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Inovação e invenção radical
A recente despedida de Steve Jobs da presidência executiva da Apple
deixa uma lição fundamental para a própria empresa e para o mundo:
grandes inovações dependem de simples melhorias. Cantado e decan-
tado como se fosse um inventor de propostas geniais, Jobs foi, na ver-
dade, um brilhante especialista no aperfeiçoamento de produtos, sem-
pre identificando e atendendo às demandas da sociedade. Se a Apple
conseguiu aprender essa distinção com Jobs, o mercado não precisa te-
mer pelo futuro da corporação mais inovativa do planeta. Da mesma
forma, os fazedores de políticas públicas em nosso país podem repen-
sar os mecanismos de incentivo à inovação que adotam.

Jobs se mostrou altamente eficiente e objetivo. Não se preocupou em
arriscar em algo totalmente novo, mas conseguiu realizar uma síntese de
todos os atributos positivos que cada produto deveria ter para melhor sur-
preender os consumidores, como ele mesmo definiu. Dessa forma, subs-

tituiu o terminal de um grande compu-
tador por um computador pessoal —
com menos recursos, porém mais efi-
ciente para o indivíduo. E o melhor:
consideravelmente mais barato. Ou se-
ja, Jobs otimizou o custo-benefício. As-
sim também fez com as demais melho-
rias tecnológicas que implantou.

O mesmo aconteceu com outros
produtos lançados. O iPod matou a
concorrência com os velhos tocado-
res de MP3 por ter acrescentado a
eles inúmeras funções e, além disso,
inovou ainda mais na comercializa-
ção do que no produto em si, quando
resolveu o problema de se baixar mú-
sicas “piratas” com a criação da loja
virtual iTunes.

O mesmo sucesso ocorreu com o
iPhone, que aglutinou tudo o que havia de melhor nos demais celulares,
agregando inovações tecnológicas e de design. Com seu tablet, o iPad,
Jobs foi mais além, simplesmente porque valeu-se do que havia sido rea-
lizado até então para lançar um produto completamente inovado.

O resultado é que a Apple multiplicou seu faturamento por cerca de 40
vezes em poucos anos e tornou-se a empresa mais valiosa do mundo. En-
quanto isso, os inventores do computador eletrônico no início dos anos
40 — os engenheiros J. Presper Eckert e John Mauchy — foram apagados
pelo tempo, sem sucesso econômico. O mesmo poderíamos dizer dos
criadores do telefone celular e de tantos outros inventos revolucionários.

Esse fato nos coloca ante o questionamento: afinal, que inovação vai
fazer o nosso país expandir a economia, gerar empregos de qualidade
e, assim, distribuir renda para alcançar a justiça social? Será a desco-
berta arriscada das invenções geniais? Ou a pragmática agregação e
melhoria de inovações já existentes, para fazer produtos de elevada re-
lação custo-benefício?

Steve Jobs não se deixou seduzir pelo magnetismo da invenção radi-
cal. Antes, inverteu o jogo: ele soube seduzir o consumidor com inteli-
gentes aperfeiçoamentos de produtos. O extraordinário sucesso de Jo-
bs nos mostra um caminho seguro, já percorrido pelos países emergen-
tes bem-sucedidos. Em contrapartida, a busca da descoberta, do inedi-
tismo, pode levar ao ostracismo de muitos inventores como o brasilei-
ro do bina. O risco para o Brasil é elevado, pois nossas políticas públi-
cas de inovação preferem esse último rumo, apesar do fracasso de-
monstrado até então. ■

Philippe Desmazes/AFP

A tendência é que os
laboratórios farmacêuticos
nacionais invistam cada
vez mais em inovação,
principalmente aquelas
desenvolvidas por meio de
parcerias com universidades
e patrocínio a pesquisas
acadêmicas. É o que afirma
Kati Chaim, diretora de
pesquisa e desenvolvimento
(P&D) da Eurofarma.
Segundo ela, isso deve

ocorrer porque o
desenvolvimento de muitos
produtos de ponta começa
justamente na bancada de
pesquisadores acadêmicos.
Kati acrescenta que
a Eurofarma busca nas
universidades aqueles
projetos que sejam de seu
interesse e que necessitam
de apoio. Dentro da
universidade, muitos deles
não vão além dos estágios

iniciais dos testes em
animais. “Após avaliar
a pesquisa, nós elaboramos
um protocolo formal de teste
e contratamos um centro
de pesquisa para que esses
ensaios sejam realizados,
entre outras ações.
A universidade, claro, participa
de todo o desenvolvimento”,
diz. “É assim que funciona
em todo o mundo”,
acrescenta a executiva. J.P.F.

Steve Jobs soube
seduzir o
consumidor com
inteligentes
aperfeiçoamentos
de produtos. Seu
sucesso nos mostra
um caminho seguro,
percorrido por
países emergentes
bem-sucedidos
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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 25 de julho de 2011, às 16:00 horas, na Rua João Pessoa, nº 83, na Cidade
de São Caetano, Estado de São Paulo. 2. Composição da Mesa: Presidente: Michel Klein; Secretários: Renata
Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore. 3. Convocação e Presença: Convocação devidamente realizada nos
termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros em exercício.4. Ordem do
Dia: (i) Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º Trimestre de 2011.
5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por
maioria de votos: 5.1. Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 2º Trimestre
de 2011, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável
do Conselho Fiscal. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos
os presentes. São Paulo, 25 de julho de 2011. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretários da Mesa: Renata
Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore. Conselheiros presentes: Michael Klein, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro
Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues,
Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo e Alexandre Bertoldi. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do
parágrafo 3° do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore - 
Secretários. JUCESP nº 342.741/11-1, em 30/08/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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