Open Innovation Week reúne 150 startups, 100 grandes empresas e propõe
novos modelos de negócios para inovação
Evento acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro, em São Paulo, e selecionará as
empresas que estarão no ranking do movimento 100 Open Startups de 2017
São Paulo – janeiro de 2017 – O principal evento de empreendedorismo e
inovação aberta entre startups e grandes empresas, a Open Innovation Week, vai
reunir no mesmo ambiente empreendedores, executivos e pesquisadores da
comunidade científica, com o intuito de engajar e propor novas práticas e
metodologias de modelos de negócios para a inovação.
Com o tema central “Novos modelos de negócios para
 inovação”, a 9ª edição da
Open Innovation Week acontece entre os dias 21 e 22 de fevereiro, em São Paulo,
e mostrará ao ecossistema a importância da inserção de empresas de base
científica e tecnológica, em conjunto com as digitais, para a colaboração aberta com
companhias de diferentes setores da indústria.
Neste ano, foram selecionadas mais de 150 startups e 100 grandes empresas, entre
elas: IBM, 3M, Accenture, HP, Microsoft, Cemig, Atlas Schindler, Johnson&Johnson,
Grupo Algar, AES Brasil, Votorantim, Whirpool, BRF, Roche, Senai, Catho, Natura e
Grupo Oncoclínicas. Com isso, a Oiweek se consolida como o principal palco
mundial de conexão e geração de negócios de inovação aberta entre pequenas e
grandes companhias.
“Em 2016, a 8ª Oiweek proporcionou mais de 1.000 reuniões entre as top startups e
as grandes empresas. De lá, mais de 100 contratos e parcerias foram firmadas. Por
isso, nosso objetivo principal é mostrar que é possível conectar modelos e portes de
negócios tão distintos para gerarem negócios que impactam diretamente em
diversas áreas da sociedade, como saúde e bem-estar, educação, energia,
finanças, construção e cidades inovadoras”, explica Bruno Rondani, Cofundador da
Open Innovation Week.
Isabela Botelho, Cofundadora da Pin People, plataforma de recrutamento e seleção
de pessoas, conta que durante os dois dias da 8ª Oiweek conversou com pelo
menos 20 grandes empresas. ”Provavelmente demoraríamos um ano para ter
acesso aos executivos dessas companhias, se não estivéssemos neste evento”. A
empreendedora afirma que quase dez projetos pilotos devem surgir dessas
reuniões.
Participante das 7ª e 8ª edições da Oiweek, a Lean Survey liderou a lista das
startups mais inovadoras de 2016. Criado em 2014 pelos empreendedores
Alessandro Andrade e Fernando Salarori, o aplicativo permite que empresas
utilizem a tecnologia mobile e o crowdsourcing para realizarem pesquisas de

mercado presenciais. Entre as companhias que já contrataram a Lean Survey estão
a Dell e a Ambev. ”É um orgulho fazer parte de um movimento que conecta grandes
empresas e startups criando juntas o futuro do nosso país”, afirma Andrade.
Movimento 100 Open Startups



Durante a 9ª edição da Oiweek ocorre a etapa final do movimento que chega com
recorde de avaliações. No último semestre, mais 2.100 avaliadores representaram
317 grandes empresas que classificaram online (4.356 avaliações) e
presencialmente (2.287 avaliações) cerca de 2.700 projetos de startups. As etapas
incluíram reuniões e demo days em diversas cidades do Brasil –Campinas, Curitiba,
Rio de Janeiro, São José dos Campos, Recife, Porto Alegre, São Paulo,
Florianópolis e Belo Horizonte– e do exterior – Bangalore (Índia) e Pittsburgh
(Estados Unidos). As 150 startups selecionadas para o evento passarão por novas
reuniões, avaliações e pitches com investidores e executivos. As que tiverem melhor
desempenho na Open Innovation Week irão compor o ranking do Movimento 100
Open Startups 2017.
O evento também receberá a 5ª edição do Encontro Acadêmico em Inovação
Colaborativa, que reúne pesquisadores, professores doutores e doutorandos que
estudam empreendedorismo corporativo e redes de inovação. Os participantes
poderão conhecer o “Observatório de Startups”, iniciativa que compila e
disponibiliza dados sobre inovação e empreendedorismo para fins acadêmicos e
fazer uma “visita guiada” à metodologia de categorização/classificação de startups.
“Com o amadurecimento da adoção de práticas de inovação aberta no país e o
processo de transformação digital, as últimas edições do evento incluíram na pauta
a conexão com startups digitais. Em 2017, com a consolidação do Movimento 100
Open Startups, a Oiweek tem como foco trazer de volta a geração de negócios e
parcerias entre grandes e médias empresas, comunidade científica, startups digitais
e empresas de base tecnológica", diz Rondani.
Programação
A 9a edição da Open Innovation Week traz mais uma vez com exclusividade um
debate que tem servido de referência para o setor. Com o tema central “Novos
modelos de negócios para inovação”, o evento apresenta novas práticas e como
elas têm impactado a cocriação em diferentes setores: corporativo, acadêmico e
empreendedor.
Dia 21

Dia 22

"O futuro do mercado de trabalho e oportunidades
para inovação", Eduardo Thuler, CEO da Catho

"Ecossistemas de inovação e o futuro do
trabalho", Rafael Prikladnicki da Tecnopuc

"Inovação integrando a estratégia da corporação",
Ricardo Kahn da AES Brasil

"Innovating with Startups", John Bell da
Johnson&Johnson

"Modelos de inovação e negócios no Instituto
Butantan", Marcelo de Franco do Instituto
Butantan

"Planta – Como abraçamos um mundo
transacional", Fernando de Jesus da Duas
Rodas

"Lições africanas: empreendendo sem
eletricidade", Newton Campos da FGV-EAESP

"Inovação para Crescimento e Sustentabilidade:
A Chave do Desenvolvimento", Felipe Cassapo
da C2i

"Empreendedorismo industrial - conectando
startups com as indústrias nacionais", Marcelo
Prim do Senai

"Novas tecnologias para o Varejo – Highlights da
NRF Big Show", Rodrigo Ribeiro do Grupo
Boticário

"A história da construção de um ecossistema
inovador em Santa Catarina", Silvio Kotujansky
da Acate

"Modelos de inovação e negócios no Instituto
Butantan", Marcelo de Franco do Instituto
Butantan

"How Multinational Companies innovate in the
Modern Business World", John Biggs da DOW

"Startups e Grandes Empresas – Desafios e
Boas Práticas", Paulo Costa da Accenture
"The Startup Ecosystem at USP: Practices and
cases of success", André Fleury da Poli-USP

Serviço: 9ª edição da Open Innovation Week
Dias: 21 e 22 de fevereiro – das 8:00 às 19:00
Local: Centro de Convenções Rebouças: Av. Rebouças, 600 – São Paulo
#Saiba mais: www.oiweek.com.br/2017/
# Conheça o Movimento “100 Open Startups”: http://www.openstartups.org.br/
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