ao investir em inovação.
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"A Brightidea possui o melhor 

programa em gestão de inovação 

de todos, e é por isso que a CLP 

a escolheu."

- Joe Locandro

CIO China Light & Power

1 Garanta a adesão e o compromisso 
financeiro de seus investidores

Quando se trata de seus principais investidores, o alinhamento e a adesão para com eles é 

crucial para o crescimento do programa de inovação e para o seu sucesso final. Existem dois 

métodos para obter a adesão: ou “vende-se” uma iniciativa a nível de departamento ou divisão, 

levando-a até o CEO, ou obtém-se suporte de nível C desde o início.

Este impulso inicial é fundamental para garantir a participação. Comece cedo, com um plano 

de marketing robusto, que identifique o público-alvo; utilize todos os canais de comunicação 

disponíveis e crie uma base de usuários para participar desde o início do desenvolvimento do 

projeto. Identifique os influenciadores através de seus papéis na empresa para ajudar a pleitear 

o seu programa em toda a organização. Além disso, planejar um evento de inauguração para o 

programa ajuda a promovê-lo ao mesmo tempo que transmite interesse à pessoas.
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"A plataforma Brightidea 

possibilitou melhorias em 

gestão e priorização de ideias 

para a Nielsen."

- Stephanie Hegarty

Nielsen

2 Facilite processos com o Software 
de Gestão do Programa de Inovação

Faça com que o so�ware de gestão do programa de inovação trabalhe por você. Alinhe seus 

processos de negócios com o so�ware para garantir uma inovação gerenciada de ponta a 

ponta – da concepção da ideia à sua avaliação, classificação por scorecards e stack ranking; da 

sua apresentação à sua execução.

Dependendo do seu caso de uso (novos produtos, redução de custos, melhoria de processos, 

pesquisas com consumidores, ideação geral), integrar o fluxo de ideias ao processo de negócios 

simplifica e automatiza o processo de ideação, permitindo um maior foco em descobrir e 

desenvolver as melhores ideias.
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História de sucesso do cliente:

A China Light and Power (CLP) é uma das maiores empresas 

fornecedoras de energia na região da Ásia-Pacífico, operando em 

mercados muito competitivos e diversificados. Para manter-se em pé 

de igualdade com seus concorrentes, a empresa precisou melhorar a 

sua eficiência, utilizando as mais recentes tecnologias e aproveitando 

o conhecimento coletivo de seus colaboradores.

Foi aí que Joe Locandro, CIO da CLP, desenvolveu e implementou um 

vibrante programa de inovação, o Innov8, que foi sucesso instantâneo. 

Na primeira campanha, foram solicitadas sugestões dos 

colaboradores para melhorar a experiência em computação de 

desktop. O apoio da alta gerência foi essencial para que a iniciativa 

tivesse adesão desde o princípio. Locandro anunciou pessoalmente a 

ideia da campanha a todos os colaboradores membros do Grupo de TI. 

Desde então, a plataforma foi implementada em toda a organização, e 

contou com mais de 60% de participação dos funcionários nas diver-

sas campanhas criadas.
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Sucesso na Gestão 
do Programa de 
Inovação na CLP:
US$ 700 mil em Retorno 

sobre o Investimento no 

programa de inovação

 

Rollout gradual: da TI à 

empresa inteira 

Primeiras 10 campanhas: 

mais de 750  ideias, mais de 

3.600 votos 

Participação ativa de mais 

de 2 mil colaboradores 

Reconhecimento público 

como líder em inovação 



História de sucesso do cliente:

A Nielsen Company fornece mundialmente serviços de inteligência de 

mercado em informação do consumidor, televisão e outros meios de 

medição de mídia, medição de telefonia móvel, feiras comerciais, 

entre outros. Presente em cem países, a empresa conta com 36 mil 

colaboradores. A Nielsen sabe que a inovação é a chave para o 

sucesso; por isso, decidiu que precisava melhorar o seu processo de 

triagem de ideias, priorização e organização de inovações.

Para atender às demandas, utilizamos a flexibilidade de sua platafor-

ma para recriar o processo do programa de inovação da Nielsen. Com 

isso, um grupo de três gestores do programa de inovação, dedicados 

a gerenciar este novo processo, pôde mostrar aos investidores de 

unidades de negócios “o caminho certo” para conduzirem melhores 

práticas de inovação, além de prover diretrizes, ferramentas e orien-

tações sobre a execução do programa ideal.

Hoje, a empresa pode executar de 10 a 15 "Desafios" da inovação, a 

qualquer momento, em categorias específicas em todas as unidades 

de negócios. Através deste modelo, o investidor da unidade de 

negócios pode facilmente criar Desafios através de um processo 

sistematizado, o que permite à Nielsen agregar e gerenciar ideias de 

seus colaboradores, clientes e outros recursos dentro da própria 

plataforma da Brightidea.

O resultado final foi uma melhor gestão e priorização de ideias para a 

Nielsen. O programa cresceu imensamente em adesão nos últimos 

anos; agora, a empresa é capaz de obter, por trimestre, mais de 500 

ideias altamente promissoras, detalhadas e focadas em resultados.
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Sucesso na Gestão 
do Programa de 
Inovação na Nielsen:
Executa de 10 a 15 

“Desafios" a qualquer 

momento do ano em 

categorias específicas, em 

todas as unidades de 

negócios

Consegue obter,  por trimes-

tre, mais de 500 ideias 

altamente promissoras,  

detalhadas e focadas em 

resultados

Milhões de horas 

economizadas graças ao 

Desafio de Inovação  Tempo 



"Uma ideia de tecnologia 

lançada no I-Zone percorreu o 

nosso processo de avaliação 

está agora prestes a entrar no 

mercado, com o potencial de 

gerar uma receita multimilioná-

ria nos próximos três anos."

- Matt Asman

Gerente de Inovação da Cisco

3 Defina suas metas para definir o seu sucesso

Por exemplo, se a sua empresa busca retorno sobre o 

investimento em novos produtos e serviços apresentados 

através de um programa de gestão da inovação, o processo 

e as métricas usadas para rastrear o sucesso são bastante 

simples. Uma organização deve considerar os objetivos de 

longo e curto prazo para as diferentes fases do processo do 
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programa de inovação. Metas de curto prazo podem atingir um determinado número de usuá-

rios ou número de idéias ativas. No entanto, independentemente da métrica escolhida, ela 

deve permanecer estática. À medida que o seu grupo amadurece, você começará a incluir a 

qualidade da participação (por exemplo, o número de ideias que se transformaram em uma 

proposta, o número de ideias que foram executadas, entre outros), novas receitas disponibili-

zadas, ou receitas geradas a partir de ideias executadas.

Selecione objetivos quantificáveis que possam ser 
monitorados objetivamente ao longo do tempo.



História de sucesso do cliente:

A Cisco Systems é uma provedora de soluções em telefonia, redes e 

comunicações. A Cisco está sempre em busca de novidades 

em inovação tecnológica. Seu maior desafio foi criar um impacto de 

negócios verdadeiro, mensurável e sustentável na Europa, para poder 

manter sua vantagem competitiva.

O Gerente de Inovação da empresa na Europa, Matt Asman, buscava 

desenvolver um programa holístico para a Cisco que incorporasse os 

objetivos estratégicos da organização que, por sua vez, fossem 

suportados por ferramentas que facilitassem oportunidades para a 

inovação contínua em múltiplas funções de negócios.

Dentre seus objetivos de negócios, estavam a busca por uma melhor 

produtividade, o aumento da vantagem competitiva, e a melhoria da 

satisfação de seus colaboradores, clientes e parceiros.

O programa de inovação da Cisco na Europa funcionou como um 

mecanismo formal para explorar todas as possíveis fontes de inovação 

em todas as áreas da empresa, a fim de aproveitar a criatividade de 

seus colaboradores. No cerne do programa interno estava o i-Zone, um 

portal de gerenciamento de ideias capacitado pela Brightidea.

Durante os primeiros 15 meses, o i-Zone gerou centenas de ideias, 

comentários e interações entre a comunidade. Durante a fase mais 

recente do programa de inovação, a Cisco conseguiu aumentar o 

número de ideias geradas através do portal de inovação interna em 

cerca de 50%, expandindo a comunidade para cerca de 5 mil usuários.

A equipe de liderança executiva da Cisco aprovou dez das ideias 

apresentadas, que, a partir daí, receberam apoio e investimento da 

empresa. Dessas dez, três serão implementadas em breve, várias 

outras já estão em fase de protótipos e duas têm grande potencial de 

gerar uma receita bastante significativa para a empresa dentro de 3 a 

5 anos.
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Sucesso na Gestão 
do Programa de 
Inovação na CISCO:
Mais de 400 ideias 

Mais de 5 mil usuários 

Mais de 5 mil comentários  

e votos 

Mais de dez ideias em 

desenvolvimento, tendo 

uma delas o potencial de 

gerar vários milhões de 

dólares de receita. 



"Estamos criando parcerias em 

toda a nossa empresa para 

estabelecer uma cultura de 

inovação e envolver os colabora-

dores, a fim de identificar ideias 

implementáveis e impactantes".

- Sabrina Prouty

Consultora de Integração Estratégica 

de Insights da Humana

4 Mantenha a dinâmica através do 
envolvimento de seus colaboradores

O sucesso de uma empresa em qualquer programa de 

inovação é equivalente ao nível de envolvimento de seus 

colaboradores. Citando um estudo da Towers Perrin, Gary 

Hamel diz que apenas um quinto dos funcionários de uma 

organização sentem-se realmente engajados no trabalho e 

"vestem a camisa" da empresa. O restante da pesquisa 

variou entre desengajados (38%) e indiferentes (41%).

Ao criar desafios de inovação focados em resolver 

necessidades específicas de negócios, você não estará 

apenas auxiliando na busca pelas ideias que tanto procura, 
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mas estará também, motivando os seus funcionários e a colaboração entre eles, o que fará do 

processo de avaliação algo muito mais fácil. Se você proporcionar feedback e reconhecimento 

aos usuários, mostrará aos seus colaboradores que a empresa está comprometida 

e interessada em ouvir o que eles têm a dizer, o que promove sua participação na empresa com 

mais avidez. Comece com uma mistura de desafios contínuos e de foco. Desafios de foco criarão 

uma dinâmica e introduzirão o processo de inovação, ao passo que as campanhas contínuas 

integrarão a inovação na cultura dos colaboradores.

Mais maneiras de apoiar o engajamento dos colaboradores: 

• Criar e atualizar blogs, feeds e newsletters 

• Realizar reuniões para manter as pessoas informadas 

• Manter o status atualizado para evidenciar o progresso

• Sempre destacar os sucessos 

• Expandir a comunicação além do envio de ideias



História de sucesso do cliente:

Humana Inc. (NYSE: HUM) é uma empresa líder na área da saúde que 

oferece uma ampla gama de produtos de seguros e serviços em saúde e 

bem-estar, incorporando uma abordagem integrada para o bem-estar 

ao longo da vida. Embora a inovação esteja sempre no cerne da 

Humana, o advento da reforma na área da saúde aumentou a necessida-

de de inovar mais e mais rápido.

A Humana estava em busca da melhor plataforma de gerenciamento de 

ideias disponível no mercado, pois precisava gerenciar de forma eficien-

te o ciclo de crowdsourcing de ponta a ponta, o mais rápido possível.

Após a implementação da plataforma e de um modelo de serviços 

compartilhados, a equipe pôde agir como consultores especialistas em 

crowdsourcing, alavancados em toda a empresa, conectando os funcio-

nários da Humana às suas estratégias e prioridades como organização. 

Tudo isso graças ao crowdsourcing e à muita colaboração.

O programa 1DEA da Humana teve um sucesso extraordinário. Através 

da plataforma Brightidea, a empresa pôde criar um processo de crowd-

sourcing repetível e escalável em seus 35 mil colaboradores.

Com mais de 20 mil usuários registrados e 4.200 ideias criadas a partir de 

20 desafios desde o início do seu programa, os desafios alinhados às 

oportunidades estratégicas continuam desenvolvendo pessoas extre-

mamente engajadas.

10

Sucesso na Gestão
do Programa de 
Inovação na Humana:

Mais de 60% em participação 

dos colaboradores (20 mil 

usuários) 

Mais de 4100 idéias

 

20 desafios 1dea 

Milhões de dólares em 

economias 



"Pudemos aumentar 

radicalmente a satisfação do 

cliente, adicionado milhões de 

dólares à nossa linha de fundo 

ao aproveitar a escalabilidade 

do suporte on-line."

- Kim Kelley

Gestora de programas, CSM 

Mentor Graphics

5 Enfatize a importância da avaliação de ideias

A avaliação das ideias é tão importante quanto a sua coleta, pois é graças à análise meticulosa 

que podemos ver as falhas na maioria das iniciativas. Introduza o processo de avaliação das 

ideias desde o início do projeto, acompanhe o seu progresso e treine a sua equipe para 

avaliá-las continuamente.

Depois da coleta, o so�ware de gerenciamento do programa de inovação utiliza scorecards e 

stack ranking para realizar a priorização inicial das ideias. O so�ware captura e classifica as 

informações, guardando-as para futuras referências. Enquanto isso, as pessoas continuam 

colaborando com ideias, sejam elas especialistas no assunto ou grupos através de fronteiras 

geográficas e organizacionais, criando um espaço único para o gerenciamento e 

desenvolvimento de ideias, culminando em suas implementações.
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História de sucesso do cliente:
Todos os anos, a Mentor Graphics recebe milhares de pedidos de 

melhoria de produtos através do "SupportNet First", seu serviço 

on-line de Help Desk. Com isto, perceberam que essas ideias poderiam 

ser extremamente valiosas, mas não sabiam como aproveitá-las.

Assim, a Mentor Graphics nos buscou por uma solução na forma de um 

gestão de programa de inovação que coletaria os pedidos de 

melhorias, e, em seguida, os enviaria para avaliação e implementação. 

Uma das principais razões pelas quais a Mentor Graphics escolheu a 

Brightidea foi a funcionalidade que permitiu o agrupamento de ideias 

similares, que mostrou à empresa quais melhorias foram 

mais populares.

O novo sistema facilitou e efetivou o processo de avaliação, 

permitindo que a equipe da Mentor Graphics pudesse visualizar 

rapidamente as ideias mais populares e avaliá-las através de 

scorecards e stack ranking. Com a implantação da plataforma, a 

Mentor Graphics alcançou resultados gritantes: redução de 45% nas 

estatísticas de call center, com uma taxa de solução de problemas de 

78%, de acordo com o relatado por seus próprios clientes. 

A implementação da plataforma levou à uma melhor satisfação do 

cliente, melhor visibilidade e priorização de ideias e implementação 

mais rápida de melhorias. 

12

Sucesso na Gestão 
do Programa de 
Inovação na Mentor 
Graphics:
3500 ideias, 37 mil votos de 

mais de 4500 usuários 

Aumento da satisfação e 

retenção do cliente 

Redução de 45% nos status 

do call center 

Implementação mais rápida 

e priorização e visibilidade 

de ideia mais eficientes 



"É muito importante para nós a 

oportunidade de trabalhar com 

empresas de menor porte ao 

redor do mundo; agora, 

podemos executar ideias onde 

elas poderão prosperar".

- Je� Immelt

CEO da GE

6 Foco em Implementação

Seu programa de inovação colaborativo deve ser projetado 

para captar ideias qualificadas e desenvolvê-las para que se 

tornem executáveis na organização. O ciclo de 

vida completo da gestão de inovação pode ser dividido nas 

seguintes etapas: ideação, avaliação, propostas e projetos. 

No entanto, é apenas no último estágio – o momento no 

qual uma ideia se torna realidade – que determinará o 

retorno em investimentos e valor monetário total de seu 

pipeline de inovação. Portanto, é mais do que essencial 

possuir as ferramentas certas para escolher, priorizar e 

executar as ideias mais promissoras.
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História de sucesso do cliente:
O Desafio Ecomagination da GE foi um modelo de sucesso para a 

inovação aberta, pois demonstrou a importância da progressão e 

implementação para alcançar o sucesso.

Tudo no desafio foi desenvolvido para identificar ideias inovadoras 

que poderiam se transformar em tecnologias de próxima geração. 

Construído no so�ware de gestão de inovação da Brightidea, o site do 

Desafio Ecomagination ofereceu aos seus visitantes uma experiência 

dinâmica e amigável, com dezenas de maneiras de participar e 

manter-se informado.

A primeira fase baseou-se na procura de ideias para melhorar a rede 

de energia. Os resultados foram o maior desafio de inovação aberta de 

todos os tempos: mais de 5 mil ideias, 81 mil comentários, 120 mil 

votos de 70 mil participantes de todo o planeta. Os 22 projetos 

vencedores receberam um financiamento total de US$ 55 milhões (e 

US$ 20 milhões para uma única ideia) da GE e seus parceiros de capital 

de risco.
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Sucesso na Gestão 
do Programa de 
Inovação na
Ecomagination:

Lançou o maior desafio de 

inovação aberta de todos 

os tempos 

Reuniu 5 mil ideias de 70 

mil pessoas no mundo 

inteiro por meio do so�wa-

re de gestão de inovação da 

Brightidea 

22 principais projetos 

financiados, além de 

subsídios adicionais e US$ 

100 mil prêmios para 

projetos futuros 



"A cada US$ 1 investido pela BT 

em nosso programa de inova-

ção, nossa empresa recebe mais 

de US$ 75 em retornos financei-

ros."

- Steve Healey

Head da New Ideas BT

7 Medição de resultados

Para otimizar o desempenho de um programa de inovação, 

é essencial que sejam redigidos relatórios e geradas 

medições contínuas durante todo o seu ciclo de vida.

O primeiro passo que você deve tomar é identificar as 

métricas que acredita serem as mais importantes. Reveja 

métricas de engajamento, como participação ativa, total 

de ideias apresentados ou número de ideias qualificadas. 
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Distinguir o número de visitantes da quantidade de participações (comentários, votações etc.) 

mostrará o quão envolvidos são seus usuários e onde você deve melhorar ou estimular a 

participação. Por fim, é necessário que você acompanhe os resultados; afinal de contas, não 

existe inovação sem a implementação de projetos.

As métricas podem focar no desempenho do programa e incluir o número total de:

• Execução de campanhas

• Participantes

• Ideias coletadas

• Comentários postados

• Votos

• Resultados gerados 

• ideias vencedoras

• Recompensas distribuídas

As métricas podem estar conectadas à linha de fundo da organização e retorno, incluindo:

• Resultados implementados

• Acordos de cooperação 

• Patentes arquivadas

• Testes de campo executado

• Novos produtos introduzidos 

• Economia de custos em produtividade 

• Novos mercados criados

• Nova receitas geradas



História de sucesso do cliente:

A BT Group, um dos principais fornecedores mundiais de soluções em 

comunicações, precisava criar uma cultura corporativa de inovação. 

Desta forma, definiram o sucesso como sendo o valor financeiro 

específico de ideias geradas e executadas no decorrer de um dado 

tempo. A BT estabeleceu um sistema que permitiria à empresa fazer 

proveito completo do conhecimento coletivo de seus funcionários, 

reunir insights de seus clientes de forma eficiente e transformar as ideias 

mais promissoras em projetos concretos com retornos mensuráveis. 

Para fazer isso, a BT contratou o Rewards Shop, um sistema de estrutura 

de incentivos. Como recompensa máxima, aqueles que enviaram as 

ideias implementadas receberam 10% dos benefícios da linha de fundo 

da ideia durante o primeiro ano de implementação, chegando a um 

máximo de US$ 50 mil. Os resultados do programa foram extraordinaria-

mente surpreendentes. Mais de 10 mil ideias foram apresentadas, e 200 

foram implementadas. A redução de custos e as novas receitas geradas 

superaram US$ 250 milhões. Ao mesmo tempo, uma base de colabora-

dores engajados e envolvidos puderam cumprir o seu objetivo de criar 

uma cultura de inovação.
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Sucesso na Gestão 
do Programa de 
Inovação na BTS:
Mais de 60 campanhas 

executadas 

Mais de 200 ideias 

implementadas 

Mais de US$ 250 milhões 

gerados entre novas 

receitas e redução de 

custos a partir de ideias 

coletadas 

Retorno financeiro de US$ 

75 para cada US$ 1 

investido no programa

de inovação 



"Ao instalar sistemas formais 

para gerir a inovação, as empre-

sas podem posicionar-se para 

dominar a mudança."

- Accenture

Conclusão
Garantir a adesão de investidores, estabelecer objetivos e 

alinhar o seu processo com um so�ware de 

gerenciamento e medir os resultados: cada um desses 

componentes é essencial para gerenciar inovações 

lucrativas e receber retornos financeiros palpáveis no seu 

investimento em inovação.
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A implementação de um programa de gestão de inovação 

colaborativo em sua empresa pode capturar com eficácia a 

sabedoria coletiva de seus funcionários, parceiros e clientes, 

além de gerenciar de forma eficiente a identificação e 

implementação de produtos e serviços de nova geração, 

levando à vantagem competitiva.

No entanto, nada disso pode ser feito com ferramentas ad hoc 

e processos mal definidos. Uma execução bem sucedida 

requer um processo comprovadamente eficaz e um so�ware 

de gerenciamento de programa de inovação que também atua 

como um sistema de registro, para que você possa 

acompanhar uma ideia até a sua implementação, medindo de 

todos os aspectos de suas iniciativas de inovação. Afinal de 

contas, sem medição, não há sequer como calcular retorno 

sobre o seu investimento em inovação.

Nos dias de hoje, escolher as ferramentas certas e possuir o 

conhecimento apropriado sobre programas de inovação são 

os fatores que decidirão se uma empresa conseguirá 

prosperar neste mercado cada vez mais complexo e 

competitivo.



 

 

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
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