
Indústria
• Entidade de Classe

Desafios
• Proporcionar aos participantes 
do 3º Congresso Internacional de 
Inovação da FIERGS a possibilidade 
de colocarem suas ideias sobre as 
temáticas do evento
• Garantir a participação do público 
no portal de ideias

Solução
• Lançamento do portal para posta-
gem de ideias através do software 
de BrightIdea
• Utilização de recompensas
• Apoio da organização

Benefícios
• 78 ideias
• Riqueza de discussões antes mes-
mo do Congresso
• Aproveita a criatividade do público 
interessado no evento

“Parabéns pela plataforma WEB 
3i preparado para o Congresso. É 
muito gratificante discutir ótimas 

idéias com pessoas interessadas no 
desenvolvimento do Brasil.

Tive oportunidade de aprender 
muito com as pessoas que frequen-
taram a plataforma durante todos os 
dias que antecederam o congresso, 
e de ratificar aquilo que vi de bom 
com excelentes palestras presen-

ciais”. 

Marco Antonio Marchessano 
Pereira

FAPERGS

• Geração e captura de ideias
• Promover a colaboração do público de interesse
• Aproveitar experiências dos participantes do evento

O Sistema FIERGS

O sistema FIERGS – Federação das Indús-
trias do Estado do Rio grande do Sul –, com-
posta por SESI, SENAI e IEL, é uma entidade 
de classe no qual estão filiados 108 sindica-
tos, aproximadamente dois mil associados e 
41 mil fábricas cadastradas. 

O Desafio

O 3º Congresso Internacional de Inovação 
realizado pelo Sistema FIERGS por meio do 
SESI, SENAI e Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 
teve como objetivo a mobilização das forças 
da comunidade empresarial, governamental 
e acadêmica para direcionar o posiciona-
mento estratégico pró-ativo do Rio Grande do 
Sul no cenário mundial no desenvolvimento 
tecnológico; intensificar os espaços ofereci-
dos à inovação no âmbito empresarial, gov-
ernamental e acadêmico, visando promover 
o desenvolvimento econômico, social e tec-
nológico do Estado e fortalecer as alianças 
entre governo, universidades e empresas.

Para o ano de 2010, os gestores do projeto 
do Congresso queriam algo que acrescen-
tasse mais discussões dentro das pautas es-
tabelecidas e que também gerasse a partici-
pação do público interessado antes mesmo 
do evento ocorrer. A grande novidade deste 
congresso para as edições anteriores foi o 
Web3i, um canal para os congressistas troca-
rem ideias com os participantes e palestran-
tes antes do 3º Congresso a fim de fomentar 
maiores discussões durante o mesmo.  O 
principal objetivo era captar ideias em relação 
aos temas debatidos no evento, como Redes 
Sociais, Inovação Social, entre outros. 

A Solução 

A melhor forma de se atingir os objetivos pro-

postos de colaboração, era através de uma 
ferramenta que pudesse abranger todos os 
públicos de fácil acesso e de fácil usabilidade 
a todos. Este canal foi oferecido pela Innosci-
ence – Consultoria em Gestão da Inovação – 
através do Software de Inovação on-demand 
da BrightIdea. 

O projeto teve período determinado, por isso 
se implementou o módulo WebStorm, utiliza-
do por 124 usuários. Como forma de incentivo 
à participação do público, o Sistema FIERGS 
presenteou as melhores ideias com inscrição 
vip no Congresso, livros sobre inovação, di-
vulgação no Twitter, entre outros.

Para facilitar a gestão e priorização das ide-
ias geradas nas campanhas, o software da 
BrightIdea oferece um gama de aplicações e 
ferramentas de avaliação que aceleram o pro-
cesso de inovação. Juntamente ao software, 
a Innoscience participou provendo total apoio 
em treinamentos e customização do software 
para melhor aproveitamento e eficiência do 
programa de ideias.

Os Resultados

Em um período de aproximadamente 2 meses 
de utilização do software, foram capturadas 
78 ideias com 102 comentários e 196 votos. 
Com o empenho dos usuários e da equipe In-
noscience e FIERGS, o 3º Congresso Inter-
nacional de Inovação ficou mais produtivo no 
que tange os assuntos abordados em cada 
temática, já que o software proporcionou uma 
maior interação antes mesmo do evento.

Sistema FIERGS

www.innoscience.com.br

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


