
enviarem em papel as suas ideias, 
sendo estas depois avaliadas por 
um comitê de inovação.

Para tornar este processo mais 
acessível, rápido e  atrativo para 
os participantes e avaliadores, 
optou, depois, por lançar uma 
solução de software “à medida”.

No entanto, acreditando que 
os resultados poderiam ser 
otimizados, o Fleury acabou 
por lançar o modelo Exago, em 
setembro de 2011.

Este modelo, ao contrário dos 
métodos anteriores, permite não 
só recolher e agregar as ideias 
de todos os colaboradores, mas 
também avaliá-las e valorizá-las. 

Tal como numa bolsa de valores, 
existem créditos virtuais usados 
para investir nas ideias que, ao 
verem aumentar a sua cotação, 
vão passando à fase seguinte de 
avaliação.

É ainda de destacar a abertura e 

Desafio

A inovação é fundamental para 
o Grupo Fleury, o maior grupo 
de análises clínicas da América 
Latina, que conta atualmente com 
mais de 10.000 colaboradores. 

Desde a sua origem uma 
referência da Inovação no Brasil, 
o Grupo Fleury desenhou um 
programa de Inovação global que 
envolve as áreas de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), Inovação 
Global e Inovação Incremental. 

Tendo cada área a sua própria 
dinâmica e objetivos, ficou 
reservada para a Inovação 
Incremental a tarefa de promover 
a criatividade organizacional e 
difundir a cultura de organização, 
procurando chegar a todos os 
colaboradores e à exploração da 
Sabedoria Coletiva. 

Esta estratégia procurou envolver 
toda a organização no processo 
de inovação buscando em cada 
colaborador uma dinâmica de 
inovação capaz de criar valor para 
a organização.

Solução

O Fleury começou o programa de 
inovação incremental em 2007 
com uma solução “manual” que 
permitia a todos os colaboradores 

www.fleury.com.br

Fundada: 1926, Brasil
Indústria: Saúde

Com a Exago desde:

Setembro 2011

Target do programa:

10.000 colaboradores

Solução Exago dinamiza participação no processo 
de inovação do Grupo Fleury.

CASE STUDY

CASE STUDY GRUPO FLEURY   1 | 4

mais de 6.800 participantes ativos 
até ao início de 2014



descentralização que o modelo 
Exago imprime ao processo 
de inovação _ todos podem 
contribuir com ideias, debates e 
investimentos.

O modelo Exago baseia-se em 
processos tecnológicos simples 
e transparentes, estruturando-
se como um jogo e prevendo 
um modelo de incentivos e 
comunicação que apoiam o 
envolvimento contínuo.

Benefícios

Quinze meses após a 
implementação e divulgação 
do modelo Exago, mais de 70% 
dos colaboradores participavam 

ativamente nele, num nível de 
participação acima das metas 
mais ambiciosas. Quatro meses 
após o lançamento, a participação 
atingiu o triplo do valor acumulado 
nas iniciativas anteriores. Tudo 
isto, enquanto o orçamento de 
premiação foi reduzido para 
metade. 

Ao longo de 2012, o número médio 
de ideias inseridas mensalmente 
rondava as 480. Em meses de 
participação particularmente mais 
ativa, reuniram-se perto de 1.000 
ideias. 

O processo de avaliação e seleção 
de tão elevado número de ideias 
seria incomportável sem a 
solução Exago. Ao dispensar uma 
estrutura de avaliação pesada e 
burocrática e ao descentralizar o 
processo de uma forma dinâmica 
e transparente por todos os 
participantes, o modelo Exago 
imprime eficácia e flexibilidade 
ao processo de inovação do Fleury. 
Permite, assim, que as melhores 
ideias possam de fato, gerar mais-
valias diretas para a empresa: 
reduzir custos, aumentar a 

De acordo com dados do 
Grupo Fleury, os resultados 
financeiros deste programa 

atingiram já valores na 
ordem dos milhões de reais. 

Acima de tudo, o modelo 
permite não só gerar 

valor, mas também dar 
uma motivação extra aos 

colaboradores.
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187 ideias implementadas nos 
primeiros 2 anos

look & feel



eficiência de processos, melhorar 
o envolvimento com stakeholders, 
reforçar a qualidade dos serviços, 
entre outras mais-valias.

“O número e qualidade das ideias 
implementadas está trazendo um 
elevado benefício para a empresa. 
Conseguimos assim envolver 
todo o universo colaborativo no 
processo, beneficiando de um 
modelo transparente, eficiente 
e eficaz, que além de motivar os 
participantes para a inovação, 
permite a criação de valor e de 
um mecanismo direto e inclusivo 
de comunicação bidirecional 
top-down e bottom-up. Os 
grandes resultados surgem de 
diversos fatores e um deles (de 
extrema importância) é a própria 
ferramenta, devendo-se o sucesso 
da participação também a ações 
paralelas. De outra forma, não 
teríamos o resultado que temos 
hoje”, explica Patrícia Maeda, 
responsável pela inovação do 
Grupo Fleury.

De acordo com dados do Grupo 
Fleury, os resultados financeiros 
deste programa atingiram já 
valores na ordem dos milhões de 
reais. Acima de tudo, o modelo 
permite não só gerar valor, mas 
também dar uma motivação 
extra aos colaboradores, que se 
sentem ouvidos, contribuindo 
através da sua participação no 
processo de tomada de decisão e 

por consequência, na estratégia 
da empresa. Além do mais, 
é ainda uma ferramenta de 
detecção e retenção de talento. 

Alguns colaboradores do Fleury 
já obtiveram novos desafios 
profissionais em consequência da 
sua participação ativa e de valor 
no processo de inovação.

Em 2013 e 2014, a participação 
manteve-se muito elevada 
aumentando ainda mais o retorno 
financeiro das soluções propostas, 
em virtude da maior experiência 
dos colaboradores no processo de 
inovação e da sua adaptação ao 
modelo implementado. 

O sucesso está sendo de tal modo 
grande, que a Exago “replicou”, 
para o Fleury, o modelo de 
participação envolvendo 
um conjunto significativo de 
fornecedores do Fleury que podem 
agora contribuir para a criação de 

O número e qualidade das ideias implementadas está 
trazendo um elevado benefício para a empresa. Conseguimos 

assim envolver todo o universo colaborativo no processo, 
beneficiando de um modelo transparente, eficiente e eficaz, 

que além de motivar os participantes para a inovação, 
permite a criação de valor e de um mecanismo direto e 

inclusivo de comunicação bidirecional top-down e bottom-up.

Patrícia Maeda
Responsável inovação Grupo Fleury

192 tipos de prémios diferentes 
atribuídos ao longo dos 

primeiros 2 anos
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Desafio

// Difundir uma cultura de inovação entre todos os colaboradores, 
promovendo a criatividade organizacional e explorando a Sabedoria Coletiva.

Solução

// Programa de Inovação estruturado e aberto a todos os colaboradores da 
empresa;

// Plataforma Exago como ferramenta fundamental deste programa, 
permitindo congregar, debater e avaliar ideias;

// Um programa que funciona como um mercado bolsista com créditos virtuais 
que permitem eleger as melhores ideias.

Benefícios

// Adesão de mais de 70% dos colaboradores ao fim de 15 meses; 

// Sentimento de pertença e de ser escutado;

// Avaliação descentralizada e transparente, que imprime eficácia e 
flexibilidade ao processo de inovação;

// Modelo replicado para fornecedores e projetado para a comunidade 
exterior.
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resumo

valor na cadeia de abastecimento 
do Grupo. 

O próximo desafio passa por 
envolver a comunidade externa, 
em um desafio de inovação aberto 
à comunidade numa parceria 

Fleury/ Exago, cujo objetivo é 
captar ideias da comunidade  e 
transformá-las em projetos com 
aplicabilidade transversal à 
organização e a sua comunidade. 


