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Resumo: Nessa pesquisa é apresentado um estudo 

sobre o Pipeline ou Funil da Inovação de projetos 

inovadores. Como objetivo dessa pesquisa se observou 

os portões de avaliação das startups  a partir do estudo de 

caso dos Grandes Desafios do Movimento 100 Open 

Startups, o maior concurso de inovação aberta de startups 

do Brasil. Através da metodologia de pesquisa 

quantitativa foi possível observar a validade das fases de 

avaliação deste movimento. Contribui-se com esse 

trabalho para a construção da inovação aberta no país. 

 

1. Introdução 
Os Grandes Desafios do 100 Open Startups, a maior 

competição de inovação aberta de startups no Brasil, foi 

criado para desenvolver, testar e validar novas 

metodologias sobre como conectar sistematicamente as 

comunidades de startups às áreas de P&D das grandes 

empresas [1]. 

Este Desafio atua no mercado de empreendedorismo 

para criar redes com soluções inovadoras para os mais  

complexos e diversos desafios [1]. 

O objetivo dessa pesquisa foi verificar a validade dos 

gates (fases de avaliação) dos Grandes Desafios do 

Movimento 100 Open Startups. 

Foram pesquisadas as etapas de seleção das startups 

até chegar às finais do concurso através de dados 

fornecidos pela associação sem fins lucrativos Wenovate, 

responsável pelo concurso. 

Procurou-se de padronizar os métodos de avaliação 

[2], ponderando os tipos de startups cadastradas no 

concurso e seus devidos desafios de mercado, deixando 

de lado métodos próprios de avaliação para aplicar 

métodos matemáticos. 

 

2. Metodologia 
Para que o empreendedor chegue à final como uma 

das 100 Open Startups, ele passa por gates (filtros) e para 

melhor ilustrar o processo a Figura 1 estampa essas fases. 

Ao analisar como as startups chegaram às finais, 

observou-se os critérios selecionados da base de dados 

fornecida pela Wenovate para essa pesquisa.  

Foram feitas análises de correspondência múltipla 

através das tabelas de tendências centrais e de dispersão 

com a intenção de entender se as respostas do banco de 

dados podem estabelecer um método de seleção. 

Pela metodologia escolhida nessa pesquisa, foi 

necessário utilizar o software SPSS para validar se o 

modelo matemático condiz com as avaliações feitas pelos 

avaliadores do concurso. 

 
 

Figura 1 – Gates dos Grandes Desafios do 100 Open 

Startups 

 

3. Resultados 
O modelo matemático acertou 72% em relação à 

classificação das empresas não selecionadas pela 

Wenovate e acertou 78% das 100 Open Startups 

selecionadas pelos avaliadores do desafio. 

A validade dos gates dos Desafios do 100 Open 

Startups é boa, no entanto é preciso entender os critérios 

próprios dos avaliadores para que o acerto seja de 100% 

do total de startups que se classificam a final. 

 

4. Conclusão 
Sabendo-se que a inovação aberta contribui de modo 

colaborativo com a rede de stakeholders, acredita-se que 

esse estudo provoca feedbacks contínuos aos envolvidos, 

assim como o evento 100 Open Startups, para apoiar seus 

negócios no mercado. 

Além disso, contribui na construção de redes em um 

ecossistema que favorece uma geração inovadora e seus 

participantes (empreendedores, investidores, gestores e 

mentores). 
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