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 DESTAQUES

O crescimento de receitas continua sendo a grande alavanca de geração de valor 
das empresas no longo prazo, no mundo e no Brasil. A contínua busca por inovação 
é um dos principais fatores de contribuição ao crescimento de receitas – e é ainda 
mais importante em um cenário econômico desafiador, como atualmente temos no 
Brasil. Há um claro movimento de empresas buscando inovação em fontes 
externas, a chamada “inovação aberta”, que depende em parte do grau de 
desenvolvimento do empreendedorismo em cada país. Nesse relatório o BCG 
buscou estabelecer os pontos fundamentais dessa busca pela inovação, 
particularmente da “inovação aberta”, adaptando a abordagem para as 
oportunidades e desafios do contexto brasileiro.

O crescimento de receitas responde por 50-70% do valor gerado pelas 
empresas no longo prazo
A inovação (em produtos, serviços, modelos de negócio, etc.) é um fator crítico a 
esse crescimento, e permite que as empresas estejam sempre se reinventando, em 
um cenário de crescente mortalidade corporativa.

A velocidade de transformação nos negócios tem aumentado
Requerendo que as empresas tenham que agir em um tempo de resposta menor. 
Depender apenas de ideias internas limita bastante a capacidade das empresas 
inovarem, e cada vez mais as empresas têm buscado alavancar fontes externas de 
inovação.

O Brasil ainda é um mercado em desenvolvimento para o 
empreendedorismo
As empresas brasileiras têm buscado diversos caminhos alternativos para ter 
acesso aos empreendedores. Nessa jornada, precisam adaptar uma série de 
elementos de seu modelo organizacional, inclusive sua cultura.
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A inovação é tema recorrente na agenda de grandes empresas há muito 
tempo, mas recentemente tem recebido ainda mais atenção. Em nosso relatório 

anual1 sobre as empresas mais inovadoras do mundo, cerca de 76% dos 
respondentes identifica a inovação como um dos três temas mais importantes da 
agenda estratégica – sendo que 23% deles acreditam que seja o mais importante.

O fato é que a ampla maioria das empresas, de alguma forma, já possui alguma 
maneira de canalizar esforços para o “novo”, quer seja por uma área (Inovação, 
P&D, Novos Negócios, novos “profit pools”) ou por processos (alguns chamados de 
“ideação”). Neste artigo, utilizaremos todas essas manifestações – e ainda outras – 
sob o grande guarda-chuva da inovação, a realização de que uma empresa estará 
produzindo um novo produto ou serviço, comercializando-o de uma forma distinta, 
atingindo um público-alvo diferenciado, e produzindo ou prestando um serviço sob 
uma nova concepção. A inovação é, de fato, tão ampla quanto esse leque de opções.

O que justifica então esse maior foco recente na discussão sobre inovação? Alguns 
fatores podem ser elencados: o maior dinamismo das empresas, o aumento no 
compartilhamento de informações e a ruptura nos modelos de negócios 
tradicionais viabilizada pelo uso aplicado da tecnologia. Particularmente no 
contexto brasileiro atual, adiciona-se a essa lista a necessidade das empresas 
usarem algum tipo de inovação para fazer frente aos desafios apresentados por um 
cenário econômico recessivo.

As empresas mais dinâmicas deram um passo além no tema da inovação, não se 
restringindo apenas a terem boas ideias que podem surgir de forma aleatória, mas 
buscando formalizar esse processo. Já não se contentavam com o fato de que 
“alguém lá do oitavo andar poderá ter uma boa ideia alguma hora”, e buscaram 
estabelecer um método e uma ênfase que aumentasse as chances de que a próxima 
grande ideia da sua indústria fosse gerada dentro da própria empresa. Buscaram 
desenvolver e catalogar conhecimento, documentando os achados, tornando-os 
acessíveis e até mesmo registrando a propriedade intelectual advinda desse 
processo. Passaram a viver em sua plenitude o que Peter Drucker já preconizava há 
muito tempo, as possibilidades da “sociedade do conhecimento”.

Nossa observação não para em identificar a maior ênfase na inovação. Na jornada 
em busca do conhecimento para fomentar a próxima grande ideia, as empresas 
rapidamente notaram que por mais que recrutassem talentos diferenciados, sempre 
haveria alguém tendo uma boa ideia fora de sua própria equipe. E pelas notícias, 

1 “The Most Innovative Companies 2016", BCG. Janeiro 2017 
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acompanhavam o surgimento da mais nova startup que ameaçaria o seu negócio, 
muitas vezes financiadas por um dos grandes fundos de Venture Capital.

Dessa forma, além da oportunidade perdida em não aproveitar ideias criadas fora 
de sua empresa, haveria o risco de alguma inovação do mundo externo afrontar o 
seu próprio negócio. Não tardou a surgir a discussão sobre como se conectar a esse 
mundo externo, sob diversas possibilidades, ainda que tendo que enfrentar tantas 
barreiras internas. Como exemplo, o Corporate Venture Capital certamente não é 
algo novo (há exemplos da década de 60), mas, sem dúvida, tem ganhado bastante 
tração e atenção. Identificamos que mais de 40% das empresas líderes em setores 
críticos da economia já possuem algum mecanismo de Corporate Venture Capital ou 
de incubação de empresas2.

Este relatório visa discutir esse movimento pela chamada “inovação aberta”, onde 
as empresas de fato se conectam ao mundo externo para reforçar suas capacitações 
de inovação. Particularmente no momento atual do Brasil, torna-se bastante 
oportuno debater o tema. Esperamos que seja uma leitura intrigante e proveitosa.

O Imperativo da Inovação
Quando pensamos em alavancas de geração de valor, tipicamente lembramos de 
algumas clássicas: crescer receitas, cortar custos, melhorar a contribuição de fluxo 
de caixa, etc. Todas fazem de fato sentido e podem ter bastante impacto. Contudo, 
a longo prazo, uma delas se destaca: o crescimento de receitas. Uma pesquisa do 
BCG3 mostra que, entre 1995 e 2015, cerca de 70% do valor gerado aos acionistas 
(TSR – Total Shareholder Return) pelas empresas abertas americanas que estão no 
primeiro quartil de performance, em ciclos de 10 anos, é gerado pelo crescimento 
de receitas. Manter os custos controlados é certamente uma alavanca de geração de 
valor, mas não podemos esquecer que há um limite para o quanto os custos podem 
efetivamente ser cortados, enquanto as receitas têm um potencial mais amplo de 
expansão.

Em análise similar para as empresas abertas no Brasil para o mesmo período, 
notamos que o crescimento de receitas também tem sido a grande alavanca de 
geração de valor. As empresas abertas brasileiras de melhor performance geraram 
cerca de 30% de valor anual aos acionistas (TSR) em ciclos de 10 anos, dos quais 
metade veio do aumento de receitas. Impactos no fluxo de caixa ao acionista (como 
distribuição de dividendos e programas de recompra de ações) vêm como segunda 
alavanca, respondendo por um terço do valor gerado.

Naturalmente, nem todo crescimento cria o mesmo valor: é crucial encontrar 
avenidas de crescimento que contribuam para o retorno geral ao acionista. Há casos 
onde o aumento das receitas não gera crescimento de valor, podendo até destruí-lo. É 
o caso das aquisições que, para adicionar receitas, diluem excessivamente a base de 
capital da empresa com emissões de ações, aumentam a alavancagem da dívida ou 
falham em mostrar ao mercado uma lógica clara da aquisição – sendo assim 
penalizadas no múltiplo de valor que deveria capturar o potencial futuro da empresa.

2 “Corporate Venturing Shifts Gears”, BCG. Abril 2016
3 “When the Growing Gets Tough, the Tough Gets Growing", BCG. Julho 2015.
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Em busca desse crescimento saudável de receitas, as empresas lançam novos produtos 
e modelos de negócio, incluindo abordagens alternativas de precificação. Além disso, 
entram em novas geografias e/ou buscam novos segmentos (via expansão orgânica ou 
mesmo por aquisições específicas), que possam facilitar o acesso a esses novos 
elementos ou mesmo trazer capacitações complementares.

É nesse contexto que se insere a discussão sobre o imperativo da inovação, uma 
ferramenta importante para promover o aumento de receitas, além de poder atacar os 
custos produtivos. Em um ambiente recessivo ou de baixo crescimento, como o 
vivenciado pelo Brasil a partir de 2014, a inovação se torna ainda mais crítica, uma vez 
que pode permitir uma série de movimentos compensatórios: atacando novos bolsões 
de receitas com novos produtos e serviços, adaptando a oferta para um ambiente onde 
as famílias buscam redução de consumo (“trade-down”), ou reduzindo os custos para 
permitir uma precificação mais competitiva.

Entretanto, não podemos ignorar o efeito da crise na propensão a inovar: ainda que 
56% das empresas brasileiras entrevistadas estivessem dispostas a investir mais em 
inovação em 2016, é um número bem menor que o de outras economias emergentes, 
como China, onde 81% das empresas estão dispostas a investir mais, e Índia, onde esse 
número sobe para 94%.

Muitas empresas, porém, não têm uma abordagem clara para inovação: 
frequentemente se fecham em ideias internas ou, até de forma mais estreita, 
acreditam que a inovação surgirá de algumas poucas pessoas inspiradas que 
"decidirão" ter boas ideias – em adição ao seu trabalho do dia-a-dia. Isso não é por 
acaso: certamente conseguirão listar alguns momentos da história corporativa onde, 
de fato, uma boa ideia repentina mudou sua trajetória. Entretanto, com a velocidade 
de mudança do mundo dos negócios nos tempos atuais, seria realmente a melhor 
estratégia depender única e exclusivamente dos picos de genialidade de algumas 
poucas pessoas, depositando nelas o futuro da corporação?

Isso contrasta com o fato prático de que a “melhor forma de se ter uma boa ideia é 
tendo várias ideias”4. Quanto mais agressiva for a ambição de uma empresa por 
inovar, mais afunilado será o ciclo de conversão das oportunidades – dado que ela 
estará experimentando territórios não explorados. Para garantir o lançamento de 
novas oportunidades, torna-se ainda mais crítica a necessidade de se aumentar o 
volume de oportunidades avaliadas. Assim, expandir o domínio em busca das 
oportunidades para além das fronteiras de uma empresa é não apenas salutar, mas 
também um imperativo para aumentar as chances de inovar. É sempre melhor 
“pescar num lago maior”. Ou como disse Bill Joy, co-fundador da Sun Microsystems: 
"não interessa quem você é, a maioria das pessoas inteligentes trabalha para outra 
pessoa."

Cabe aqui uma distinção importante entre criatividade e inovação. De uma 
maneira muito simplista, a criatividade está mais associada à competência de gerar 
novas ideias, enquanto a inovação trata da competência de transformar ideias em 
serviços e produtos, e na sequência comercializá-los. É perfeitamente possível que 

4 Frase atribuída a Linus Pauling, químico e biólogo americano, duas vezes ganhador do prêmio Nobel (um de 
Química, e outro da Paz). Tradução livre.
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uma empresa tenha uma grande competência criativa – volume de ideias – e não 
consiga materializar essas ideias em negócios. A história corporativa é cheia de 
exemplos onde uma ideia foi gerada inicialmente em uma empresa, mas prosperou 
em outras. Igualmente, é perfeitamente possível que uma empresa seja inovadora 
sem ser criativa. Uma empresa pode capturar novas ideias geradas na sociedade e 
rapidamente transformá-las em negócios.

Enquanto seria ótimo que uma empresa inovadora tivesse um mecanismo de 
criatividade bastante produtivo (ou seja, gerando ideias de forma proprietária, de 
forma a poder melhor controlá-las), ela deve no mínimo garantir que seja 
inovadora – colocar em prática as ideias geradas, quer em suas fronteiras, quer na 
sociedade de forma mais ampla.

Ainda cabe a seguinte discussão: seria a inovação um requisito específico de 
algumas indústrias e setores, sendo quase irrelevante para outros? Há, sem dúvida, 
um tema relacionado à urgência em se adotar a inovação. O BCG estudou5 
arquétipos de empresas com relação à estabilidade da competição e à habilidade 
da empresa em defender um prêmio de mercado sobre seus produtos. É verdade 
que as empresas ditas “fortalezas”, que conseguem manter um prêmio de produto 
em um mercado estável, tendem a buscar a maior parte do seu crescimento 
maximizando o negócio principal, e, eventualmente, buscando algum crescimento 
em adjacências. Por outro lado, as empresas tidas como em estágio de 
“desaparecimento” precisam rapidamente se reinventar, e apostam quase todas 
suas fichas em explorar novas fronteiras. Mas, independente da urgência e de quão 
perto do negócio principal irão buscar crescimento, a inovação sempre terá um 
papel relevante. No nosso já citado relatório sobre as empresas mais inovadoras no 
mundo, podemos observar, ao longo dos anos, uma grande participação do setor de 
tecnologia e telecomunicações, mas entre 2012 e 2016 outros setores ganharam 
mais relevância (figura 1).

A tecnologia e as amplas possibilidades de um mundo mais digital aceleram o grau 
de ruptura no status quo de diversas indústrias. Note-se o exemplo da Uber, que em 
poucos anos mudou dramaticamente a estrutura da indústria de transporte, 
particularmente o setor de taxis, mas também o setor automotivo de forma mais 
ampla. Ainda no mesmo exemplo, é um caso rico onde a tecnologia que viabiliza 
um novo entrante a ameaçar incumbentes é usada pelo setor ameaçado como 
forma de resposta – ilustrada nesse caso no Brasil pela rápida adoção dos 
aplicativos de taxis, como resposta à ameaça da Uber.

Se todos os motivos até agora apresentados não são suficientes para reforçar a 
necessidade de manter o foco na inovação, talvez um adicional ajude a mudar a 
opinião dos céticos. Em uma análise que fizemos sobre a perspectiva de 
mortalidade das empresas, o risco de que uma empresa americana de capital 
aberto (em um universo de 35 mil) não exista mais em 5 anos é de 32%6. Cerca de 
um terço de chance de que sua empresa deixe de existir em um curto horizonte. 
Mesmo se olhássemos as grandes empresas, com receitas de US$ 1 bilhão ou mais, 
esse número seria de assustadores 15%, razão suficiente para manter-se paranoico e 
buscar se "reinventar" constantemente – daí o imperativo da inovação. 
5 “When the Growing Gets Tough, the Tough Gets Growing”, BCG. Julho 2015.
6 "The Biology of Corporate Survival", BCG. Fevereiro 2016
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Fonte: 2012-2016 BCG Global Innovation Survey; Análise BCG

Figura 1: Empresas Mais Inovadoras Por Setor - 2012 a 2016
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A Abordagem Para a Inovação
O processo de inovação deve estar intrinsicamente ligado à própria formulação 
estratégica de uma empresa: isso determinará "em quais lagos pescar". É na 
discussão sobre como atingir as ambições estabelecidas pela estratégia que a 
empresa vai definir o que deverá vir de seus negócios correntes e o que deverá vir 
de novas fontes – quer sejam inovações aos modelos existentes, quer sejam novos 
focos de atuação. Com a “encomenda” sobre o que deve ser buscado de novo, 
passa-se a definir uma visão estratégica para inovação. Nela, são estabelecidos 
objetivos para que o processo não seja uma iniciativa solta, sem propósito definido. 
Nessa etapa também são definidos os tipos de inovação a se perseguir, as fontes 
onde a inovação deverá ser buscada e o papel da propriedade intelectual (própria 
ou a desenvolver/licenciar).

Particularmente, no que diz respeito às fontes de inovação, as empresas precisam 
ter uma autoavaliação bastante crítica quanto à factibilidade de entregar toda a 
agenda de inovação com os recursos internos. Quanto mais cedo a empresa 
reconhecer que alguns temas seriam menos produtivos de tratar “em casa”, mais 
cedo irá explorar fontes externas para a inovação, como parcerias, convênios com o 
mundo acadêmico e um acesso mais amplo à rede de empreendedores trabalhando 
nos diversos domínios da inovação. 

Definida a visão estratégica, o foco passa a ser nos motores de inovação, cujo 
principal objetivo é fazer a inovação se tornar realidade, do conceito à oferta. Para 
suportar toda essa jornada de inovação, serão necessários alguns pilares, como 
definidos na figura 2: processos e ferramentas, desenvolvimento de talentos e cultura

Setores
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aberta à inovação, ajustes na organização e em sua governança e definição de 
métricas e incentivos que favoreçam a inovação. 

Como podemos ver, a discussão sobre a inovação é bastante abrangente. Neste 
relatório estaremos mais focados na definição das fontes de inovação, e em particular 
na abertura à utilização de fontes externas.

Os Diferentes Veículos de Busca da Inovação
O grau de ruptura e diferenciação a ser buscado pela inovação irá variar bastante, 
assim como o quanto a empresa irá reunir ou não as capacitações necessárias para 
realizar a jornada. A figura 3 ilustra a combinação dessas duas dimensões – quanto 
mais uma empresa navegar na diagonal em direção a inovações “disruptivas e novas 
para o mundo”, mais difícil será a geração de ideias e o desenvolvimento de 
capacitações dependendo exclusivamente de recursos internos. Baseado no nosso 
estudo sobre as empresas mais inovadoras, aquelas de maior destaque reportam em 
cerca de 90% dos casos a inovação como instrumento de criação ou sustentação de 
vantagem competitiva. Curiosamente, as empresas com maior competência em 
inovação tipicamente buscam a oferta de novos produtos e serviços, enquanto as 
mais “disruptivas” focam muito na inovação de modelos de negócios.

No geral, as empresas dominam bem o espaço de busca de inovação no “coração” 
dos negócios onde atuam. Para isso, possuem um departamento interno de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), um veículo de inovação que tende a reforçar o 
negócio principal da empresa independente do horizonte de impacto.

De forma a separar o esforço de P&D das equipes internas, voltadas a táticas mais 
aderentes aos negócios correntes, e as de maior ruptura com o status quo, algumas 
empresas optam pelo estabelecimento de Innovation Labs, garantindo um orçamento e 

Figura 2: A Abordagem do BCG para a Inovação
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foco para que equipes internas explorem coisas novas em novos espaços. Essa 
abordagem busca evitar que todo o esforço de inovação fique muito centrado em 
aprimoramento da oferta corrente – que sem dúvida deve ser um foco de qualquer 
empresa, exceto em situações de declínio inevitável do negócio. Além disso, minimiza-
se o problema recorrente de organizações com projetos de maior distância do core, 
inicialmente pequenos, perderem relevância face a projetos de resultado mais imediato 
independentemente do seu potencial disruptivo futuro. Ao estabelecer duas equipes 
com dois focos, quebra-se essa necessidade de escolher entre um (aprimoramentos à 
oferta corrente) e outro (busca de novas ofertas).

A proximidade com o core e o tempo esperado para que as inovações tenham impacto 
irão influenciar a escolha de veículos de inovação. A figura 4 busca ilustrar os diferentes 
veículos e sua aplicação.

As empresas tendem a conhecer bem o veículo de fusões e aquisições para trazer 
impacto no curto prazo, quer seja no negócio principal, em adjacências, ou em negócios 
completamente novos. Comprar uma empresa que já faz um determinado produto que 
não dominamos é uma forma usual de trazer impacto no curto prazo. Porém, uma 
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parcela significativa das transações de M&A (fusões e aquisições) acaba não 
concretizando seu potencial, destruindo o valor ao acionista, quer pelo seu impacto no 
fluxo de caixa da empresa, quer pela deterioração do múltiplo ou por uma visão mais 
cética dos investidores sobre o potencial futuro da empresa pós M&A. A figura 5 
apresenta uma análise que mostra que mais da metade das transações de M&A 
destroem valor aos acionistas. 

Reconhecemos o valor do M&A para contribuir com o ciclo de crescimento das 
empresas. Na verdade, ao analisarmos empresas que crescem de forma muito 
acelerada, o M&A é tipicamente uma parcela importante da fórmula. Nossa provocação 
está mais associada ao fato de que aquisições e fusões precisam ser avaliadas de forma 
muito cuidadosa, e que não representam a única alternativa para as empresas que 
buscam crescimento "fora de casa".

O grande desafio das empresas está quando elas querem gerar valor de médio e longo 
prazo em negócios mais distantes de seu foco principal, onde as alavancas de P&D 
interno e M&A podem não ser suficientes – e mesmo as parcerias podem estar mais 
focadas em um prazo mais curto. É nesse espaço que a redefinição das fontes de 
inovação pode causar mais impacto: e se encontrássemos veículos que conseguissem 
nos trazer oportunidades do mundo externo para avaliarmos?

Em nossa pesquisa sobre as empresas mais inovadoras do mundo, é marcante a 
diferença entre as classificadas como fortes e as como fracas no que diz respeito à

Figura 4: Veículos de Suporte para a Inovação

Fonte: Análise BCG
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Figura 5: Distribuição de Transações de M&A Dois Anos Após a Compra

Fonte: Compustat; Análise BCG | Nota: As maiores e menores quantidades foram excluídas por conta de valores extremos. TSR representa "Total 
Shareholder Return", ou Retorno Total ao Acionista, em português.

competência de inovação usando fontes externas. Para as que possuem forte 
competência em inovação, o uso de fontes externas é muito mais frequente e natural 
– sem precisar abrir mão das internas (ver figura 6).

Incubação/Aceleração e CVC: Fase de Amadurecimento do 
Mercado no Brasil
A incubação/aceleração é uma forma de avaliar oportunidades de forma serial, e de 
oferecer uma plataforma onde essas oportunidades possam avançar mais rápido no 
ciclo de desenvolvimento. Incubadoras geralmente promovem programas de apoio 
mais curto, enquanto aceleradoras seguem apoiando os empreendedores por mais 
tempo – os termos, porém, são frequentemente usados como sinônimos. Já o CVC71 
(Corporate Venture Capital) é realizado através de investimentos (muitas vezes 
minoritários) em participações em startups, de forma a permitir que a empresa 
tenha acesso a entender novos mercados e tecnologias.

Se, por um lado, esses veículos externos de inovação tiram o controle do processo e  
das ideias (versus ter uma equipe própria de P&D), por outro, eles conferem acesso 
a uma base bem mais ampla de geração de ideias. Porém, nem todos na 
organização perceberão esse equilíbrio de forma positiva. Não podemos
7 Neste relatório, iremos utilizar dois conceitos diferentes para Venture Capital. Quando tratarmos de VC (Venture Capi-
tal), estaremos nos referindo aos fundos tradicionais de Venture Capital (como Monashees Capital, Kaszek Ventures e 
Redpoint Ventures). Quando tratarmos de CVC (Corporate Venture Capital), estaremos falando de iniciativas de capital 
de risco lideradas por empresas tradicionais, buscando atrair empreendedores.
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Figura 6: Com que Frequência Novos Projetos e Ideias de Crescimento Geralmente Vêm 
de Cada Uma das Seguintes Fontes?

Fonte: BCG Global Inovation Survey 2016; Análise BCG

menosprezar as barreiras que deverão ser rompidas para que as empresas abracem 
a inovação aberta (conciliação de fontes internas e externas).

Haverá, potencialmente, uma reação inicial contrária às fontes externas vinda das 
equipes internas de desenvolvimento, que gostariam de poder tentar primeiro 
explorar os novos domínios designados como fonte externa. Inclusive, esse 
posicionamento pode até mesmo ser observado com relação ao estabelecimento 
dos Innovation Labs, ainda que sejam baseados em recursos internos. 
Adicionalmente, a alta gestão pode levantar restrições ao fato de ter o “futuro” da 
empresa (as novas ideias) sendo compartilhado com outras empresas ou elementos 
externos à corporação. Isso sem mencionar o grande desafio de fazer coexistir a 
cultura corporativa com a cultura dos parceiros. Ou seja, não faltarão desafios para 
introduzir e consolidar a filosofia de "inovação aberta" em uma empresa.

Em um estudo recente do BCG8,1mapeamos que em um universo de sete indústrias 
avaliadas, a penetração de Corporate Venture Capital ou de aceleradoras/
incubadoras nas 30 principais empresas de cada uma dessas indústrias já é de 40% 
ou mais, tendo observado um crescimento bastante acelerado, particularmente nas 
incubadoras/aceleradoras (ver figura 7).

8 “Corporate Venturing Shifts Gears”, BCG. Abril 2016
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De acordo com a nossa pesquisa, o Brasil tem acompanhado as tendências globais 
de aplicação de ferramentas sofisticadas de análise e big data para inovar. Mas 
nossas empresas têm utilizado menos fontes externas para fomentar novos 
projetos/ideias: ficamos atrás, por exemplo, no uso das parcerias com o mundo 
acadêmico, de incubadoras, nos licenciamentos e mesmo na utilização de insumos 
vindos das redes sociais. Por outro lado, ficamos à frente em: parcerias com outras 
empresas, uso de sugestões de consumidores e na incorporação de ideias de 
fornecedores.

Se, por um lado, os desafios são grandes, por outro, o retorno pode ser muito 
significativo – e em alguns casos, a inovação aberta pode ser um fator crítico para o 
sucesso. Imaginemos uma empresa que esteja sendo desafiada em seu negócio 
principal, e que tenha que se mover de forma importante para adjacências e novos 
negócios. Para isso, terá que lançar muitas iniciativas, que irão carecer de um 
volume alto de ideias sendo avaliadas. Por exemplo, ao avaliar a situação de um 
cliente do BCG, observamos que o seu funil de conversão de oportunidades tinha 
uma taxa de sucesso de 0,5%, ou seja, de cada 700 oportunidades avaliadas, apenas 
3 ou 4 eram levadas até o fim. Com uma taxa de conversão tão baixa (mas 
compatível com ideias nesse estágio de desenvolvimento), é indispensável garantir 
que mais oportunidades entrem no ciclo – e uma forma bem efetiva de fazer isso é 
acessar recursos externos, como, por exemplo, redes de VCs e conferências.

Figura 7: Penetração de Veículos de Venturing em Indústrias Selecionadas

Fontes: Análise BCG | Nota: Amostras incluem as 30 maiores empresas por valor de mercado para 7 indústrias. n=210 (tecnologia, comunicações, 
mídia & mercado editorial, químicos, bens de consumo e instituições financeiras); Aceleradoras e incubadoras foram computadas como um só 
veículo. 1MVP = Minimum Viable Product.
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Claro que, juntamente com avaliar muitas ideias, as empresas deverão ter uma 
disciplina muito grande para determinar quando seguir investindo em uma ideia, 
e quando abandonar um projeto pela metade. É a velha máxima de “errar rápido 
e errar barato”. Mesmo do ponto de vista de perfis, é desafiador. Ao mesmo 
tempo, a empresa irá querer empreendedores obstinados com as suas ideias e ter 
a capacidade de não seguir investindo em conceitos pouco promissores. É muito 
pedir para que essas duas competências estejam no mesmo agente (o 
empreendedor), logo é recomendável criar um comitê de avaliação do portfólio, 
que seja capaz de decidir quais ideias devem ser interrompidas e quais devem 
seguir – da forma mais objetiva possível. Uma ferramenta importante na gestão 
desse portfólio será o estabelecimento de “portões” de tomada de decisão, que 
definam quais os requisitos mínimos necessários para uma ideia avançar no ciclo 
de desenvolvimento.

O nível de adesão a essa “arquitetura aberta” para inovação varia bastante por 
indústria, país, perfil de empresa, etc. Por exemplo, os setores mais expostos a 
mudanças tecnológicas (entre outros, tecnologia, telecomunicações, mídia e 
biotecnologia) tendem a ser mais propensos à inovação aberta. Mas, em nosso 
estudo, observamos que não somente as grandes empresas desses setores 
dinâmicos buscaram a arquitetura aberta. Empresas de setores ditos mais 
tradicionais, como instituições financeiras, empresas de consumo e do setor 
automotivo também embarcaram na tendência: ao verificar os temas que essas 
empresas têm buscado via inovação aberta, é possível fazer uma associação direta 
com as suas estratégias. No setor automotivo, por exemplo, os campos de busca 
de inovação no negócio principal estão relacionados a showrooms digitais, motor 
elétrico, tecnologias de bateria e sistemas de direção assistida; com relação a 
adjacências, os campos mais pesquisados dizem respeito a capacitações analíticas 
de big data e carro conectado; e finalmente, no horizonte mais expandido de 
novos negócios, os campos mapeados foram compartilhamento de carros, 
deslocamentos “multimodais” e uso de energia.

Igualmente, países com uma ampla infraestrutura de fomento ao 
empreendedorismo – como os EUA e Israel – tornam a arquitetura aberta mais 
natural e promissora para as empresas, até porque o custo de oportunidade de 
não verificar essas ideias externas pode ser muito alto, principalmente se 
considerarmos que a comunidade de empreendedores pode estar tratando de 
ideias como a Uber ou o Airbnb.

O Brasil ainda apresenta desafios ao empreendedorismo de uma forma mais 
ampla, sendo um dos países com maior burocracia para abrir e fechar empresas. 
Também é pequeno o volume de comunidades reunindo investidores e o capital 
disponível a ser alocado em Venture Capital (independentemente de ser liderado 
por corporações ou VCs). Não é de se estranhar que a indústria de Venture Capital 
no país ainda esteja dando seus primeiros passos. Algumas grandes empresas já 
estão presentes no Brasil – por exemplo, Monashees Capital, Kaszek Ventures e 
Redpoint Ventures – mas ainda estão nos seus primeiros fundos. O mercado 
brasileiro de venturing irá amadurecer na medida em que os empreendedores 
consigam realizar seus negócios e partir para novos empreendimentos. Algumas 
boas histórias de sucesso servirão de propulsor para ainda mais investidores.
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Os recursos para financiar boas ideias no Brasil já existem. Adicionalmente, os 
Venture Capitals já possuem muitos investimentos em fase de amadurecimento no 
país, provenientes de seus primeiros fundos. Estamos finalmente chegando no 
momento em que os VCs começam a pensar na saída das empresas de seus fundos 
iniciais. Tipicamente, essa “saída” (venda das empresas investidas) se dá para 
investidores estratégicos (empresas interessadas nos negócios dos empreendedores). 
Nesse momento em que teremos empreendedores com suas empresas em 
consolidação buscando compradores (empresas maiores já estabelecidas) é que os 
dois mundos (empreendedor e corporativo tradicional) precisam se aproximar.

Em mercados mais maduros para o Venture Capital, essa dinâmica de encontro entre 
empreendedores e o mundo corporativo tradicional já está bem consolidada – as 
empresas com práticas de inovação aberta já estão no ciclo de discussão de negócios 
e sabem encontrar os empreendedores. No Brasil, porém, isso ainda está por vir. 
Enquanto não atingimos essa maturidade, essa aproximação é mais difícil. Foi 
justamente para ocupar essa brecha, por exemplo, que o Cubo surgiu, como uma 
forma de fomentar esse encontro. Não é de se estranhar que várias empresas 
interessadas em acessar empreendedores estejam participando como fundadores ou 
parceiros do Cubo. Como outra forma de buscar aproximação entre empreendedores 
e empresas, vimos também a introdução das aceleradoras/incubadoras nas 
empresas, como, por exemplo, a Algar Incubadora. O Bradesco também vem 
investindo no tema através do inovaBra, plataforma de inovação composta de 
iniciativas de cooperação interna e externa com startups, investimentos e 
colaboração com o ecossistema de inovação. Muitas outras empresas adotaram 
iniciativas semelhantes.

Apesar dos desafios, o empreendedorismo tem ganhado importância no país, e as 
empresas podem ajudar a acelerar esse processo oferecendo plataformas onde a 
inovação poderá ser aplicada e ganhar escala – a exemplo do que as empresas 
fizeram no que diz respeito à formação da mão-de-obra: em vez de se queixarem da 
educação deficiente no Brasil, partiram para programas de formação robustos para 
complementar a educação de sua força de trabalho. Da mesma forma, podem 
catalisar o processo de CVC no país, oferecendo os canais para as ideias dos 
empreendedores. Muitas vezes esse é o caminho a ser perseguido por economias em 
desenvolvimento: não necessariamente precisarão replicar todo o ciclo de adoção de 
uma tecnologia ou tendência, muitas vezes pulam algumas dessas etapas. É o caso 
do desenvolvimento de setores como mídia social e internet móvel, onde o Brasil 
rapidamente avançou na curva.

Incubadoras, aceleradoras e CVC não são os únicos meios de explorar o “mundo 
externo” em busca de ideias. Empresas buscam diversos outros meios 
complementares, como, por exemplo: Hackathons (workshops intensos para 
desenvolvimento de aplicativos); participação de funcionários em competições de 
startups; missões de reconhecimento, onde funcionários fazem visitas em busca de 
novas ideias; cooperações diversas com universidades; parcerias estratégicas com 
outras empresas; compra de startups antes do amadurecimento dos conceitos de 
negócios; licenciamento de ideias desenvolvidas por outros, etc.
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Definindo um Modelo de Inovação Aberta no Brasil
Da mesma forma que os VCs encontrarão desafios para deslanchar no Brasil, as 
empresas terão dificuldades para participar do jogo. Um empreendedor no começo 
do ciclo de sua ideia busca, além de capital, um apoio de empresas e executivos que 
tenham experiência em fazer seu projeto passar o mais rápido possível para os 
ciclos seguintes de maturidade. Nesse quesito, as empresas de VC possuem mais 
experiência e método que as empresas tradicionais. Além disso, o fato de receber 
investimentos de um VC tradicional atua como um “selo de qualidade” para a 
ideia, e abre portas em uma escala maior do que a que o empreendedor 
conseguiria se fosse financiado por uma empresa.

Colocando de uma outra forma, empreendedores com ideias realmente promissoras 
irão, inicialmente, procurar e preferir receber financiamento dos grandes VCs. Isso 
pode acabar criando uma “seleção adversa”, onde as ideias que porventura não 
sejam compradas pelos VCs tradicionais e acabem chegando nas empresas tenham 
um potencial inerente de sucesso menor. Para um negócio com taxa de mortalidade 
tão alta, um grande fator crítico de sucesso é ter acesso pleno às melhores ideias. 
Tornou-se necessário brigar para ser a primeira opção (ou uma das primeiras 
opções) na qual os empreendedores irão pensar. Esse desafio é bem menor quando 
considerado um mercado mais maduro para o empreendedorismo, como os EUA. 
Nesse mercado, uma empresa como o Google possui tradição e pioneirismo 
suficientes para competir e atrair as melhores ideias, competindo diretamente com 
os VCs tradicionais. No caso do Google, a empresa possui um programa bastante 
estruturado de aceleração de ideias, inclusive já disponível na sua operação no 
Brasil. 

Adicionalmente, os empreendedores poderão ter uma certa prevenção a se expor a 
empresas muito grandes e seus complexos processos corporativos de tomada de 
decisão. A impressão de que a sua grande ideia irá se perder na burocracia 
empresarial em si já poderá ser motivo suficiente para o empreendedor preferir os 
VCs às empresas tradicionais.

Enquanto o mercado de “paquera” entre empreendedores e companhias tradicionais 
não se consolida no Brasil, algumas opções podem ser mais interessantes 
particularmente para empresas que não possuam uma forte marca de pioneirismo e 
inovação. Por exemplo, as empresas buscando inovação aberta via investimentos 
externos podem focar seus esforços nas startups que já estejam mais avançadas no ciclo 
de maturidade – entrando em estágios posteriores (late stage) de financiamento. 
Seguramente irão pagar mais caro pelos investimentos, mas em contrapartida, terão 
uma menor taxa de mortalidade. Podem encontrá-las, inclusive, nos portfólios dos VCs.

Apesar da avaliação mais cara, a estratégia de entrada em novas empresas em ciclos 
tardios (por exemplo, a partir da "série C") de financiamento trará uma outra 
vantagem. Nos ciclos preliminares, a taxa de mortalidade é muito alta, e muitas 
empresas não estarão prontas para essa nova dinâmica. Um VC no Brasil pode, 
facilmente, olhar mais de mil oportunidades por ano, mas finalmente investir em 
algumas poucas dezenas. Dentro desses investimentos em ciclos iniciais, muitos irão 
eventualmente se tornar perdas totais (write-offs). E se para o VC essa é a própria 
natureza do negócio, para as empresas tradicionais isso poderá levantar várias 
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bandeiras amarelas, impactando prematuramente a disposição ao risco e ao 
investimento. A estratégia de entrar em ciclos tardios de investimento só precisa ser 
ajustada. Se uma empresa demorar muito para ter certeza de que um conceito 
empreendedor estará totalmente consolidado, a busca por oportunidades já não 
precisará estar mais com uma equipe de CVC, e sim poderá estar com o time 
tradicional de M&A da empresa (o “V” de CVC quer dizer “Venture”, logo, assume um 
maior risco versus empresas consolidadas).

Uma outra abordagem a esse desafio de falta de maturidade no mercado de 
empreendedores no Brasil é uma empresa tomar a decisão de investir em um VC. 
Como investidor do VC, a empresa poderia buscar influenciar a procura de 
empreendedores em determinados domínios de conhecimento, bem como se 
beneficiar de um contato frequente com o time que poderia alimentá-la com o que há 
de mais novo na esfera empreendedora. Note que não é comum os investidores 
sentarem nos comitês de avaliação de oportunidades do VC, nem que tenham 
qualquer tipo de privilégio quanto às empresas investidas do VC (por exemplo, não 
deverão ter direito à primeira recusa quando as investidas forem vendidas). Essa 
abordagem é muito mais uma entrada para uma discussão mais qualificada com o VC 
do que qualquer outra coisa. Ganha-se em especialização do time, mas, por outro lado, 
abre-se mão da influência sobre quais domínios os VCs estão investigando. No mínimo 
como parceiro limitado do VC, a empresa investidora terá acesso a seus relatórios de 
investimento e terá oportunidade de trocar experiências com a outra equipe. Em 
mercados mais maduros, é menos comum o investimento de empresas em VCs, mas, 
no Brasil, ainda é uma possibilidade.

Quando fizemos nosso estudo global sobre CVC, identificamos que há uma clara 
divisão quanto ao modelo a ser adotado: ele pode ter foco no retorno financeiro ou 
pode buscar uma orientação mais estratégica. No primeiro caso, a empresa buscará 
retornos financeiros (e os aprendizados provenientes de ser um investidor qualificado) 
pelas novas ideias. Já no segundo, a empresa buscará o investimento em ideias que 
contribuam diretamente com o plano da empresa ou de uma unidade de negócios 
específica. Para aquelas empresas cujo foco é essencialmente o retorno financeiro 
(35% das empresas com CVC estabelecido, ou 48% dos fundos alocados), a abordagem 
de investimento direto em um VC é mais fácil.

Uma resistência adicional a uma empresa investir em um VC versus ter o seu próprio 
é, eventualmente, ter que abrir informações sobre os domínios priorizados, para tentar 
influenciar o VC. Ou, ainda, conseguir influenciar o VC a investir em empresas nos 
domínios desejados, sem a garantia de poder adquirir as empresas que tiverem êxito 
– que podem no extremo ser adquiridas até pelos seus próprios concorrentes. De fato, 
esse desconforto irá existir, mas como bem ouvimos em uma entrevista feita durante a 
consolidação deste relatório: “esse é o problema da inovação aberta: ela é inovação, 
mas é aberta”.

Independentemente do modelo e abordagem a serem escolhidos para buscar o 
investimento em empreendedores externos, já haverá um claro ganho para a empresa 
formalizar dentro de sua estrutura qual time será responsável pela interlocução 
externa. Há um benefício imenso em ter um único grupo consolidando todas as 
demandas por ideias externas, para ventilá-las com os parceiros, incluindo as redes e 

A estratégia de entrar 
em ciclos tardios de 
investimento só 
precisa ser ajustada 
– se uma empresa 
demorar muito para 
ter certeza de que um 
conceito 
empreendedor estará 
totalmente 
consolidado, a busca 
por oportunidades já 
não precisará estar 
mais com uma equipe 
de CVC, e sim poderá 
estar com o time 
tradicional de M&A 
da empresa
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fóruns de empreendimento. No outro sentido da comunicação – de fora para dentro 
– o benefício também será claro. Um empreendedor que desejar expor sua ideia a 
uma empresa deve ter bem claro quem deverá ser seu ponto de entrada – afinal, 
grandes empresas possuem dezenas de milhares de funcionários. Essa interlocução 
única acelera o processo e reduz a resistência inicial de um empreendedor buscar uma 
grande empresa como investidora. Ouvimos em uma entrevista o caso de um 
empreendedor no Brasil que teve que conduzir mais de uma centena de reuniões com 
diferentes executivos de uma empresa até que sua ideia fosse aprovada e avançasse 
nos corredores corporativos. Considerando que esse empreendedor provavelmente é o 
CEO/CFO/COO de sua própria empresa, ele simplesmente não consegue sair "vivo" 
como empresa de um processo semelhante a esse.

Organizando-se Para Viabilizar a Inovação
De forma a tirar o melhor da inovação aberta, é necessário assegurar algumas etapas. 
O primeiro e mais importante passo é o de entender exatamente como a inovação irá 
contribuir para entregar a estratégia da empresa. O risco de não fazer bem esse passo 
é de que a contribuição real da inovação pode não ser facilmente relacionada ao 
sucesso da empresa, colocando em risco sua continuidade.

Vencido esse primeiro passo, é igualmente importante entender para quais domínios 
serão utilizados os tipos de veículos de inovação: a definição de distância do core 
cruzada com o nível de vantagem competitiva pretendida/necessária ajuda a 
determinar os melhores caminhos. Além disso, é necessário entender o que iremos 
buscar nas fontes externas: modelo de negócio, novos canais, processos operacionais, 
produtos, etc. Evita-se, assim, o perigo de diluir esforços e sair “atirando para todos os 
lados”. Associado a isso, deve-se definir o quanto de recursos alocar às inovações no 
core, em adjacências ou em áreas realmente transformacionais – isso vai depender do 
contexto da empresa bem como das aspirações para a inovação.

Um outro passo relevante é o de adaptar os processos corporativos para acomodar 
esses novos veículos. Apenas tomando por exemplo o processo de orçamentação e 
avaliação de investimento: no mundo corporativo tradicional essas avaliações são 
feitas projeto a projeto, investimento a investimento. No CVC, por outro lado – e de 
forma semelhante ao VC – os retornos devem ser calculados com base em uma "safra 
de investimentos", onde todos deverão estar conscientes de que alguns projetos 
falharão grandemente, a maioria terá retorno marginal, e que alguns poucos terão um 
grande retorno (ouvimos, em entrevistas, uma distribuição "típica" de que 1/3 dos 
investimentos irá fracassar; 1/3 irá "trocar dinheiro" e 1/3 terá sucesso). E, muito 
provavelmente, não será possível estabelecer um orçamento detalhado de um produto 
que ainda sequer existe.

Finalmente, há de se reconhecer o papel da equipe liderando a iniciativa no ciclo da 
inovação aberta. Não basta assinar um cheque, e esperar alguns anos para se coletar o 
pay-off. É preciso criar um modelo de engajamento com as empresas incubadas/
financiadas onde, por um lado, elas não sejam sufocadas pelos processos corporativos 
tradicionais, mas que, pelo outro, possam se beneficiar da experiência e recursos das 
empresas investidoras.
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Para isso, ao contrário da ideia romântica da inovação como algo que simplesmente 
"acaba acontecendo", os processos de acompanhamento e avaliação devem ser 
estruturados e vir juntos a uma responsabilização nos vários níveis da organização, 
com alocação de papeis específicos à interação com as empresas investidas. Assim 
começa-se a preparar a própria organização para estar “aberta à inovação aberta”.

Como mencionado, há, ainda, um claro benefício em estabelecer uma interlocução 
única entre a empresa e o mundo externo. Esse time deverá ser o responsável por 
coordenar essa comunicação, de forma a racionalizar e acelerar o fluxo. Mas também 
deverá ter, pelo menos, dois objetivos adicionais. Essa equipe deverá ter o mandato de 
conhecer plenamente o ecossistema empreendedor no Brasil e fora. Além disso, 
deverá ter amplo domínio das demandas corporativas por inovação externa, de forma 
a saber o que buscar ativamente e o que priorizar entre as oportunidades que forem 
trazidas reativamente.

Todo esse processo de mudança deve ser acompanhado de uma profunda reflexão 
quanto ao nível de prontidão organizacional para abraçar a inovação. Em um artigo 
recente7, identificamos requisitos sobre como as empresas devem se preparar para o 
crescimento, e a lista é bastante pertinente ao tema de inovação. Como não poderia 
deixar de ser, a jornada começa por um claro sinal da liderança da empresa quanto à 
criticidade do tema. Garantido isso, passa-se a cobrir outros requisitos.

Como um dos temas relevantes, é preciso se assegurar de que a empresa estará 
apta a desenvolver novas competências, tanto organizacionais como individuais. 
Nesse processo, a empresa muitas vezes deve reconhecer que vai precisar 
adicionar novos perfis de líderes a seu portfólio corrente – e adicionar alguém 
novo não necessariamente significa substituir uma fórmula que venha dando 
resultados. Por exemplo, muitas empresas conseguiram adaptar suas equipes de 
tecnologia para atender suas demandas analíticas e oferecer soluções que 
alavanquem plenamente big data; já outras, foram buscar profissionais no mercado 
com essas capacitações para adicionar à sua equipe. A solução vai variar caso a 
caso, mas a abertura para discutir quais são as capacitações e se estão presentes 
ou podem ser desenvolvidas pelas equipes internas precisa existir. Se a 
organização fosse um ser vivo, estaríamos aqui falando por metáfora de seus 
músculos, sua capacidade de agir.

Mas a resposta não poderia somente estar nos músculos. Não podemos imaginar 
que, para atacar o tema de inovação, iremos contratar algumas pessoas criativas e 
distribuí-las nos times, e que, com isso, a inovação simplesmente acontecerá. 
Também é fundamental ter um esqueleto que suporte os músculos, que na 
metáfora organizacional seria a estrutura pela qual a atividade empresarial é 
organizada. Por vezes, a inovação será promovida dentro de uma unidade de 
negócios, e poderá receber um processo específico para garantir que tenha 
prioridade na tomada de decisão. Mas, por outras, as mudanças precisarão ocorrer 
fora das unidades, e, nesses casos, a inovação pode merecer uma organização 
dedicada, com uma equipe e orçamento específicos para garantir o foco. 
Independente de qual solução seja adotada na parte organizacional, é fundamental 
criar oportunidades (fóruns, conselhos) para que a atividade de inovação seja 

7 “Organizing for Growth”, BCG. Outubro 2014
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“socializada”, e para que os agentes de mudança da empresa saibam sobre os 
domínios de conhecimento que estão sendo desenvolvidos.

Temos, assim, as pessoas, bem como um mandato organizacional claro para que 
empurrem o tema da inovação. Mas ainda assim não será o suficiente. Da mesma 
forma que nesse artigo trouxemos a provocação que as empresas precisam levar em 
consideração a colaboração com o ambiente externo (arquitetura aberta), é crítico 
que estejam abertas também para a colaboração interna, para o trabalho 
multidisciplinar que transcenda as fronteiras entre unidades de negócios ou mesmo 
funções. É aí que entra a última peça de nossa metáfora, que é o “sistema nervoso”. 
Há de se modificar a “maneira como as coisas são feitas aqui” – muitas vezes 
chamada de “cultura organizacional” – para poder tirar o máximo proveito da 
inovação. É preciso repensar esse modo de operação para permitir que 
colaboradores se sintam à vontade de cruzar as fronteiras departamentais para 
pedir e oferecer ajuda, solicitar contribuições ao novo conhecimento.  Isso inclui 
reconhecer que os sistemas de avaliação e remuneração terão um papel importante 
em influenciar essa cultura. 

Olhando no conjunto, é uma jornada complexa, onde todos esses elementos 
precisam ser considerados, para evitar que a sobrevivência da empresa dependa de 
algum lampejo de genialidade esporádico. Pode até mesmo parecer contraintuitivo 
que estejamos falando tanto de estruturação e formalização de um processo que à 
primeira vista parece ser algo solto e desestruturado. Mas não há saída: a demanda 
por mudança constante exige uma maior produtividade na inovação, que muito 
dificilmente será atingida sem método. A boa notícia é que todo esse esforço tem 
uma recompensa muito clara: a performance diferenciada das empresas tidas como 
mais inovadoras em suas indústrias.

Não podemos 
imaginar que, para 

atacar o tema de 
inovação, iremos 

contratar algumas 
pessoas criativas e 

distribuí-las nos 
times, e que com isso 

a inovação 
simplesmente 

acontecerá. 
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Testando o Grau de Prontidão Para a Inovação
Como sugestão para que empresas verifiquem onde estão no processo de fomentar a 
inovação, particularmente capturando oportunidades externas, trazemos algumas 
perguntas – com caráter meramente provocativo:

 • Por que nossa empresa deveria apostar no tema de inovação? Quais ameaças e 
oportunidades deveriam nos levar a buscar negócios em outros campos ou de 
outras formas?

 • Se em 10 anos não existirmos mais como setor ou mesmo como empresa, o que 
poderá ter acontecido? Como antecipar e atuar sobre esses riscos?

 • Quais são os principais campos de atuação onde deveríamos priorizar nossos 
esforços? Como a inovação nesses campos fortaleceria a nossa proposta de valor 
como empresa?

 • Para os campos priorizados, quais deveríamos atacar com recursos internos (times, 
competências, etc.)? Em quais deveríamos buscar apoio externo?

 • Para os esforços externos, que tipo de veículos deveríamos estabelecer? Como 
entrar no circuito mais amplo de discussão de oportunidades? Devemos montar 
nossa própria solução ou nos associar com entidades existentes? Qual governança 
deverá ser estabelecida com o mundo externo?

 • O que deverá ser adaptado em relação aos nossos times e competências, estrutura 
organizacional, governança interna e mesmo cultura organizacional para aumentar 
a chance de sucesso da inovação?

 • Quais processos, métricas e incentivos precisamos estabelecer para destacar a 
relevância da inovação? Como medir o resultado desse esforço? Como podemos 
definir “sucesso” para essa jornada?

Ter uma boa resposta a essas perguntas já é um bom primeiro passo para 
entender o quanto sua organização está preparada para abraçar a inovação de 

forma plena.



22 As Oportunidades e a Necessidade da Inovação Aberta no Brasil 

Sobre os Autores
Heitor Carrera é Sócio e Diretor Executivo no escritório de São Paulo do The Boston Consulting 
Group. Você pode contatá-lo através do e-mail Carrera.Heitor@bcg.com

Masao Ukon é Sócio e Diretor Executivo no escritório de São Paulo do The Boston Consulting 
Group. Você pode contatá-lo através do e-mail Ukon.Masao@bcg.com

Ricardo Simas é Principal no escritório de Houston do The Boston Consulting Group. Você 
pode contatá-lo através do e-mail Simas.Ricardo@bcg.com

Marcus Ayres é Project Leader no escritório de São Paulo do The Boston Consulting Group. 
Você pode contatá-lo através do e-mail Ayres.Marcus@bcg.com

Agradecimentos
Os autores do estudo agradecem a contribuição valiosa dos entrevistados. Por toda a ajuda com 
edição, diagramação, produção e distribuição, também agradecem Anna Damico, Bruno Zani e 
Isabella Albernaz.

Para Contatos Adicionais
Se você tem interesse em debater este relatório, por favor, entre em contato com os autores.



Acesse bcgperspectives.com para ter acesso ao material mais recente produzido pelo BCG e registre-se para receber alertas sobre este e 
outros assuntos. Siga bcg.perspectives no Facebook e Twitter.

© The Boston Consulting Group, Inc. 2017. Todos os direitos reservados.
04/17



Abu Dhabi
Amsterdam
Athens
Atlanta
Auckland
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Bogotá
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Calgary
Canberra
Casablanca
Chennai

Chicago
Cologne
Copenhagen
Dallas
Denver
Detroit
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg
Helsinki
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Houston
Istanbul
Jakarta
Johannesburg

Kiev
Kuala Lumpur
Lagos
Lima
Lisbon
London
Los Angeles
Luanda
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Montréal
Moscow
Mumbai

Munich
Nagoya
New Delhi
New Jersey
New York
Oslo
Paris
Perth
Philadelphia
Prague
Rio de Janeiro
Riyadh
Rome
San Francisco
Santiago
São Paulo
Seattle
Seoul

Shanghai
Singapore
Stockholm
Stuttgart
Sydney
Taipei
Tel Aviv
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington
Zurich

bcg.com


