
A japonesa Yakult inaugura no
ano que vem sua primeira unida-
de de produção nos Estados Uni-
dos. Mais do que ingressar num
dos maiores países consumido-
res de alimentos do mundo, a
instalação da fábrica de leite fer-
mentado significa quebrar a re-
sistência dos americanos quan-
do o assunto é risco biológico.

Octogenário, o leite fermen-
tado da Yakult pode ser conside-
rado o primeiro alimento funcio-
nal da história e está presente
em mais de 30 países. Mas, de
acordo com Yasumi Ozawa Ki-
mura, coordenadora de Comuni-
cação Técnica da Yakult, o cria-
dor da bebida não tinha preten-
sões comerciais. “A bebida foi
concebida nos laboratórios da
Universidade de Kyoto para for-
talecer as defesas do organismo
de crianças de áreas pobres,
que não contavam com sanea-
mento básico”, explica.

Assim como o Yakult, produ-
tos que hoje são sucesso de ven-
das partiram de ideias que pare-
ciam absurdas. São o caso do pa-
pel adesivo Post-it, do energéti-
co Red Bull, dos calçados Crocs,
entre outros. E, seja por insis-
tência, acaso, tino comercial
ou uma nova luz sobre a utilida-
de da invenção, caíram nas gra-
ças dos consumidores.

Lactobacilos vivos
Em 1925, o recém-formado em
medicina Minoru Shirota de-
senvolveu o interesse por mi-
crobiologia. Ao estudar as ca-
racterísticas de intestinos de
crianças saudáveis, Shirota de-
tectou um micro-organismo,
entre os trilhões que compõem
a microbiótica intestinal, ca-
paz de proteger as defesas do

organismo. O micro-organis-
mo passou ser ser cultivado em
leite no laboratório - eis a ori-
gem do lactobacilo Casei Shiro-
ta (“Casei” vem de caseína, pro-
teína do leite). A descoberta
exigiu cinco anos de pesquisas.

Eficiente mas de gosto duvi-
doso para alguns, o resultado
da pesquisa não demorou mui-
to para chegar aos ouvidos dos
investidores. O clã de empresá-
rios Matsuno passou a produzir
o leite fermentado Yakult em
1935. A venda dos frasquinhos
era feita porta a porta pelas
“Yakult ladies”, que explica-
vam na vizinhança os benefí-
cios da bebida. “A aceitação foi
grande, pois é da cultura japo-
nesa consumir alimentos obti-
dos por meio de fermentação,
como saquê (a partir do arroz)
e o missoshiro (que tem como
base a soja)”, explica Yasumi.

O leite fermentado Yakult
chegou ao Brasil em 1966. Foi o

segundo país fora do Japão a re-
ceber uma fábrica da compa-
nhia japonesa. No início, mui-
tos torceram o nariz para os
“lactobacilos vivos” do produ-
to. Foi preciso paciência orien-
tal das Yakult ladies locais para
ganhar o público. Em 1968,
eram vendidos por dia 3 mil fras-
cos do produto no país, número
que saltou para um milhão na
década de 1980. Hoje são mais
de 2,1 milhões de unidades dia.

Cola que não cola
Uma experimento de laborató-
rio pode levar anos para ir do
fracasso ao sucesso - basta ser
visto por uma ótica diferente.
Em 1968, o cientista Spencer Sil-
ver, do laboratório corporativo
da 3M, desenvolveu um adesivo
pouco aderente, que não deixa-
va marcas nas superfícies onde
era aplicado. Por meio de semi-
nários e da comunidade técnica
mantida pela empresa, tentou
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Parecia
absurdo,
mas no fim
deu certo

“Gestão de conhecimento
é fundamental para a inovação
e criação de novos produtos”

Hoje símbolos de suas categorias,
alguns produtos demoraram para decolar
e ganhar o reconhecimento público

Mais de 10% do
faturamento da 3M é
destinado a pesquisa
e desenvolvimento.
No ano passado, as
vendas da companhia
americana atingiram
US$ 26,7 bilhões

Luiz Serafim
Gerente
de marketing
corporativo
da 3M
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BILHÕES DE LACTOBACILOS

Consumo diário de leite 
fermentado Yakult , em milhões 
de frascos 
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Em menos de dez anos, a ameri-
cana Crocs já está presente em
120 países e comercializa 250
versões diferentes de seus calça-
dos, entre cores e modelos dis-
tintos. Seu faturamento anual
bate na casa de US$ 1 bilhão.

E pensar que as cifras visto-
sas tiveram origem num taman-
co feito de espuma de polietile-
no, largo, de bico arredondado
e repleto de furinhos. Considera-
do feio por muitos, o calçado
que lembra a boca de um jacaré
(daí o nome Crocs) foi criado pa-
ra ser funcional. Aficionados
por esportes náuticos, três exe-
cutivos de Fort Lauderdale, na
Flórida (EUA), buscavam um
calçado que não estragasse o
acabamento das embarcações,
confortável, leve, resistente e
ideal para ambientes molhados.
“O Crocs não foi criado para ser
um item de moda”, diz Thais
Leiroz, gerente de marketing
da Crocs Brasil. “Inicialmente,
a produção era de ‘fundo de
quintal’, e era vendido em fei-
ras e lojas náuticas”.

Entretanto, ao ser distribuí-
do a formadores de opinião e
adotado por famosos - Madon-
na e os atores Jack Nicholson,
Matt Dammon, entre outros - o
Crocs caiu no gosto do povo e as
vendas explodiram. Das entre-
gas pelos correios, os tamancos
passaram a ser comercializados
em grandes magazines. O cresci-
mento desenfreado, porém,
trouxe problemas - o modelo
de produção “just in time” fez
a empresa perder prazos de en-
comendas. Além disso, a crise
econômica de 2008 atrapalhou
a companhia. “A empresa re-
pensou seu modelo de produ-
ção”, explica Gustavo Santan-
na, gerente de produto. A Crocs
fechou algumas unidades , in-
clusive a fábrica em Sorocaba.

A Crocs também aproveitou
o momento para intensificar a
criação de novos produtos. Sur-
giram então sapatilhas, taman-
cos de design mais harmonio-
so, sandálias e calçados inspira-
dos em tênis. O pioneiro mode-
lo, conhecido como “classic”,
é o vice-líder de vendas da
companhia. No Brasil, a empre-
sa possui mais de 1,2 mil pon-
tos de venda.

Jet leg
Para muitos, o Crocs é feio do
mesmo jeito que o Red Bull é in-

tragável. Ainda assim, anual-
mente são vendidas bilhões de
latinhas da bebida à base do ami-
noácido estimulante taurina
que também surgiu de uma ne-
cessidade. Em 1984, numa via-
gem à Tailândia, o empresário
austríaco Dietrich Mateschitz
procurava algo que aliviasse os
efeitos do jet leg (desconforto
do fuso horário). Acabou sendo
apresentado a uma bebida de
nome krating daeng, com gran-
des doses de cafeína e de tauri-
na, que em pouco tempo fez Ma-
teschitz recobrar o bem- estar.
O empresário resolveu levar
amostras do energético para a
Áustria, dando origem ao Red
Bull, comercializado em 1987.

Mateschitz passou a atrelar a
imagem da bebida a esportes
inusitados e radicais, como lan-
çamento de avião de papel, cor-
rida de aeronaves e Fórmula 1.
O empresário diz que “marke-
ting é sua matéria-prima”. ■

divulgar a cola. Como não hou-
ve interessados, o invento ficou
abandonado até 1974.

Cientista e cantor de coral
nas horas vagas, Art Fry busca-
va uma solução para marcar as
partituras das canções e lem-
brou-se da "cola que não cola"
de Silver. A substância foi en-
tão aplicada em pequenos peda-
ços de papel e ganhou o nome
de Post-It (“pregue-o”, numa
tradução livre). Comercializa-
do a partir de 1977, foi conside-
rado uma das 100 maiores in-
venções do século XX. “O Post-
It foi criado graças à gestão de
conhecimento, uma preocupa-
ção da companhia desde a déca-
da de 1950”, afirma Luiz Sera-
fim, gerente de marketing cor-
porativo da 3M. De acordo com
o executivo, a 3M investe mais
de 10% de seu faturamento em
pesquisa e desenvolvimento,
com 10 mil cientistas ao redor
do mundo. ■

Fotos: divulgaçãoCrocs é feio mas
vende como Red Bull

Murillo Constantino

Administrador da L’Oréal paga multa

Murillo Constantino

Assim como o tamanco de
espuma, energético também foi
criado a partir de necessidades
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COMOSURGIRAM

Limpa tecido

O leite fermentado surgiu para
fortalecer a flora intestinal
de crianças japonesas pobres.

Cientista e cantor de coral, Art
Fry criou um papel com cola para
marcar páginas das partituras.

O empresário Dietrich Mateschitz
baseou-se em bebida tailandesa
que o “curou” de jet leg.

Nem aí para a beleza, criadores
queriam calçado que não
estragasse as embarcações.

Originalmente vendido em folhas,
o adesivo foi acoplado num
rolo para facilitar o manuseio.

O ex-administrador da fortuna de Liliane Bettencourt, Patrice de
Maistre, preso em Bordeaux na última quinta-feira, acusado de “abusar
da debilidade da herdeira do grupo L'Oréal, teve que pagar uma fiança
de ¤ 10 milhões para responder o processo em liberdade, segundo o
jornal Le Point. François-Marie Banier, ex-amigo de Liliane e agraciado
pela idosa com presentes que vão de uma ilha no Pacífico a obras
de arte, também está detido e teve a fiança fixada em ¤ 10 milhões.

“Emsuaorigem,oYakultnão
tinhapretensõescomerciais”,

dizYasumiKimura

SantannaeThais,
daCrocs:

tamancosem
maisde

120países

EM RECUPERAÇÃO

Fonte: empresa 

Faturamento global da Crocs,
em US$ milhões
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