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Resumo

A partir de um estudo de caso, de um dos processos de inovação executado pela empresa DuPont na América Latina, busca-se entender
como o método aplicado e os participantes envolvidos influenciam a etapa de geração de ideias, de forma a identificar sugestões e
melhorias. A empresa estudada utilizou o processo de inovação denominado Emerging Markets Growth Initiatives (EMGI), implantado
em 2003 e executado durante doze anos. Observa-se que com o passar do tempo houve diminuição de ideias inovadoras e, em 2015,
esse processo foi substituído por um novo processo de inovação, conduzido pelos Centros de Inovação. A partir do referencial teórico
sobre inovação e geração de ideias e da pesquisa empírica de observação direta e de entrevistas em profundidade com uma amostra
intencional, não representativa, com executivos da organização e que foram participantes desse processo, pode-se concluir que o
método aplicado não afetou o desempenho do processo, mas que a repetição dos participantes pode ter sido um limitante após diversos
anos de processo. A empresa já incluiu, com moderação, colaboradores externos no processo, mas percebe-se que apesar da inclusão
desses participantes ser importante, deve ser considerada caso a caso, haja vista as políticas governamentais vigentes na proteção de
propriedade intelectual.
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INOVAÇÃO COLABORATIVA EM PAÍSES EMERGENTES: 

PROCESSO DE GERAÇÃO DE IDEIAS 

 

 

 

Resumo 

 

A partir de um estudo de caso, de um dos processos de inovação executado pela empresa 

DuPont na América Latina, busca-se entender como o método aplicado e os participantes 

envolvidos influenciam a etapa de geração de ideias, de forma a identificar sugestões e 

melhorias. A empresa estudada utilizou o processo de inovação denominado Emerging 

Markets Growth Initiatives (EMGI), implantado em 2003 e executado durante doze anos. 

Observa-se que com o passar do tempo houve diminuição de ideias inovadoras e, em 2015, 

esse processo foi substituído por um novo processo de inovação, conduzido pelos Centros de 

Inovação. A partir do referencial teórico sobre inovação e geração de ideias e da pesquisa 

empírica de observação direta e de entrevistas em profundidade com uma amostra intencional, 

não representativa, com executivos da organização e que foram participantes desse processo, 

pode-se concluir que o método aplicado não afetou o desempenho do processo, mas que a 

repetição dos participantes pode ter sido um limitante após diversos anos de processo. A 

empresa já incluiu, com moderação, colaboradores externos no processo, mas percebe-se que 

apesar da inclusão desses participantes ser importante, deve ser considerada caso a caso, haja 

vista as políticas governamentais vigentes na proteção de propriedade intelectual. 

 

Palavras-chave: Inovação, Ideação, Geração de Ideias. 

 

 

Abstract 

 

A case study of one of the innovation process executed by DuPont in Latin America was the 

basis to understand how the method applied and the participants involved influence the idea 

generation phase, with the purpose to identify suggestions and improvements. The company 

studied applied the Emerging Markets Growth Initiatives (EMGI) innovation process, 

implemented in 2003 and executed during twelve years. After some time, a reduction in 

innovative ideas was identified and, in 2015, this process was replaced by a new innovation 

process, led by the company Innovation Centers. From the theoretical framework about 

innovation and idea generation in conjunction with an empiric research and in-depth 

interviews with an intentional sample, non-representative, with executives of the company 

and that participated in this process, it was concluded that the method applied did not interfere 

with the performance of the process, but the repetition of participants might have limited the 

process after several years of execution. The company already included, with moderation 

external collaborators in this process, but it can be noticed that despite of the fact that the 

inclusion of those participants is important, it should be considered case by case, considering 

the current government policies regarding the protection of intellectual property. 

 

Keywords: Innovation, Ideation, Idea Generation. 
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1 Introdução  

 

Inovações têm sua origem em ideias que, ao serem desenvolvidas, se materializam em 

novos processos, produtos e métodos que agregam valor (AMABILE, 1988; GURTEEN, 

1998; BJORK; MAGNUSSON, 2009). Para as organizações não basta uma ideia ser original, 

ela tem que ter aplicabilidade e utilidade (AMABILE, 1998). Para que sejam considerados 

como inovadores, novos produtos, processos ou métodos organizacionais ou de marketing 

precisam possuir um nível de novidade ainda não existente em uma organização, em um 

mercado, ou ser totalmente novos mundialmente (OECD, 2005). Inovação não se restringe ao 

desenvolvimento de um processo, produto ou método totalmente novo, inclui também a 

aplicação de algo já existente de forma inovadora e a modificação ou melhoria das 

características de produtos já existentes, de forma que incremente as suas funcionalidades. 

Organizações que definem sua estratégia de renovação focando em múltiplos tipos de 

inovação podem adotar diferentes formas de gerenciamento, conforme o tipo estabelecido 

(O’REILLY III; TUSHMAN, 2004; BESSANT et al.; 2005). Mas, independentemente dos 

tipos de inovação em que uma organização concentre as suas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, as empresas necessitam ter a habilidade de identificar e selecionar as 

melhores ideias que permitam a execução de sua estratégia de inovação. Sendo a ideia o ponto 

inicial para a inovação, o fluxo contínuo de ideias (COOPER, 1988; COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHMIDT; 2002; BOEDDRICH, 2004), a qualidade dessas ideias (COOPER, 1988) e 

a existência de um processo de inovação para coletar, avaliar e desenvolver essas ideias em 

produtos, processos ou métodos tornam-se críticos para a sustentabilidade e competitividade 

de uma organização (UTTERBACK, 1970; COOPER, 1988).  

A empresa objeto deste estudo é a empresa DuPont na América Latina, uma 

multinacional norte-americana de ciências em operação desde 1802 (DUPONT, 2016a).  A 

empresa é reconhecida como líder em inovação nos Estados Unidos, bem como no Brasil, 

sendo escolhida como uma das empresas mais inovadoras em diversos rankings. A 

necessidade de focar em prioridades do mercado específico da América Latina, agregada aos 

interesses de obter investimentos para essas prioridades, levou a liderança desta região a criar 

um novo processo de inovação, chamado de Emerging Markets Growth Initiatives (EMGI). 

Nos primeiros seis anos do processo seis produtos de sucesso foram lançados no mercado, e 

desde então ocorreu a diminuição de ideias que possuíam as características que permitissem o 

desenvolvimento sob o processo EMGI. 

A participação da pesquisadora em uma etapa de geração de ideias do processo EMGI 

levou ao questionamento de quais fatores podem influenciar o desempenho dessa etapa, 

focando este estudo no método utilizado para gerar ideias e nos participantes convidados para 

a geração de ideias como fatores que podem interferir no resultado para obter a próxima ideia 

excepcional. Para isto este relato apresenta o referencial teórico, a  metodologia aplicada para 

este estudo, os resultados e análise dos dados coletados e finaliza com a conclusão e 

considerações finais. 

 

2 Referencial Teórico  

 

As empresas estão sob constante pressão para se desenvolverem e se transformarem 

em líderes no(s) segmento(s) de atuação, de forma a criar ou manter vantagem competitiva. 

Essa transformação é impulsionada pela inovação, que desponta como uma prioridade nas 

empresas, segundo pesquisa da Boston Consulting Group (BCG, 2015).  

Dentro do processo de inovação a ideia é o ponto de partida, sendo que o principal 

objetivo do processo é auxiliar na escolha da melhor ideia a ser transformada em produto e/ou 

serviço (Figura 1) (GIROTRA; TERWIESCH; ULRICH, 2010).  
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Figura 1 – Quatro fatores que afetam o desempenho do processo de geração de ideias 

 
Fonte: Girotra, Terwiesch, Ulrich (2010). 

 

Empresas bem-sucedidas em gerar inovação como a DuPont, se baseiam em processos 

de inovação estruturados e disciplinados que permitam avaliar, a cada etapa, o progresso e a 

viabilidade do projeto. Dentre os processos definidos, destaca-se o Stage-Gate® definido por 

Cooper (2001, apud Cooper 2008). Nesse processo, as empresas seguem uma sequência de 

estágios e pontos de decisão como forma de garantir que as atividades importantes sejam 

desenvolvidas e que, após cada estágio, os patrocinadores do projeto possam decidir se ainda 

há um negócio para seguir em frente ou não. O fluxo do Stage-Gate®, apresentado na figura 

2, é composto por sete etapas. A etapa inicial, chamada de descobrimento é a etapa em que 

ocorre a geração de ideias. Após o descobrimento ocorre outros cinco estágios e cinco gates 

formados por: definição de escopo, criação de business case, desenvolvimento de produto, 

testes e validação do produto e lançamento do produto. E a etapa final, após o lançamento do 

produto, é quando se realiza a revisão pós-lançamento do produto (COOPER, 2008). 

Durante esse processo, na primeira fase ocorre não só a geração de ideias, mas 

também a seleção e o desenvolvimento de uma ideia em uma proposta de projeto para o 

desenvolvimento de um produto e essa fase é denominada mais comumente como pré-

desenvolvimento ou Front End of Innovation (FEI).  

Estudos empíricos demonstram que o FEI é uma fase crítica para o processo de 

inovação. As ideias selecionadas durante essa fase são críticas para o sucesso do processo de 

inovação (HERSTATT; VERWORN, 2001; COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2002). 

Dentro do FEI, a geração de ideias ocorre quando os participantes são capazes de unir o seu 

conhecimento com a criatividade (AMABILE, 1988). Dentro desse processo, a criatividade é 

estimulada pelo ambiente organizacional criativo e a liderança deve desenvolver 

competências para gerir a criatividade e a aplicação de métodos, ferramentas e/ou técnicas 

que estimulem o pensamento criativo no grupo (BREM; PUENTE-DIAZ; AGOGUÉ, 2016). 

Na geração de ideias, o método aplicado, juntamente com a diversidade dos 

participantes, busca aumentar a qualidade das ideias geradas. Dentro do processo de inovação, 

as empresas estão em busca de ideias de qualidade, que possuam maior potencial de 

estabelecer uma vantagem competitiva (BJORK; MAGNUSSON, 2009; GIROTRA; 

TERWIESCH; ULRICH, 2010). 

O método mais utilizado para a geração de ideias é o brainstorming, disseminado por 

Osborn (1957, apud DIEHL; STROEBE, 1987), que pode ter os seus resultados 
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negativamente afetados por acomodação, apreensão ou bloqueio de produção por parte dos 

participantes (DIEHL; STROEBE, 1987). O método também pode ser afetado pela 

conformidade dos participantes com outros membros do grupo (JANIS, 1982, apud 

GIROTRA; TERWIESCH; ULRICH, 2010). Uma alternativa identificada para superar esses 

fatores negativos foi identificado por Paulus e Yang (2000), como sendo uma variação do 

brainstorming, denominado brainwriting. Os participantes também podem ser afetados pela 

fixação cognitiva (BAYUS, 2013) e a repetição de participantes pode limitar a geração de 

ideias inovadoras, pela possível dependência criada entre a ideia gerada pelo grupo e a sua 

história (GIROTRA; TERWISCH; ULRICH, 2010). 

 
Figura 2 – Fluxo do Stage-Gate® 

 
Fonte: Cooper (2001, apud COOPER, 2008). 

 

É natural que muitas organizações busquem as ideias internamente (HANSEN; 

BIRKINSHAW, 2007), tendo como participantes de seus processos de geração de ideias 

somente funcionários. Chesbrough (2003), no entanto, aponta a adoção da inovação aberta 

como uma opção para as empresas usufruírem de um volume imensurável de conhecimento 

disponível em recursos externos à organização. Chesbrough (2004) sugere o engajamento de 

clientes e comunidades de clientes no processo de inovação. Da mesma forma, Prahalad e 

Ramaswamy (2004) sugerem a cocriação entre consumidores e times internos. Von Hippel 

(2005) e Lilien e colaboradores (2002) indicam a inclusão de lead-users no processo de 

geração de ideias. Boudreau e Lakani (2013) recomendam, ainda, um alcance mais 

abrangente: utilizar crowds para a geração de ideias. 

 

3 Metodologia 

 

Para elaboração deste estudo foi realizado um estudo de caso, com finalidade 

exploratória, porque visa à descoberta e ao entendimento pela pesquisadora dos fatores que 

podem ou não afetar a organização estudada (HAIR et al., 2005). Segundo Yin (2010), os 

estudos de casos são apropriados quando se busca responder “como” processos 

organizacionais e fenômenos complexos são relacionados à avaliação de eventos 

contemporâneos em profundidade. Gil (1987) destaca que a pesquisa exploratória é aplicada 

incialmente para auxiliar o pesquisador a tornar um problema mais explícito para auxiliá-lo na 

definição do que irá estudar. 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 5 

A coleta de dados secundários foi executada a partir da obtenção de informações e 

documentos dos processos de inovação, pelo acesso ao banco de dados da empresa, 

reportagens e matérias publicadas em revistas, jornais, e consulta ao site da empresa.  

A coleta de dados primários utilizou a abordagem de pesquisa qualitativa, com a 

adoção de entrevistas em profundidade, e a observação direta. Hair e colaboradores (2005, p. 

152) destacam que “as abordagens qualitativas para coleta de dados são usadas tipicamente no 

estado exploratório do processo de pesquisa”. Hair e colaboradores (2005) indicam para os 

estudos exploratórios que a coleta seja obtida com dados narrativos por meio de entrevistas e 

observação de comportamento.  

Ao todo foram realizadas onze entrevistas em profundidade, conduzidas de forma 

semiestruturada com uma amostra intencional não probabilística de onze participantes do 

processo EMGI (vide Quadro 1). Os entrevistados que compuseram a amostra foram 

selecionados a partir de seu cargo na organização e envolvimento com os processos de 

inovação que já foram realizados. A seleção dos candidatos também levou em consideração a 

escolha de representantes dos dois países (Brasil e México) com maior representatividade nos 

negócios da empresa na América Latina, sendo a representatividade medida em termos de 

volume de vendas em dólar. 

Cronologicamente, a observação direta foi realizada em 2010, anterior ao início desta 

pesquisa, pois a pesquisadora estava diretamente envolvida no processo de geração e pré-

seleção de ideias. A observação desse processo de geração e pré-seleção de ideias, reunida aos 

dados secundários e teóricos levantados durante os anos de 2014 e 2015, permitiram a criação 

do instrumento de pesquisa para a realização de entrevistas em profundidade com outros 

participantes desse processo. 

 
Quadro 1 – Distribuição Amostral dos Entrevistados 

País Entrevistado 
Número de Entrevistados 

Planejados Realizados 

Brasil 

Executivo Senior 2 3 

Gerente Senior 2 3 

Engenheiros e Cientistas 2 2 

México 

Executivo Senior 1 1 

Gerente Senior 1 1 

Engenheiros e Cientistas 1 1 

Total 9 11 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a análise dos dados coletados as respostas das entrevistas foram agrupadas em 

categorias e as menções de cada entrevistado foram analisadas, de forma comparativa, com o 

embasamento teórico. A análise de dados buscou responder a questão desta pesquisa de como 

melhorar o processo de geração de ideias em relação ao método utilizado para gerar ideias e  

aos participantes convidados para participar da geração de ideias. 

 

4 Resultados e Análise dos Dados 

 

A empresa DuPont está presente em mais de 90 países e tem como propósito trabalhar 

de forma colaborativa para desenvolver soluções, produtos e serviços que minimizem grandes 

problemas de âmbito mundial (DUPONT, 2016c). Em 2015, a empresa DuPont investiu 
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mundialmente US$ 1,9 bilhões em P&D e teve um faturamento superior a US$ 25 bilhões. O 

faturamento advindo da venda de novos produtos correspondeu a 31% do faturamento total, 

com mais 1.600 novos produtos comercializados. O investimento em P&D representou 8% do 

faturamento total (DUPONT, 2016c).  

 
Figura 3 – A Ciência da DuPont  

 
Fonte: DUPONT (2016b). 

 

Durante os seus mais de 213 anos de existência, a empresa DuPont se posiciona como 

líder em inovação, integrando química, engenharia, ciências de materiais e ciências 

biológicas. A empresa DuPont possui o domínio de tecnologia e competências científicas que 

permitem a inovação através de descobrimentos científicos, pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e melhoria de processos para atender as necessidades nas áreas de alimentação, 

energia e proteção. 

A inovação ocorre com uma equipe de desenvolvimento espalhada ao redor do mundo, 

com mais de 9.000 engenheiros e cientistas, distribuídos em mais de 150 centros de Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D) (DUPONT, 2016b). A empresa DuPont possui oito grandes 

centros de P&D, que conduzem pesquisas em múltiplas disciplinas. Esses oito centros estão 

localizados nos Estados Unidos (três), Brasil (um), Índia (um), China (um), Dinamarca (um) e 

Suíça (um). (DUPONT, 2016c). Além dos centros de P&D, a empresa DuPont possui uma 

rede de doze Centros de Inovação distribuída ao redor do mundo, que tem por objetivo 

fomentar a colaboração entre a empresa, seus clientes e parceiros estratégicos para gerar 

soluções para resolver necessidades do mercado (DUPONT, 2016b). Em 2015, esses Centros 

de Inovação desenvolveram mais de 500 projetos (DUPONT, 2016c). Em se tratando de 

processos de inovação, a empresa DuPont possui processos estruturados, com o objetivo de 

manter uma constante fonte de inovação.  

Na América Latina, a empresa DuPont predomina no Brasil e no México, países que 

apresentam desafios específicos devido ao potencial de crescimento e por estarem em uma 

fase emergente. A empresa também está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e 
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Venezuela. Porter e Kramer (2011) destacam que mercados emergentes apresentam desafios 

não encontrados em economias desenvolvidas, como problemas de infraestrutura, restrição de 

acesso a recursos naturais, problemas de segurança física e patrimonial, etc. Para atender a 

essas necessidades surge a importância da inovação em produtos e em processos, através da 

criação de soluções específicas ou do redesenho de soluções existentes.  

A necessidade de focar em prioridades do mercado específico da América Latina, 

agregada aos interesses de obter investimentos para essas prioridades, levou a liderança desta 

região a criar um novo processo de inovação, chamado de Emerging Markets Growth 

Initiatives (EMGI). O desenho do processo EMGI possui como grandes diferenciais: a) um 

processo de geração de ideias utilizando a imersão dos participantes em um processo criativo; 

b) os projetos selecionados têm como requisito obrigatório a colaboração por meio de 

produtos, tecnologias ou conhecimento de mais de uma unidade de negócio; c) o produto tem 

de ser desenvolvido e lançado no mercado no prazo de doze meses; d) o investimento é 

corporativo e limitado, sendo o valor de orçamento disponível para cada ciclo divido 

igualitariamente entre os projetos aprovados. 

O processo EMGI tem por objetivo lançar produtos, bens e serviços que agreguem 

valor aos mercados dos países da América Latina por meio da colaboração de diferentes 

unidades de negócios e buscando a identificação de oportunidades que poderiam não chegar a 

ter visibilidade nos processos tradicionais: primeiro, porque não há um incentivo explícito 

para a colaboração entre unidades de negócios; segundo, porque o potencial de retorno 

financeiro é inevitavelmente menor se comparado com o potencial encontrado no mercados 

da China e Índia. Vale ressaltar que, apesar de focar em iniciativas para a região da América 

Latina, todas as oportunidades selecionadas pelo processo têm de estar alinhadas com a 

estratégia global da empresa e com a estratégia dos negócios participantes. 

O processo EMGI foi desenvolvido por líderes da organização da América Latina e 

implantado em 2003. Os seus princípios básicos são a) foco: indústrias de atuação da 

empresa; b) participantes: liderança da América Latina, líderes de negócios, engenheiros, 

técnicos e especialistas nas indústrias selecionadas e líderes em potencial; c) processo: 

utilização de processos já estabelecidos e de conhecimento dos times participantes; d) 

patrocinadores: presidentes, vice-presidentes e diretores das unidades de negócios. 

 
Figura 4 – Processo EMGI 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O EMGI é composto por três grandes etapas, como apresentado na figura 4, que 

podem ser traduzidas como geração e pré-seleção de ideias, plano de negócio de alto nível e 

plano de desenvolvimento estratégico. Na primeira etapa ocorre a geração, o desenvolvimento 

e a seleção das ideias. Ao final da primeira etapa, ocorre um gate e os patrocinadores 

escolhem as ideias que moverão para a próxima fase. Além da seleção dos projetos, os 

patrocinadores definem a equipe multidisciplinar e o líder para cada projeto que será 

desenvolvido durante a segunda etapa. Na segunda etapa, se desenvolve uma análise da 

viabilidade do projeto e valida se as suposições desenvolvidas durante a primeira fase. Ao 

final da segunda etapa, ocorre outro gate que determina os projetos com viabilidade 

econômica e que atendam aos princípios estabelecidos para os projetos que serão executados 

sob o processo EMGI. Esses projetos seguirão para a terceira e última etapa. Na última etapa 

ocorre o desenvolvimento do modelo de negócios, do business case em formato de pitch para 
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apresentação aos patrocinadores. Um novo gate é realizado para aprovação final dos projetos, 

com o objetivo de obter investimento para o seu desenvolvimento. Normalmente nessa etapa é 

confirmada a unidade de negócio primária, que será a responsável por conduzir o projeto de 

desenvolvimento, lançá-lo no mercado e manter o produto no seu portfólio como fornecedora 

do produto final.  

Cada ciclo do processo EMGI, composto pelas três etapas descritas, dura até seis 

meses. O objetivo é que ao final de cada ciclo, de duas a três ideias desenvolvidas em projetos 

de negócios sejam aprovadas pelos patrocinadores e obtenham investimentos para a execução 

da etapa de desenvolvimento e comercialização. Há um prazo de doze meses após os 

investimentos serem liberados para completar o desenvolvimento e lançar o produto nos 

mercados definidos no business case. Durante esse prazo, os projetos são administrados como 

uma venture, ou seja, o investimento é corporativo e o patrocínio continua corporativo, como 

forma de manter o momento do projeto e impedir que o seu andamento seja afetado pela 

operação ou por outros projetos específicos das unidades de negócios envolvidas em cada 

projeto de desenvolvimento 

A primeira etapa do processo EMGI é a geração e pré-seleção de ideias. Normalmente 

é realizado em um período de três dias, e participantes vindos de todos os países da América 

Latina em que a empresa DuPont está presente ficam imersos para discutir sobre os desafios e 

as oportunidades das indústrias selecionadas (de uma a três indústrias). 

Os participantes dessa etapa são funcionários especialistas nas indústrias selecionadas, 

funcionários com potencial de liderança e membros da liderança da empresa DuPont na 

América Latina. O número de participantes nessa etapa varia entre 50 e 100 pessoas e todos 

ficam imersos no processo durante a sua execução. 

Os três dias de imersão são divididos em três etapas. A primeira etapa tem o objetivo 

de expandir o conhecimento e instigar a criatividade dos participantes. É realizada com a 

participação de clientes, consultores e especialistas nas indústrias selecionadas, e composta 

por palestras, vídeos e discussões. Essas atividades têm como objetivo fomentar nos 

participantes o pensamento sobre o estado futuro das indústrias selecionadas.  

A segunda etapa tem por objetivo promover a geração de ideias para as indústrias 

selecionadas. O processo de geração de ideias utiliza a metodologia denominada Futures 

Wheel, que foi desenvolvida por Jeremy Glenn e é uma técnica para avaliação do futuro (THE 

MILLENIUM PROJECT, 2012). Conforme consta no MindTools.com (2016), Jeremy Glenn 

desenvolveu essa técnica visual, baseada na técnica de brainstorming, com o objetivo de 

identificar possíveis consequências para eventos e tendências, sendo aplicada atualmente em 

outras áreas como processos de decisão e processos de mudança. 

A metodologia do Futures Wheel, figura 5, é utilizada no processo EMGI para 

estimular a geração de ideias em diferentes rodadas, partindo da reflexão das consequências 

de eventos futuros nas indústrias selecionadas. Os participantes eleitos para participar são 

somente funcionários ou consultores formalmente contratados por meio de um contrato de 

confidencialidade. Esses participantes são divididos em grupos por indústria, e cada um destes 

tem a responsabilidade de executar a sessão de brainstorming e, ao final, decidir as ideias que 

serão apresentadas na etapa de pré-seleção de ideias. 

De acordo com a metodologia de Futures Wheel, a mudança ou evento futuro é 

colocado no centro de uma folha de flipchart. Uma vez que a mudança é estipulada, a fase de 

geração das consequências imediatas é iniciada. Todos os participantes são incentivados a 

gerar ideias das consequências imediatas e anotá-las em um post-it. Uma vez que todos os 

participantes concordam que terminaram a primeira fase, as ideias são lidas em voz alta, 

discutidas pelo grupo, modificadas ou melhoradas, e as consequências imediatas acordadas 

são colocadas na folha de flipchart, ao redor e conectadas à mudança ou ao evento inicial. 
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Figura 5 – Modelo visual da metodologia de Futures Wheel 

 
Fonte: Mind Tools (2016). 

 

Em sequência, inicia-se uma nova rodada, em que, para cada uma das consequências 

imediatas, são geradas ideias. Cada rodada segue o processo descrito anteriormente, com 

anotação em post-its, leitura em voz alta, discussão de cada ideia e seleção de quais serão 

colocadas no flipchart ao redor das consequências identificadas. Rodadas subsequentes são 

executadas até que o grupo chegue à conclusão de que as ideias geradas no último nível 

possibilitam a discussão de potenciais produtos. 

Para orientar o processo e garantir a participação de todos de forma ordenada, existe 

um facilitador para cada grupo. Cada facilitador realiza um estudo prévio da indústria 

selecionada para o processo de geração de ideias, como forma de se preparar para a aplicação 

da metodologia Futures Wheel e estimular a discussão entre os integrantes do grupo. A função 

do facilitador, além de orientar o processo, é permitir o livre fluxo de ideias, garantir que 

todos os participantes colaborem, e que as ideias não sejam criticadas, mas discutidas e 

melhoradas, permitindo que todo exerçam a sua criatividade. É parte da função do facilitador 

garantir que o processo seja seguido por todos, que não haja interferência dos participantes 

para pular etapas e que todos participem, independentemente de o participante ter 

características pessoais de introversão ou extroversão. 

Ao final do processo de brainstorming, quando o grupo, juntamente com o facilitador, 

concorda que há ideias suficientes para convergir, o grupo elege as ideias de que acreditam 

que a empresa DuPont tenha conhecimento, além da tecnologia e dos produtos que permitam 

desenvolvê-las. De três a cinco ideias são selecionadas por grupo. 

Como conclusão da segunda etapa, o grupo desenvolve, para cada ideia selecionada, 

um rápido estudo que inclui a descrição da ideia, o conhecimento a respeito e a tecnologia e 

os produtos que a empresa DuPont possui para concretizar a ideia em produto, indicando os 

desafios e os problemas envolvidos, uma avaliação de alto nível do potencial do mercado, os 
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potencias clientes e uma estimativa do tamanho da oportunidade. Cada grupo desenvolve 

apresentações para todas as ideias selecionadas e define um líder para a defesa de cada ideia.  

Nos primeiros seis anos do processo foi constatado que seis produtos de sucesso foram 

lançados no mercado, e desde então ocorreu a diminuição de ideias que possuíam as 

características que permitissem o desenvolvimento sob o processo EMGI. Este estudo buscou 

analisar individualmente o método de geração de ideias e os participantes convidados para 

participar do processo com o propósito de identificar fatores que podem ser modificados para 

melhorar o fluxo de ideias e dessa forma responder ao problema de pesquisa.  

Com base na análise dos dados coletados, constata-se que a empresa DuPont possui 

diversos processos de inovação, cada um com um objetivo específico, e conclui-se que uma 

empresa inovadora pode adotar múltiplos processos de inovação para atender às 

oportunidades e manter suas fontes de inovação. O processo EMGI está estruturado em todas 

as suas fases, incluindo as sequências de etapas e gates, para que os patrocinadores 

acompanhem o processo e avaliem a viabilidade do projeto antes de seguir para o próximo 

estágio, conforme sugere Cooper (2001, apud COOPER, 2008).  

O processo EMGI empregou diversas técnicas e métodos para a etapa de geração de 

ideias no intuito de identificar a mais propícia para o processo. Avaliando as técnicas de 

brainstorming utilizadas ao longo dos anos na empresa, conclui-se que a técnica de 

brainwriting também tem sido utilizada (PAULUS; YANG, 2000), pois os participantes 

geravam ideias sozinhos (escrevendo-as em post–its) (PAULUS; YANG, 2000). De posse das 

ideias, o grupo trabalhava em conjunto para melhorá-las, conforme recomendam Paulus e 

Brown (2007). As discussões entre os membros do grupo para rever, agrupar, aprimorar, 

compor e agregar as ideias apresentadas permitia a discussão entre diferentes membros do 

grupo, o que incentivava o processo criativo (GURTEEN, 1998). Conclui-se, assim, que a 

técnica de brainstorming utilizada não limitou a geração de ideias inovadoras em situações 

que requerem conhecimento de múltiplas áreas de negócios.  

O processo EMGI focou intencionalmente na diversidade dos participantes entre 

diferentes unidades de negócios e funções, o que está alinhado com os autores que indicam 

que a melhoria na qualidade da ideia ocorre quando as organizações adotam a colaboração 

entre unidades de negócios (HANSEN; BIRKINSHAW, 2007) e times multifuncionais 

(KOEN et al., 2002). No que tange à diversidade, também foi estabelecido que, dentre os 

participantes, deveria existir diversidade de opiniões, gênero, cultura e conhecimento, entre 

outros fatores. Além disso, dentre os participantes, a liderança da América Latina estava 

presente em todas as etapas para selecionar e investir nas ideias inovadoras (KHURANA; 

ROSENTHAL, 1998; KIM; WILEMON, 2002; GASSMANN; SCHWEITZER, 2014)  

Apesar da busca de diversidade, constatou-se a repetição de alguns participantes ao 

longo dos ciclos, o que foi considerado um dos fatores para a diminuição do volume de ideias 

inovadoras. Conclui-se que, nesse caso, essa repetição pode ter afetado o desempenho do 

processo, levando à sensação de esgotamento de ideias inovadoras. Essa constatação está 

alinhada com os estudos de Poetz e Schreier (2012), que esclarecem que, após um certo 

ponto, a exploração do conhecimento interno reduz e acarreta um arrefecimento na geração de 

ideias. A inovação aberta era aplicada com cautela dentro do processo EMGI. O envolvimento 

de clientes e de suas necessidades para o processo de geração de ideias era considerado 

imprescindível para que as soluções propostas atendessem às suas necessidades 

(GOLDERNBERG; LEHMANN; MAZURSKY, 2001; KIM; WILEMON, 2002). Entretanto, 

o balanço entre abrir o processo e proteger a propriedade intelectual foi um fator necessário e 

também tem sido considerado (GASSMANN; ENKEL; CHESBROUGH, 2010). Assim, a 

cada ciclo era definido, caso a caso, como o engajamento de clientes e outros agentes externos 

seria feito (GASSMANN; SANDMEIER; WELCHT, 2006). O processo EMGI permitiu a 

circulação de ideias externas à organização de diferentes formas para aumentar as chances de 
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sucesso no processo de geração de ideias (CHESBROUGH, 2003), mas a participação era 

limitada.  

 

5 Conclusões e Considerações Finais 

 

Com base no referencial teórico estudado em contraponto com os resultados das 

entrevistas e observação direta pode-se concluir quanto ao método aplicado na geração de 

ideias que a técnica de brainstorming pode ser efetiva nesse tipo de processo, acrescentada da 

prática de brainwriting e a presença de um facilitador treinado para ser o líder do processo 

criativo. Quanto à repetição de participantes conclui-se que a frequente repetição pode ser um 

fator limitante e pode levar ao esgotamento de ideias e ressalta-se que a participação de 

agentes externos deve ser incluída, entretanto a proteção da propriedade intelectual é um fator 

crítico na decisão de incluir ou não colaboradores externos, sendo necessário definir 

previamente as práticas para proteção da propriedade intelectual conforme as políticas 

governamentais vigentes. 

Em decorrência deste estudo recomenda-se explorar uma rotação maior dos 

participantes, incluindo a maior participação de agentes externos no processo de geração de 

ideias, para trazer maior conhecimento e diversidade de pensamento, buscando alternativas 

que protejam a propriedade intelectual e estejam alinhadas com as políticas governamentais. 

Adicionalmente, identificou-se como fator crítico para o sucesso a atuação do facilitador no 

processo de geração de ideias como líder do processo criativo. 

Para estudos futuros, sugere-se aprofundar o papel do facilitador como agente crítico 

para liderar o processo criativo. No que tange à pesquisa sobre inovação aberta indica-se que 

seja feita uma investigação adicional em relação à proteção da propriedade intelectual 

corrente e futura no Brasil, especificamente em processos abertos de geração de ideias.  

Cabe ressaltar que este estudo tem como limitação o fato de se tratar de um estudo de 

caso único, com o objetivo específico de aprofundamento da fase de geração de ideias, ou 

seja, apenas um dos processos de inovação da empresa DuPont. Nesse sentido, as descobertas 

não podem ser generalizadas. Além disso, foram entrevistados poucos participantes dentro do 

processo de EMGI, que já teve cerca de cento e vinte pessoas envolvidas durante os doze anos 

de existência desse programa, não sendo, do mesmo modo, representativo para a DuPont na 

América Latina. 
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