
Indústria
• Conglomerado

Desafios
• Atender as demandas dos clientes da 
GE
• Investimentos em produtos ecoimagi-
nation trazidos pelos clientes

Solução
• Lançamento do programa de 
inovação através do software de 
BrightIdea
• Utilização de recompensas
• Apoio da organização

Benefícios
• 75 mil participantes
• Coleta e validação de novas ideias
• Aproveitar a criatividade e as neces-
sidades dos clientes

Ecoimagination

• Geração e captura de ideias
• Promover a colaboração de clientes
• Aproveitar experiências

A General Eletric

A General Eletric (GE) 
é uma empresa global 
diversificada de in-
fraestrutura, finanças e 
mídia. A GE atua desde 
das células de com-

bustível, energia, água, transporte, 
saúde, serviços financeiros até entre-
tenimento. No ano de 2010,obteve um 
faturamento de US$ 150,2 bilhões.

O Ecoimagination

A General Eletric criou em 2005 uma 
plataforma de negócio chamada de 
Ecoimagination, com o objetivo de 
atender às demandas de seus clien-
tes por produtos com maior eficiência 
energética e promover o crescimento 
sustentável da empresa nos mais de 
100 países onde está presente. Por 
meio desta iniciativa de negócios, foi-
ram projetados investimentos consis-
tentes em pesquisa e desenvolvimento 
de novos produtos ecomagination. 

Para trazer o público mais perto do pro-
jeto Ecoimagination, a GE promoveu o 
Ecoimagination Challenge,  um con-
curso onde as empresas que criarem 
soluções ecosustentáveis mais inova-
doras seriam financiadas. Isto só foi 
possível graças a utilização do Soft-
ware de Inovação da BrightIdea.

Os objetivos

Como principais objetivos, a GE tra-

çou: 
• investir, pelo menos, US$ 10 bilhões em 
soluções verdes até 2015;
• reduzir o consumo de água, por meio de 
soluções de reuso, em até 25%; 
• continuar a expansão do portifólio de 
produtos e soluções verdes. Em 2005, a 
GE possuía 17 produtos com a chancela 
Ecomagination. Em 2009, chegaram à 
marca dos 90;
• reduzir, em 50%, as emissões de gases 
causadores do efeito estufa.

Os Resultados

Em Junho de 2011, a General Eletric cele-
brou a final do Desafio Ecomagination, 
que teve duração de um ano, contando 
com alguns dos principais inovadores 
do mundo. Mais de 8 mil espectadores 
seguiram o evento ao vivo e tiveram a 
oportunidade de apresentar as suas per-
guntas através do Twitter. Eles também 
assistiram a cinco vencedores receberem 
cada US$ 100 mil. Com mais de 75 mil 
participantes, o Ecomagination marcou 
um dos maiores desafios de inovação ab-
erta na história, que quebrou recordes, e 
dezenas de empresas receberam ao total  
US$ 200 milhões para financiamento.

O fundador e CEO da BrightIdea, Matt 
Greeley, participou do evento em um 
diálogo sobre os fundamentos da inova-
ção e, salientou que “agora nós podemos 
explorar estas “super-mentes” se quiser-
mos. Claro que precisa-se de ferramen-
tas sofisticadas para fazer com que tudo 
aconteça, mas o fato é que a GE já inves-
tiu mais de US$ 130 milhões em ideias 
propostas”.



Ecoimagination

“ O Ecoimagination é uma força 
competitiva que impulsiona o 

crescimento de todos os negó-
cios da GE. É uma estratégia de 

negócios que representa uma 
fortaleza para a companhia. Con-
tinuaremos investindo para aju-
dar os nossos clientes a resolv-
erem seus problemas e oferecer 
aos nossos investidores e acioni-

stas uma sólida rentabilidade.”

Jeff Immelt, Chairman e CEO da GE

O Desafio Ecomagination tornou-se 
muito mais do que um concurso para 
a GE. Além de abordar temas como 
energia sustentável e limpa, a sus-
tentabilidade tornou-se algo arraigado 
na filosofia de negócios da empresa. 
Embora isto possa ser o fim do de-
safio, é apenas o começo do com-
promisso da GE para impulsionar o 
crescimento sustentável através de 
inovação colaborativa.

As ferramentas necessárias para a 
realização do Projeto

Ao tratarmos do assunto “captura de 
ideias de potencial inovador”,  Inno-
science Consultoria em Gestão da 
Inovação tem as cmpetências, ferra-
mentas e tecnologia necessárias para 
desenvolver projetos de co-criação e 
programas de ideias como o projeto 

realizado pela General Eletric. 

Tais projetos podem envolver fornece-
dores, clientes, público externo em 
geral e o público interno da organiza-
ção, seja ela empresa, governo ou 
organização não governamental. Isso 
se dá através do know-how dos con-

sultores, ferramentas confeccionadas 
pela Innoscience - aplicadas através de 
uma rigorosa metodologia e de um ponto 
de vista bem definido - e da utilização do 
Innovation Suite BrightIdea, o Software 
de Inovação adaptado a realidade das 
empresas brasileiras que tem capacid-
ade de automatizar de forma completa 
todo o processo de inovação.

Acesse o site do Software de Inovação 
da Innoscience (www.softwaredeino-
vacao.com.br) e saiba mais sobre esta 
poderosa ferramenta de gerenciamento 
de projetos inovadores. 

www.innoscience.com.br

55 51 3335.10.99 I www.inovacaonapratica.com.br
www.softwaredeinovacao.com.br


