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Resumo: Pesquisou-se os agentes das startups e como 
a sua relação com o P&D das grandes empresas vêm 
alterando a dinâmica de suas interações. Esse estudo 
teve aplicação empírica, no Desafio Brasil 
especificamente no programa 100 Open Startups, 
concurso que viabiliza a conexão, por meio de uma 
plataforma de comunicação, entre startups de sucesso 
com as grandes empresas. A pesquisa contribuiu para a 
construção do conhecimento sobre inovação aberta no 
Brasil.   

1. Introdução 
Nos últimos anos, tem-se observado uma 

proliferação de concursos de inovação aberta propostos 
por grandes corporações para se conectar com startups. 
Apesar do grande número de startups que se dedicam a 
este tipo de concursos, existem alguns desafios 
significativos para tornar a prática relevante e 
sustentável ao longo prazo. As empresas e startups 
vivem em um novo paradigma de novas perspectivas, as 
grandes empresas de inovação aberta visualizam os 
startups como pequenos laboratórios de inovação e que 
podem guiá-los a novas tecnologias e a novos rumos de 
mercado [1]. 

Utilizou-se o conceito de startup aberta, como um 
terreno para apoiar o desenvolvimento de uma 
metodologia de ecossistema de inovação que conecta 
startups às áreas de P&D das grandes empresas [1]. 
 2. Metodologia 

A pesquisa quantitativa exploratória possibilita obter 
maior familiaridade com o problema, com objetivo de 
torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses [2]. 

A empresa Wenovate forneceu o contato das startups 
que participaram da 100 Open Startups 2014. Para se 
obter os dados da pesquisa foi aplicado o questionário 
baseado em um roteiro de perguntas feitas aos 
empresários das startups participantes.   

3. Resultados 
Os benefícios que foram reconhecidos como mais 

importantes (na escala de 1 a 7) são: (2) Ganhar 
visibilidade nacional e internacional para sua startup;  
(3) Conectar-se com altos executivos de grandes 
empresas e; (6) Abrir portas para captação de 
investimentos.  Essas três variáveis apresentadas, são o 
cerne do movimento e resumem o que se espera 
alcançar por parte da organização do movimento, das 
grandes empresas e também das startups. A Figura 1 
exemplifica um dos benefícios mais reconhecidos pelos 
participantes  
 

  
Figura 1 – Benefício percebido 

 4. Conclusões 
O Desafio Brasil e o Movimento 100 Open Startups 

contribuem para a construção de inovação aberta no 
Brasil. Para algumas das startups que participaram do 
concurso, o evento preenche a lacuna que o Governo 
não consegue preencher com relação a investimento 
para as startups e esse evento vêm evoluindo ao longo 
dos anos.  

A Inovação Aberta é uma nova prática usada pelas 
grandes empresas juntamente com a rede de startups 
para cocriação de produtos e serviços tecnológicos e de 
valor agregado para a sociedade e com potencial de 
comercialização, então startups e grandes empresas 
devem repensarem em sua gestão do processo de 
inovação aberta e pensar o que poderia ser melhorado 
para futuras oportunidades e para fortalecer a interação 
entre ambas. 
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