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Nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, os cientistas sonham em criar produtos 
atraentes. 
 
Na 3M Co., o diretor-presidente George Buckley quer motivar sua equipe a produzir máscaras 
respiratórias mais baratas. 
 
É parte da estratégia da fabricante da fita adesiva Scotch, das notas autocolantes Post-It e de 
lixas para inovar numa economia enfraquecida. Além disso, Buckley está sob pressão para 
reduzir os custos da 3M. 
 
Assim, em vez de ir atrás de algumas poucas invenções grandiosas, ele pede aos empregados 
que melhorem produtos com pequenos ajustes. Encontrem inovações "na base da pirâmide", 
diz aos funcionários. Muita gente "pergunta: 'O que posso acrescentar?' Às vezes é preciso 
perguntar: 'O que posso retirar?'", diz. 
 
Filho de um metalúrgico de Sheffield, Inglaterra, Buckley era diretor-presidente da fabricante 
de barcos Brunswick Corp. em 2005, quando foi escolhido pela 3M para suceder ao célebre 
diretor- presidente James McNerney, que trocou a empresa pela Boeing Co. 
 
Buckley diminuiu os gastos com P&D em 8% no ano passado, para US$ 1,29 bilhão, mas os 
manteve estáveis em relação à receita, a 5,6%. Numa entrevista ao Wall Street Journal, ele 
descreveu como motiva os empregados a inovar. Trechos: 
 
WSJ: O sr. podou os gastos com P&D ano passado, mas não os cortou radicalmente. Por quê? 
 
Buckley: Se você não investe no futuro, não existirá um. Muitas das coisas em que estávamos 
gastando podem não gerar um produto em dois ou três anos. Pode ser que não haja retorno 
nenhum. Mas a alternativa - não fazer nada - é ainda pior. 
 
WSJ: Onde mais o sr. cortou gastos para proteger a P&D? 
 
Buckley: Na equipe de vendas e, em alguns casos, em propaganda e promoção de vendas. 
 
WSJ: O sr. incentivou a equipe de P&D a criar inovações que reduzem o custo dos produtos. 
Pode dar um exemplo? 
 
Buckley: A máscara respiratória ultrabarata. Esse produto chegará ao mercado em mais ou 
menos um mês. Foi criado, desenvolvido e lançado durante uma momento de recessão. 
 
Eu não incentivei a invenção, mas disse que era necessária. É preciso baixar os custos do 
produto para se defender da concorrência. 
 
WSJ: O que há de novo na máscara? 
 
Buckley: Foi encontrar meios de simplificar como produzir uma máscara respiratória de alto 
desempenho ao custo mais baixo possível. Geralmente achamos que inovação é uma 
descoberta marcante no topo da pirâmide. Geralmente não é aí que estão os desafios mais 
difíceis. Os desafios mais difíceis muitas vezes são como conseguir uma inovação marcante a 
custo quase zero. 
 
WSJ: Como é que sr. motiva sua equipe de P&D a atingir essas metas? 
 
Buckley: Quando começamos a discutir a busca por essas coisas na base da pirâmide, acho 
que muitos deles pensaram que o interessante eram as coisas no topo. 
 



Essas pessoas são impulsionadas por coisas intelectualmente desafiadoras. [Tivemos de] 
convencê-los de que o desafio intelectual é fazer reais inovações que custam praticamente 
nada. 
 
WSJ: Como o sr. motiva os empregados a trabalhar em projetos que não são tão atraentes? 
 
Buckley: Lembro de minhas reuniões com Chris Holmes [que chefia a divisão de abrasivos da 
3M]. Fazia talvez um mês que estava na empresa. Durante uma revisão de negócios, eu disse: 
"Contem o que está acontecendo com os abrasivos. Quais inovações estamos criando?" 
 
Chris disse que estávamos fazendo isso e aquilo, mas os abrasivos não eram considerados 
muito "sexy". Eu disse: "Por que não? Eu acho que os abrasivos são 'sexy'. Por que os 
abrasivos não podem ser 'sexy'?" 
 
Acho que são esses comentários simples a pessoas que estavam convencidas há anos de que 
não eram importantes. Chris ficou totalmente inspirado com isso. 
 
WSJ: Quais são seus outros métodos para estimular a criatividade? 
 
Buckley: Todo mundo quer descobrir como enlatar a criatividade. 
 
Não dá para fazer isso. A criatividade vem da liberdade e não do controle. Permitimos que 
todas as pessoas na comunidade de P&D passem 15% de seu tempo pesquisando o que 
quiserem. 
 
WSJ: O sr. visita os laboratórios com que frequência? 
 
Buckley: É perigoso quando passo lá. Dizem: "Toda vez que George aparece nos laboratórios, 
tem mais uma ideia para um novo produto". Acho que vou lá uma vez a cada quinze dias. 
 
WSJ: Quais são as suas expectativas para a economia? 
 
Buckley: Alguns segmentos da economia ainda estão muito deprimidos e continuarão assim 
por um certo tempo. Estou evitando definir o que é um "certo tempo". Este ano certamente 
será de crescimento lento nos EUA. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B13. 


