
Quando se fala em inovação,
normalmente o que passa pela
cabeça das pessoas são produ-
tos ultratecnológicos. Emmui-
tos casos, porém, coisas sim-
ples, que já se incorporaram ao
dia a dia das pessoas carregam
uma dose muito maior de in-
ventividade. Nessa lista, um
dos exemplos mais simbólicos
é o Post-it, produzido pela 3M,
presença constante nas listas
de produtos mais inovadores
do século passado.
A 3M garante que o fato de o

Post-it ter sido inventado em
seus laboratórios não é mera
coincidência. “Muita gente con-
ta que o Post-it foi criado quase
que por acaso. Não é verdade.
Ele é resultado da cultura de
inovação cultivada pela 3M des-
de a década de 30”, diz Art Fry,
o engenheiro químico norte-
americano que criou o produto
em 1977. Fry, esteve no Brasil
na última sexta-feira para parti-
cipar de um evento sobre inova-
ção promovida pela 3M.
Com80 anos de idade, Fry es-

tá acostumado a viajar o mundo

para contar sua trajetória como
inovador. Desde que se aposen-
tou, ele foi escolhido pela 3Mpa-
ra ser uma espécie de embaixa-
dor da marca. Dar o cargo sim-
bólico para o inventor de um de
seusmais importantes produtos
foi a forma encontrada pela 3M
para ressaltar sua preocupação
com a inovação. “Mais de 30%
das nossas vendas são de produ-
tos criados há menos de cinco
anos e vamos aumentar esse nú-
mero”, afirma Jose Varela, presi-
dente da 3M no Brasil.
Sempre que fala, Fry ressalta

a importância de uma cultura
de inovação para todas as com-
panhias. “Sempre há dois cami-
nhos: fazer algo melhor ou fa-
zer algo diferente do que já é fei-
to. É fazendo diferente que as
coisas avançam”, diz Fry. Se-
gundo ele, a maioria das pes-

soas e empresas investe no ou-
tro caminho. “Essa é uma pos-
tura conservadora.”
A cultura de inovação, na vi-

são de Fry, passa por uma boa
tolerância ao erro. Para ressal-
tar a importância disso, ele re-
corre a uma metáfora: “Só de-
pois de beijar um monte de sa-
po é que um deles vai se trans-
formar em príncipe”, diz Fry. E
para encontrar o sapo certo, o
caminho ideal é buscar a ajuda
de outros. “Criei o post-it pen-
sando em fazer um marcador
de livro,mas as pessoas começa-
ram a escrever nele”, afirma.
“Foram elas quem deram o uso
correto para o produto.”
Há 30 anos no mercado, o

Post-it já sobreviveu há muitas
mudanças culturais. Com um
olhar de pai sobre seu invento,
Fry acredita que, mesmo com o
uso cada vezmaior de computa-
dores e tablets, o Post-it tem
uma vidamuito longa pela fren-
te. “Vá em uma empresa tecno-
logia e veja a quantidade de
Post-its coladas na tela dos
computadores. Quantomais in-
formação existir no mundo,
mais as pessoas demandarão
post-its”, afirma. ■

A rede Koni Store, pertencente ao Grupo Trigo, lançou um novo modelo
de loja para crescer no mercado nacional de food service. O novo
modelo,menor que as lojas tradicionais, foi pensado para as praças de
alimentação. “A indústria de shoppings está em pleno crescimento e
queremos entrar nesse mercado com um modelo novo e atraente”, diz
Michel Jager, diretor geral da rede. Hoje, a Koni Store tem 45 unidades.
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Criador do Post-it quer colar a
ideia da inovação nas empresas

Cada funcionário da 3M deve de reservar 15% de seu
tempo para pensar em novos projetos. Como resultado
dessa política, implementada ainda na década de 1950,
pelo então presidente da companhia William McKnight,
surgiram diversos produtos, como o durex, o rolo adesivo
para tirar pelos das roupas e o Post-it. Hoje, a 3M tem
mais de 43 mil patentes registradas e 55 mil produtos.
Para seguir inovando, agora a empresa tem buscado
envolver os consumidores no processo, por meio de
ações como o test drive de novos produtos. “Precisamos
manter ligação constante com os clientes, para entender
quais são as necessidades deles”, afirma Luiz Serafim,
diretor de marketing corporativo da 3M no Brasil.

O Smiles, programa de relacionamento da GOL, firmou uma parceria
com a montadora de veículos chinesa, JAC Motors, na qual os clientes
Smiles poderão acumular milhas na compra de automóveis até
o dia 31 de julho. A compra do J3 e J3 Turin oferece aos participantes
do programa a premiação de 10 mil milhas, enquanto a aquisição
J5, J6, com cinco lugares, ou J6 Diamond disponibiliza 20 mil milhas.

Imaginar como serão os carros do futuro não é privilégio
dos engenheiros. Por isso, executivos da Fiat resolveram
pedir ajuda para os clientes para criar o modelo que
apresentariam no Salão do Automóvel de 2010, em São
Paulo. O resultado, batizado de Fiat Mio, foi criado em uma
plataforma colaborativa desenvolvida pela Fiat. Foram
milhares de sugestões enviadas por gente de todos os
continentes, que resultaram em um pequeno carro elétrico.
Depois da experiência, a companhia manteve a atenção
nos desejos dos consumidores. “A parte do site que
permite ao cliente a escolher a configuração de nossos
carros ajuda a ver quais as principais demandas”, diz João
Ciaco, diretor de publicidade e marketing da Fiat Brasil.

EMPRESAS

Cultura de inovação
passa por uma boa
dose de tolerância ao
erro e pela busca da
opinião dos outros
sobre os produtos

Ao se deparar com o dado de que dentro de alguns anos
a população brasileira seria formada por muitos idosos, os
engenheiros da Tecnisa acharam providencial criar prédios
que fossem “amigáveis” a esse público. Mas ao invés
de procurar especialistas em acessibilidade, eles foram
buscar ajuda no Orkut. “Entramos nas comunidades de
idosos e perguntamos quais eram as dificuldades que eles
enfrentavam em casa”, afirma Romeo Busarello, diretor
de marketing da empresa. Foi dai que surgiram mudanças
como a colocaçã da fechadura em uma nova posição, para
facilitar a abertura por quem não tem firmeza nas mãos.
A Tecnisa também foi uma das primeiras empresas do
ramo a utilizar as redes sociais para vender apartamentos.

Em visita ao Brasil, Art Fry contou sua experiência e falou sobre a necessidade de buscar novas ideias

COMO ELAS INOVAM

Fry:deve-se fazeralgodiferenteenãomelhordoque jáexiste
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




