Inovação Aberta
F.A.Q

Perguntas Frequentes

1- O que é Inovação Aberta?
Para nós, inovação aberta é um meio de aprendizado, um fluxo de
conhecimento e relacionamento interno e externo. Acreditamos que
talentos estão além dos nossos muros e que a colaboração pode nos
ajudar a criar novas possibilidades, acelerando a resolução de grandes
desafios, gerando valor compartilhado e impulsionando transformações
poderosas.

2- De quais formas a Vale atua com Inovação Aberta?
De maneira geral a Vale se organiza em iniciativas de inovação aberta nos
seguintes campos:
• Aceleração de Soluções
Mentorias, programas de ideação, prototipação, aceleração com parceiros
do ecossistema, acesso às plantas e operações, provas de conceito e
contratações.
• Conexão com o Ecossistema
Lives, co-labs, benchmarks, apoio em eventos de inovação, participação em
associações, hubs, federações e entidades de inovação.
• Investimento
Apoio para rodadas de investimento.
• Pesquisa & Desenvolvimento
Desenvolvimento tecnológico, pesquisa, licenciamentos, parcerias com
empresas, universidades, institutos de pesquisa, instituições de ensino
privadas e públicas.

3- Quais os tipos de soluções podem se cadastrar na base Vale?
A Vale está buscando se conectar com startups, empresas, instituições,
universidades, centros de pesquisa, empreendedores e outros.

4- Tenho apenas uma ideia, posso me cadastrar na base Vale?
A Vale ainda não possui nenhum programa específico para acelerar ideias
que não estejam conectadas nos programas descritos nesta página ou nas
iniciativas em parceria com universidades e centros de pesquisa.

5- Como cadastro minha solução nos desafios Vale?

Para candidatar sua solução em um dos desafios Vale acesse o
www.vale.com/inovacaoaberta para conhecer as chamadas atuais,
verifique e valide em quais sua solução possui aderência e acesse os
respectivos links dos desafios para cadastrar sua solução.

6- A minha solução não se encaixa em nenhum desafio da Vale
atual? Como faço parte da base de soluções Vale?
Se possui uma solução, mas ela não se encaixa em nenhum dos desafios
atuais da Vale cadastre-se no banco de soluções Vale pelos links abaixo:
• Cadastro de Startups:
https://vale.aevoinnovate.net/#/startup/invite/7dbc42e1-d667-496a-970419b2d5796646
• Cadastro de Universidades:
https://vale.aevoinnovate.net/#/startup/invite/ef59fe82-705b-4228-90f17d9fb7de8c74
• Cadastro de Empresas Instituições:
https://vale.aevoinnovate.net/#/startup/invite/6187e848-cf3c-46ed-828222cee81ff7b1

7- Quais desafios a Vale quer resolver?
Os desafios atuais que a Vale está buscando soluções ficam sempre
publicadas no site da Inovação Integrada. Para conhecer um pouco mais
sobre eles acesse: Inovação (vale.com)

