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No final da década de 80, o presidente do Laboratório Aché, Victor Siaulys - que atualmente 
está á frente do conselho de administração da companhia -, se deparou, por acaso, com o que 
hoje representa a maior descoberta para a empresa, o Acheflan. Durante uma partida de 
futebol na praia, o executivo acabou se machucando e um caseiro da região lhe ofereceu uma 
garrafa do extrato da planta Cordia Verbenacea, encontrada na Mata Atlântica, conhecida 
popularmente como erva-baleeira ou "maria-milagrosa" para aliviar a dor. 
 
Como os efeitos foram rápidos e positivos, Siaulys decidiu pesquisar melhor as características 
terapêuticas da planta. Depois de várias tentativas mal-sucedidas em prol da descoberta do 
seu princípio ativo, responsável pela ação antiinflamatória, o medicamento, 100% nacional, 
acaba de chegar ao mercado. No total, foram investidos mais de R$ 15 milhões em pesquisa - 
que envolveu parcerias com importantes universidades nacionais e pesquisadores de renome 
internacional. 
 
O exemplo do Laboratório Aché é a prova real do quanto uma boa idéia levada adiante 
representa um passo a frente no processo de inovação. Pesquisa global da consultoria Arthur 
D. Little, realizada com 800 organizações, revela que as empresas na dianteira de seus 
concorrentes são aquelas que possuem grandes sacadas e ao mesmo tempo adotam uma 
política sistemática. De acordo com o levantamento, o sucesso de 25% das organizações 
apontadas como líderes em inovação se dá pela forma como as idéias são administradas. 
 
"Elas já enxergam que não basta apenas ter uma descoberta importante. E sim, colocá-las em 
prática, avaliando riscos e vislumbrando os ganhos a serem alcançados", afirma Celso 
Gonzáles, diretor da Arthur D. Little no Brasil. O caso da Aché reflete bem esse tipo de 
postura. Durante 20 anos foram desenvolvidos inúmeros testes para se chegar ao estágio final 
do medicamento. "Este foi um passo importante para nós, já que a indústria farmacêutica 
brasileira não tem tradição inovadora. Normalmente importamos a tecnologia das 
multinacionais", afirma José Roberto Lazzarini, diretor médico do Aché. 
 
De olho no mercado internacional, a empresa já pensa em exportar o medicamento para 
outros países, iniciativa que deve gerar resultados já no próximo ano. Segundo Gonzáles, da 
Arthur D. Little, as empresas inovadoras chegam a obter um retorno dez vezes maior sobre o 
investimento em relação àquelas que investem menos em inovação. Além de terem uma 
margem melhor do Ebitda -- lucro excluindo juros, impostos e amortizações -- de até 3,9%. 
 
Gonzáles atenta que para determinados setores, em que o ciclo de vida dos produtos 
comercializados está ficando cada vez menor, ser inovador é questão de vida ou morte. "A 
indústria de eletroeletrônicos é um exemplo claro disso. Eles dependem exclusivamente da 
capacidade de se antecipar aos concorrentes com lançamentos de última geração", diz 
Gonzáles. 
 
A pesquisa mostra também que 47% das companhias deste setor obtém melhores resultados 
de vendas gerados por novos produtos com processos de inovação. Ou seja, o ciclo de duração 
deles é cada vez menor, o que torna imprescindível para a empresa definir uma metodologia 
sistemática de inovação. "Não dá para esperar que uma idéia mirabolante surja enquanto seu 
concorrente sai na frente", explica. "Por essa razão que torna-se essencial ter estratégias de 
inovação que envolvam produção, processos e produtos". 
 
O mesmo acontece com a indústria automotiva e de telecomunicações. A cada dia cria-se um 
modelo diferente de aparelho celular, lembra Gonzáles. "A empresa precisa ter um ambiente 
que favoreça o surgimentos de iniciativas individuais, mas que ao mesmo tempo consiga dar 
vazão ao produto sistematicamente, exemplifica. 
 
Para o professor da Escola de Administração de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, José 
Carlos Barbieri, um dos problemas que impede o avanço da inovação nas empresas é a falta 
de percepção dos resultados que esse tipo de prática gera.  



"Na maioria das vezes, o retorno só é visível a médio e longo prazo", explica. "Essa dificuldade 
de ter métricas, por sua vez, acaba inibindo ações inovadoras". 
 
Como termômetro, segundo o estudo da Arthur D. Little, as empresas mais inovadoras 
avaliam: as vendas geradas a partir de novos produtos (36%), a quantidade de produtos 
lançados (17%) e os impactos nas vendas e no Ebtida (11%). No Brasil, o cenário segue um 
pouco do que existe lá fora. Entretanto, lembra o professor Barbieri, ainda existem alguns 
obstáculos a serem vencidos. "Temos importantes ilhas de excelência. Mas as elevadas taxas 
de juro praticadas no país são uma grande barreira para os investimentos", observa. 
 
Estudo do IBGE mostram que a taxa de inovação na indústria brasileira cresceu de 31,5% para 
33,3% entre 2001 e 2003. Entre os setores que mais investiram estão o de máquinas para 
escritório e equipamentos de informática (71,2%), o de fabricação de material eletrônico 
básico (61,7%) e o de fabricação de automóveis, caminhonetes, caminhões e ônibus (57,5%). 
A grande mudança aconteceu com o perfil da inovação. Antes as ações se restringiam à 
produção. Agora, as empresas inovam tanto em processos quanto em produtos. 
 
Entre os bons exemplos de inovação no Brasil, Barbieri cita o caso da Brasilata. Sua 
capacidade de inovar em meio a um setor bastante tradicional e estático a transformou em 
referência nacional. Fabricante de latas de aço, a empresa, do ramo metalúrgico, possui 900 
funcionários, tratados como inventores e , inclusive, registrados em carteira desta forma. A 
Brasilata sempre teve a inovação como princípio de crescimento e desenvolvimento, 
oferecendo ao staff prêmios, além do PLR (programa de participação nos lucros e resultados) - 
que distribui até 15% do lucro líquido aos funcionários - , quando alguma solução que facilite a 
abertura das embalagens é criada. 
 
"Esse modelo de gestão participativa traz inúmeras vantagens para a empresa, como romper a 
passividade típica do setor, altamente dependente de fornecedores", diz Antonio Carlos 
Teixeira, diretor superintendente da Brasilata. Em 1987, a companhia deu um importante salto 
nesse sentido, com a criação de um programa interno de sugestões dos funcionários. Batizado 
de Projeto Simplificação, o programa registrou até hoje 43 mil idéias de melhorias e inovações 
em processos e produtos. Para viabilizar o projeto, a empresa dispõe de quiosques com 
intranet, nos quais todos participam do desenvolvimento da empresa. 
 
O sucesso do projeto pode ser visto nas inúmeras novidades que estão na prateleira. Nos 
últimos 13 anos, a companhia obteve um total de 45 patentes, algumas internacionais. Entre 
elas, as mais consagradas são os sistemas Biplus e Ploc Off. Esta última foi apresentada no 
mercado nacional em junho de 2003, considerada a melhor solução do ano em sistemas de 
fechamento de latas metálicas, segundo avaliação do setor. Esse novo método também foi 
premiado, no início de abril, no Congresso Cannex, em Cingapura. 
 
Em 2004, a Brasilata registrou faturamento de R$ 279 milhões e distribuiu 1,4 salário por 
funcionário como participação nos lucros. "Costumo dizer que nossa filosofia se assemelha à 
de um time de futebol. A idéia inovadora pertence à equipe e não a uma única pessoa", afirma 
Teixeira. E o retorno dessa política, de acordo com o executivo, pode ser visto no resultado 
financeiro da empresa. "Nosso faturamento foi multiplicado por quatro nesses 20 anos, 
enquanto o mercado de latas de aço se manteve estável". 
 
Fonte: http://www.elearningbrasil.com.br/home/noticias/clipping.asp?id=2340 – 
12/07/2005.  
 


