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Agora que você já tem 
as ideias, saiba como 

transformá-las em projetos reais.



O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE INOVAÇÃO DE SUCESSO 

depende de muitos fatores. No início, é importante ter adesão executiva e 

apoio de marketing para garantir que você encontrará as pessoas certas 

para participar do projeto. Juntar as ideias é o primeiro e mais importante 

passo. No entanto, é também, a parte mais fácil. O segredo está no que 

vem após a coleta de ideias. Afinal de contas, ideias permanecerão apenas 

ideias se você não as implementar. Em outras palavras:

Inovação = Ideias x Execução

As empresas operam dentro de margens de execução, utilizando 

as orientações de propostas de negócios para avaliar e gerir potencial. As 

propostas fornecem um escopo geral da oportunidade e do risco da ideia, 

e aquelas que conseguem ser selecionadas são as que se transformam em 

projetos financiados com orçamentos e recursos alocados.

"A CADA US$ 1 
INVESTIDO PELA 
BT EM NOSSO 
PROGRAMA DE 
INOVAÇÃO, NÓS 
RETORNAMOS 
MAIS DE US$ 75.”
- Steve Healey
Head da New Ideas BT

A execução de novas ideias torna-se 

possível através dessa transição de 

conceitos brutos em projetos acionáveis. 

Para as empresas que procuram 

engajar-se melhor com os seus clientes, 

aumentar a colaboração entre os seus 

colaboradores e melhorar o desenvolvi-

mento de seus produtos, encontrar uma 

maneira eficiente de gerenciar um 

grande volume de ideias pode ser um 

desafio, que pode tornar-se cada vez 

mais difícil à medida que você ultrapassa o processo de identificação e 

começa a transformar as boas ideias em projetos acionáveis na organiza-

ção. Embora esta costume ser a parte mais difícil da gestão de inovação, é 

também a mais importante.

A maioria das empresas fica sem saber o que fazer após coletar as ideias, 

o que impede futuras implementações de grandes campanhas de inova-

ção. A solução está em um processo abrangente e pré-determinado para 
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"DUAS IDEIAS 
RECENTEMENTE 
DESENVOLVIDAS 
UTILIZANDO A 
PLATAFORMA 
BRIGHTIDEA IRÃO 
GERAR DEZENAS 
DE MILHÕES DE 
DOLÁRES PARA A 
EMPRESA”
- John Jaddou
Chefe de Inovações da Cabot 
Corporation

a avaliação e um so�ware de gerenciamento de programas de inovação, que 

pode automatizar o processo, agilizando a gestão de centenas e até mesmo 

milhares de ideias, para que as melhores se transformem em projetos 

executáveis e sejam, por fim, implementadas.

Existem dezenas de ferramentas front-end de so�ware que podem facilitar a 

coleta de ideias, mas que acabam sua participação por aí. Logo após as 

primeiras atividades front-end, a empolgação começa a esmaecer e a gestão 

de ideias acaba por descarrilhar, tornando-se aparentemente indetectável. O 

resultado é um processo de avaliação ad hoc desorganizado e limitado a 

e-mail e planilhas. Este acontecimento é bastante comum em empresas que 

tentaram construir "portais de inovação" internamente, com ferramentas de 

uso geral, como o SharePoint. Sem um processo de avaliação flexível e 

estruturado de ponta-a-ponta, estas ferramentas irão inevitavelmente falhar 

em criar inovação.

Usando o so�ware de gestão da 

inovação, você coleta as ideias e utili-

za ferramentas e o conhecimento das 

pessoas em sua organização para 

listar as ideias em ordem de 

prioridade, rapidamente fazendo com 

que se tornem significativas 

e executáveis. As informações são 

capturadas, classificadas e registra-

das. Colaboradores, especialistas no 

assunto e grupos de pessoas em todas 

as áreas da organização continuam 

colaborando com ideias, criando um 

espaço único para desenvolvê-las, 

gerenciá-las e, por fim, apurá-las, sele-

cioná-las e implementá-las.

A melhor forma de compreender este processo é separando-o em duas 

etapas, Planejamento e Execução, que podem ser divididas, por sua vez, em 

nove passos simples para um desenvolvimento de inovação de sucesso.
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PLANEJAR

01
CRONOGRAMA

A forma com que você planejará a avaliação das ideias recebidas dependerá 

muito do cronograma da sua campanha; portanto, é essencial que 

se determine se ela será contínua ou terá datas de início e fim bem definidas. 

Se a campanha for contínua, defina datas de avaliação periódica mensal, 

semanal ou trimestralmente, dependendo do volume. Se pretender 

conduzi-la por um período fixo, estabeleça o período de tempo de avaliação 

para definir as expectativas para sua equipe e comunidade em geral.

02
EQUIPE

Saiba quais indivíduos você deve envolver no processo de avaliação antes de 

começá-lo. Caso contrário, você correrá o risco de perder sugestões dos 

investidores, que poderão transformar essas ideias em projetos empresariais 

viáveis. De quantos avaliadores você realmente precisa? O que você precisará 

que eles façam, e por quanto tempo? Por que você precisa deles? 

Certifique-se de definir e comunicar de forma eficaz as suas expectativas à 

sua equipe principal desde o início do projeto.
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03
DÚVIDAS

Cada empresa tem fatores únicos para avaliar e medir o seu potencial de 

negócios. A criação de scorecards com perguntas específicas destinadas à 

avaliação da viabilidade e probabilidade de implementação é um passo 

crucial no processo de avaliação. Às vezes, é necessário não só criar um 

scorecard, mas questões-foco, dependendo do avaliador; ou seja, scorecards 

para cada uma das áreas: marketing, jurídico, financeiro, etc.

04
CAPACIDADE

Conheça os seus limites. Não sobrecarregue os seus avaliadores com score-

cards desnecessários ou redundantes. Os avaliadores levam, em média, de 5 

a 8 minutos para completar um scorecard. Além disso, não repasse todas as 

ideias recebidas à sua equipe de avaliação. A comunidade ajudará a identifi-

car as ideias que demonstram maior potencial; por isso, procure não inundar 

os seus especialistas com elas, independentemente do tempo alocado para 

que realizem a revisão.
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05
COMUNIDADE

Aproveitar a sabedoria das massas pode ser um método de priorização 

perspicaz, mas dificilmente será a única maneira de escolher as ideias que 

merecem ser revisadas novamente. Comece o processo delineando o 

método de escolha das ideias, que pode ser, por exemplo, a votação; além 

disso, explique quais pessoas participarão do processo de revisão e qual será 

o tempo de duração do mesmo.

Em geral, todos esses aspectos servirão de auxílio para que você planeje 

detalhadamente o processo de avaliação de ideias. Assim, você poderá 

maximizar o seu tempo, além da eficiência e eficácia da avaliação de ideias, 

que levará à implementação delas.
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EXECUTAR

06
FILTRAR E PRIORIZAR

Para agrupar, priorizar e desenvolver as ideias, é necessário filtrá-las 

primeiro. Agrupar e listar um grande número de ideias ficará menos 

complexo se você aproveitar recursos como votações, comentários, 

categorias, atribuição de status e outras opções de filtragem inicial.

Como cada empresa possui processos variados de avaliação, é importante 

que todo so�ware de gerenciamento de programa de inovação ofereça duas 

coisas:

• Workflow flexível e definido pelo usuário, possibilitando a configuração do 

seu processo de avaliação sem precisar de assistência técnica.
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• Uma gama de métodos de escolha para pré-selecionar e eleger as 

melhores oportunidades. Alguns exemplos de ferramentas de priori-

zação incluem stack ranking, realização de ranking de 1 a n, compara-

ção em pares e criação de scorecards.

O sistema de escala única é muito útil ao trabalhar com especialistas 

para avaliar ideias. Ao reconhecer o valor e a limitação do tempo de 

um especialista, o sistema de escala única permite que você envolva 

os especialistas desde o início do processo para facilitar a triagem de 

ideias escaláveis.

O método chamado “stack ranking” serve para avaliar ideias 

relacionadas umas às outras. Essencialmente, você pode organizar 

uma lista de ideias por ordem de qualidade.

Uma alternativa comum para o stack ranking é a comparação em 

pares. Através deste atributo, o avaliador deve analisar duas ideias 

promissoras de uma só vez e selecionar aquela que mais gostar. 

Depois, analisa mais duas ideias, e por aí vai. O algoritmo pode 

classificar as ideias através deste processo.

Os scorecards são normalmente utilizados para realizar avaliações 

mais detalhadas e classificar uma lista de ideias por ordem de 

prioridade. Com eles, as ideias são classificadas, geralmente por 

especialistas, com base em respostas a questões específicas.
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EXECUTAR

07
UNIR E DESENVOLVER

Um so�ware de gestão de ideias projetado para a implementação das 

mesmas possibilita facilmente convidar peritos para desenvolver ideias. Os 

gerentes do desafio podem enviar um item de ação para o requerente da 

ideia para solicitar mais informações a ele. Indivíduos e especialistas no 

assunto podem formar equipes para colaborar e desenvolver uma ideia, ou 

grupos de ideias, em casos de negócios e oportunidades que podem 

tornar-se projetos financiáveis.
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EXECUTAR

08
ATRIBUIR

A atribuição de tarefas às pessoas ideais e a criação de equipes avaliadoras 

torna-se simples com um planejamento cuidadoso. Crie uma variedade de 

scorecards ou ainda questionários sobre tópicos específicos. Obtenha mais 

conhecimento através de respostas quantificadas com pontuações 

individuais e contribuições agregadas.
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EXECUTAR

09
EXECUTAR

Uma vez que as ideias tenham sido devidamente enviadas para 

classificação em scorecards e criteriosamente avaliadas, o resultado da 

avaliação é um caso de desenvolvimento. A partir daí uma ideia poderá ser 

selecionada como uma oportunidade que, em seguida, será financiada e 

executada como um projeto, pois são os projetos, e não as ideias, que 

podem obter recursos e financiamento.

11



Assim como cada etapa da execução de sua campanha de inovação deve ser 

cuidadosamente planejada, comercializada e monitorada, a evolução das 

ideias através de um processo de avaliação formalizada detém a chave para 

o verdadeiro sucesso da inovação – o ponto crítico onde as ideias se tornam 

realidade. Sem esse processo formalizado de ponta-a-ponta que transforma 

ideias em projetos financiáveis, elas nunca veriam a luz do dia. Projetos de 

inovação são interrompidos, financiamentos são estancados, e todos voltam 

à estaca zero. Muitas organizações tentaram, sem sucesso, construir seu 

próprio processo utilizando ferramentas de uso geral como SharePoint. 

Como sabemos disso? Porque, frequentemente, nós acabamos por substituir 

estes meios alternativos.

SUMÁRIO

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.
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Para mais informações:

relacionamento@simplez.com.br 

www.simplez.com.br


