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Scanner leva objetos em
três dimensões ao PC

Schroter: scanner 3D gera imagem do produto com mais qualidade

A criatividade nas empresas,
muito além da pura intuição
Desde 1994, a professora Stela Maris Sanmartin estuda e trabalha
com criatividade e inovação, mas
foi no ano passado que decidiu escrever um livro sobre o tema. “Para empresa, criatividade e inovação hoje cumprem um papel decisivo, porque a empresa está em
um ambiente dinâmico, cheio de
riscos, incertezas, é super pressionada por demandas internas e do
mercado”, afirma Stela.
A obra, que contou com a
com colaboração de David de

Prado, investigador e consultor
internacional em criatividade,
foi lançada esta semana, em São
Paulo, pela Trevisan Editora.
Criatividade com método

O objetivo do livro é mostrar
que, para resultar em inovação, a criatividade não pode
ser tratada como um processo
espontâneo e incontrolável.
“Para que o ato criativo, que
implica divergência, resulte
em inovação, em um resulta-

do concreto, é preciso haver
um processo sistematizado,
que pode ser enriquecido por
ativadores e métodos criativos”, defende Stela.
A professora acrescenta que
esses métodos podem ser usados pelas empresas para despertar e incentivar o potencial
dos funcionários em relação à
criatividade. “A gente tira a
criatividade do lugar da intuição, de um território sem domínio”, finaliza Stela. ■ F.M.
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A empresa lançou o scanner
3D no mercado brasileiro no
início de dezembro. O TopShot é uma multifuncional colorida com uma câmera embutida em um braço articulado
acima do scanner. Ele reúne
impressora, copiadora e scanner. A empresa não produz impressoras 3D e tampouco tem
planos de entrar neste mercado nos próximos meses.
Sem abrir números, Schroter afirma que as vendas da
multifuncional estão dentro
do esperado. “O produto é
acessível e há casos de interessados em comprar para ter em
casa”, conta. O preço do TopShot é de R$ 1.549.
No exterior, a multifuncional
tem um recurso que permite ao
usuário escanear o objeto e enviar a imagem diretamente para
sites de comércio eletrônico,
com o E-Bay, sem a necessidade de transferi-la para um computador. O aplicativo ainda não
está disponível no Brasil, mas está na lista de tarefas de Schroter. “Não chegamos a procurar
as empresas de e-commerce,
mas é uma oportunidade para
nós, está na minha agenda”.
O executivo conta que a ideia
de lançar um scanner 3D está ligada à necessidade de inovação, para garantir a diferenciação de produtos em um mercado cada vez mais competitivo.
“Vemos a popularização do 3D
em cinema, filmes, televisores e
entendemos que oferecer uma
tecnologia de digitalização em
3D era importante para nossos
clientes”, diz Schroter. ■
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Multifuncional

Há um vídeo no YouTube do lançamento oficial do iPhone na MacWorld de 2007. Naquele dia, Steve Jobs conduziu a apresentação do novo aparelho e iniciou o evento com a seguinte mensagem: “De vez em quando aparece um produto revolucionário que muda tudo... hoje
a Apple vai reinventar o telefone...”. Durante mais de
uma hora, o então CEO apresentou todas as novas funcionalidades e os benefícios do aparelho. Além de destacar as características do produto, também destacou
suas vantagens perante os concorrentes da época.
Com a plateia (basicamente composta por formadores de opinião) extasiada com a novidade, ele finaliza o
discurso com uma citação de um jogador de hockey:
“Eu patino para onde o disco vai estar e não onde ele esteve. E sempre temos tentado fazer isso na Apple, desde
o começo, e sempre faremos”.
Muitas vezes escuto de executivos de empresas que o
mercado não entende as inovações desenvolvidas pela
companhia, e por isso não as compra. Também não são raras as empresas cujos portfólios têm diversos produtos e serviços pouco conhecidos pelo mercado. É fato que nem sempre as novidades são bem percebidas pelos consumidores
(vide os casos da TV com
videocassete embutido,
refrigerante de cereja...),
Muitas vezes
muitas vezes o proouço de executivos mas
blema está na fase final
que o mercado
do processo de inovação:
como comunicar a novinão entende as
dade adequadamente.
inovações e por
Inicialmente surge o
isso não as compra. desafio de convencer
os pioneiros sobre proMas às vezes o
posta de valor e novos
problema está em
atributos desenvolvicomo comunicar
dos. A famosa curva de
adoção a novas tecnoloadequadamente
gias aponta que é precia novidade
so rapidamente atingir
quem busca os sentimentos de status e acredita que as novidades podem tornar a vida mais fácil.
Depois busca-se atender os que têm desconforto e insegurança com as novidades. Não basta que o produto ou
o serviço funcione corretamente, é preciso criar a segurança que ele cumpre aquilo a que se propõe.
Outro passo importante é ensinar o mercado a usar a
inovação, já que muitas vezes ela muda significativamente a forma como as coisas são feitas. Trocar a agência bancária pelo internet banking requer, por exemplo, assistência pessoal e orientação para muitas pessoas que não estão familiarizadas com a internet.
Muitas empresas inovadoras utilizam as figuras dos
evangelizadores, contratados para difundir, convencer
e divulgar as inovações desenvolvidas. Empresas de tecnologia como IBM e Apple utilizam essa ideia para promover suas novidades, criando maior capacidade de
convencimento para rápida adoção delas.
Um dos evangelizadores mais conhecidos do mundo
é Guy Kawasaki, que ajudou a tornar o Machintosh em
um sucesso de vendas na década de 80. Seu desafio era
convencer as pessoas comuns do porquê ter um computador em casa, algo que até então era reservado apenas
para engenheiros e amantes de tecnologia.
Voltando a citar Steve Jobs e sua grande capacidade
de comunicar as inovações desenvolvidas, em 2010 ao
anunciar a chegada do iPad, ele destacou que não bastava apenas admirar a novidade, era preciso tocá-la: “Tenho que dizer... vê-lo não é nada comparado a pegar
um nas mãos e sentir tudo isso, bem debaixo de seus dedos...”. Adaptando o ditado: não basta ser inovador, é
preciso parecer inovador. ■
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Murillo Constantino

rem apresentar seus produtos
em suas páginas na internet,
explica Schroter.
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“A digitalização em 3D ajuda
a vender melhor um produto,
que tem uma imagem mais
real”, afirma Hans Schroter, gerente de categoria da área de
imagem e impressão da HP.
Varejistas que atuam no segmento de comércio eletrônico
são o público-alvo do produto,
bem como empresas que que-

tiliz
açã
o

Se o alvo das impressoras com
tecnologia 3D é tirar do papel
projetos, o objetivo do scanner
3D segue exatamente o caminho inverso. O diferencial do
equipamento é levar para o computador as três dimensões de diferentes objetos, permitindo o
uso da imagem em atividades
de comunicação visual.

Quem não se comunica
se trumbica

Au

Equipamento multifuncional da HP é voltado principalmente para sites
de comércio eletrônico e para atividades ligadas à comunicação visual

Sócio-fundador da Innoscience,
professor da ESPM-SUL
e autor do livro “Gestão da
Inovação na Prática”

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 15.

