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1. RESUMO 

 O processo de inovação constitui parte essencial nos negócios de uma 

organização, contribuindo fortemente para promover e aprimorar o fator 

competitividade. Nas últimas décadas, as organizações encontraram no modelo de 

inovação aberta, a possibilidade de inovar com baixo custo e alto valor agregado.  

2 INTRODUÇÃO 

Proposta por Henry Chesbrough, a inovação aberta defende a ideia de que os 

processos de criação de uma empresa devem estender-se para além do ambiente 

interno, levando em consideração as ideias e conhecimentos gerados por outras 

instituições, como organizações parceiras, universidades, fornecedores e até mesmo 

os próprios consumidores (SANTOS, FAZION e MEROE, 2011; SILVA e PINHEIRO, 

2014;). 

Nos EUA, algumas empresas, como por exemplo a Dell e a Procter & Gamble 

possuem plataformas para que seus clientes deem ideias de melhorias aos produtos 

existentes, além disso, quando essas empresas se propõem ao lançamento de novos 

produtos, utilizam-se das mesmas plataformas também para auxiliar na busca do seu 

público alvo para que possam apresentar as necessidades (NASCIMENTO, HEBER 

e LUFT, 2013). Na Alemanha, a empresa CAS Software AG utilizou da inovação 

aberta em parceria com a IBM e a SAP para desenvolver um novo produto 

(BRUNSWICKER e EHRENMANN, 2013). 

No Brasil, grandes empresas como Natura e Banco Bradesco, abrem 

processos de Inovação Aberta para que Startups participem, visando que as mesmas 

tragam inovação para os processos, produtos ou serviços das organizações 

(VARRICHIO, 2016). Nos últimos tempos, observa-se o aumento expressivo de 

iniciativas e projetos que visam apoiar empresas de pequeno porte com potencial 

inovador como as aceleradoras privadas do Itaú, do Google e da Porto Seguros e 

bolsas do governo para pesquisa como FINEP e FAPESP propiciando estrutura inicial, 

por meio do modelo de startups. (SARMENTO e DA COSTA, 2016) 

3 OBJETIVOS 



 

 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as principais práticas internacionais 

de inovação aberta e mapear a existência dessas práticas em startups de economia 

compartilhada no cenário brasileiro e, para tal, torna-se necessário realizar os 

seguintes objetivos específicos: (1) identificar os principais fatores de aplicação da 

inovação aberta do mercado internacional; (2) relacionar os fatores pesquisados com 

o cenário brasileiro; e (3) aplicar um estudo multicaso nas startups de economia 

compartilhada no Brasil. 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja a estratégia consiste numa revisão 

da literatura internacional e na realização do que é denominado por Yin (2015) de 

estudo multicaso com startups de economia compartilhada no Brasil. Serão aplicados 

questionários e realizadas entrevistas semiestruturadas com os principais gestores 

dessas instituições. Também serão verificados alguns relatórios das startups 

pesquisadas para realizar a triangulação dos resultados. 

5 DESENVOLVIMENTO  

As Startups definem-se como: empreendimentos temporários, com modelo de 

negócio escalável em estágio inicial, ou seja, que tenham a capacidade de entregar o 

mesmo produto ou serviço repetidamente, com um crescimento rápido, tendo grande 

retorno, mas sem a certeza de que vai obter êxito devido aos altos riscos do negócio. 

(BLANK apud ABREU, 2016). No Brasil há crescimento do modelo de startups, cujo 

mercado conta com 10.000 unidades que em 2012 movimentaram R$ 2 bilhões 

(RODRIGUES, 2016).  

Já a definição de Economia Compartilhada é a criação de novo modelo de 

negócio baseado em troca e compartilhamento de bens e serviços por pessoas 

desconhecidas, onde há eliminação de intermediários nas transações, fazendo com 

que todos colaborem ora sendo fornecedor ora consumidor, traçando um sistema 

econômico de redes (SILVEIRA, PETRINI e DOS SANTOS, 2016). 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

 



 

 

 

 

A principal contribuição teórica e acadêmica desta pesquisa constitui-se na 

formulação de práticas eficazes de gestão de inovação aberta nas startups de 

economia compartilhada no Brasil. Outra relevante contribuição prática é a 

possibilidade de gerar inovação de processos na gestão dessas instituições e na 

geração de políticas públicas para torná-las mais competitivas. 
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