
Indústria
• Internet

Desafios
•  Ajudar o mundo através de ideias 
geradas pelo público em geral
•  Convocação de ideias que ajudem o 
máximo de pessoas possível

Solução
• Proporcionar um canal para a capta-
ção de ideias
• Apoio da organização

Benefícios
• + 154 mil ideias
• Ideias advindas de 170 países
• Coleta de novas ideias
• Aproveitar a criatividade e o engaja-
mento da população
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• Geração e captura de ideias
• Promover a colaboração do público em geral

O Projeto 

O Google, uma 
das empresas 
mais valiosoas 

do planeta, acreditando que as boas 
ideias advindas da população podem 
mudar o mundo, lançou em 2009 um 
projeto chamado Projeto 10  . Esse 
projeto é uma convocação de ideias 
que foi inspirada através de estudos 
que afirmam que a felicidade individual 
está alicerçada na aquisição material 
e na ajuda ao próximo. E partindo da 
premissa que as ideias que podem 
ajudar o mundo estão na cabeça de 
cada uma das pessoas, foi criado um 
canal para a postagem de ideias.

Os Passos do Projeto

A primeira etapa do Projeto consistia 
no envio de ideias pelo site (www.pro-
ject10tothe100.com) por parte do pú-
blico nas seguintes categorias (temáti-
cas):

• Comunidade: proteção de culturas 
específicas e conexão de pessoas;
• Oportunidade: ajudar pessoas a 
cuidarem de si mesmas e de suas 
famílias;
• Energia: conscientização para utiliza-
ção de energia segura, limpa e mais 
barata;
• Ambiente: promover o ecossistema 
global mais limpo e sustentável;
• Saúde: ajudar indivíduos a viver mais 
e com saúde;
• Educação: formas de mais pessoas 

obter acesso a uma educação melhor;
• Moradia: ajudar a garantir que todos 
tenham moradia segura para viver;
• Tudo mais: caso as boas ideias não en-
caixassem em outras categorias.

A segunda etapa consistiu na votação do 
público através do site do Projeto seguin-
do os seguintes critérios: 
• Alcance: quantas pessoas seriam afeta-
das pela ideia;
• Profundidade: qual o impacto sobre as 
pessoas e qual era a urgência  da neces-
sidade;
• O que pode ser realizado: a ideia pode-
ria ser implementada em um ano ou dois 
anos;
• Eficiência: a ideia era simples e tinha um 
bom custo-benefício;
• Longevidade: quanto tempo iria durar o 
impacto da ideia. 

Os Resultados

Ao receber no total mais de 154 mil ide-
ias originadas de 170 países, o Google 
percebeu que várias das ideias sobre 
determinados tópicos eram parecidas. 
A empresa decidiu combinar aspec-
tos inovadores das ideias semelhantes 
e criar novas abordagens para alguns 
grandes problemas. Assim, foram es-
colhidas 16 ideias que, posteriormente, 
foram votadas para se chegar as 5 ide-
ias vencedoras. O Google disponibilizou 
US$ 10 milhões para financiar (funding) a 
implementação dos projetos escolhidos.
A seguir estão listadas as ideias vencedo-
ras, a organização que irá colocar a ideia 
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em prática – onde pode-se visualizar 
o andamento do projeto nos seus 
sites –, e o valor do investimento feito 
pelo Google:

• Disponibilizar materiais educativos 
gratuitamente na internet – Khan 
Academy – US$ 2 milhões;
• Desenvolver o ensino de ciências e 
engenharia – FIRST – US$ 3 milhões;
• Por um governo mais transparente 
– Public.Resource.Org – US$ 2 mil-
hões;
• Promover a inovação no transporte 
público –  Shweeb – US$ 1 milhão;
• Oferecer um ensino de qualidade 
para os estudantes da África – African 
Institute for Mathematical Sciences 
(AIMS) – US$ 2 milhões.

A Ideia Por Trás do Projeto

Além de ser uma estratégia de mar-
keting do Google, este projeto apre-
senta características de co-criação, 
onde foi estabelecida uma estrutura 
para canalizar as ideias advindas do 
público, tendo como primeiro passo 
a coleta, seguindo com a seleção e 
culminando com a implementação 
das ideias. Esta é uma forma de man-
ter a marca na mídia de uma forma 
espontânea, sem custo algum para 
o Google e também de estreitar seu 
relacionamento com o seu usuário, 
mostrando que a empresa se preo-
cupa com a sociedade em geral e os 
rumos que a mesma está tomando.

As Ferramentas necessárias para a 
realização do Projeto

Ao tratarmos do assunto “captura de 
ideias de potencial inovador’ a Inno-
science Consultoria em Gestão da 
Inovação tem as competências, fer-
ramentas e tecnologia necessárias 
para desenvolver projetos de co-cria-

ção e programa de ideias como o pro-
jeto realizado pelo Google. Tais projetos 
podem envolver fornecedores, clientes, 
público externo em geral e o público 
interno de uma organização, seja ela 
empresa, governo ou organização não-
governamental. Isso se dá através do 
know-how dos consultores seniores, fer-
ramentas confeccionadas pela Innosci-
ence - implementadas através de uma 
rigorosa metodologia, de um ponto de 
vista bem definido - e da utilização do In-
novation Suite BrightIdea, o Software de 
Inovação adaptado a realidade de em-
presas brasileiras que tem a capacidade 
de automatizar de forma completa todo 
o processo de inovação e a melhoria de 
seus resultados.

Acesse o site do Software de Inova-
ção da Innoscience-BrightIdea (www.
softwaredeinovacao.com.br) e conheça 
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
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