
ArtFry, criador 
do Post-it, 
mostra como 
uma postura 
flexível 
pode ajudar 
empresas a criar 
soluções que 
transformem 
a vida das 
pessoas 
POR THOMAZ GOMES 
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sono. Toda vez que tenho um problema para re-
solver, prefiro dormir e pensar em uma solução 
apenas no dia seguinte. Nosso consciente é vi-
ciado nos padrões convencionais. O subconscien-
te vai pelo caminho mais imprevisível. 

Você sentiu algum tipo de bloqueio criati-
vo depois de inventar o Post-it? 
Inventar algo assim traz uma satisfação enorme, 
queremos ver nossas idéias ganhar o mundo. Mas, 
assim que finalizamos o projeto, pedi uma trans-
ferência para outra divisão da empresa. A inova-
ção tem um ciclo. Começa pela invenção, sobrevi-
ve no aperfeiçoamento e, às vezes, se esgota. Você 
consegue pensar em uma melhoria para um video-
cassete? Quando não dá mais para desenvolver 
uma idéia, você precisa começar tudo de novo. 

Quais são as maiores barreiras entre as em-
presas e as boas idéias? 
A maioria das empresas é obcecada por continui-
dade. Isso é ainda mais crítico quando você acha 
que é o melhor no que faz. Mas a mudança é inevi-
tável. Sempre tem alguém querendo inventar uma 
solução mais eficiente que a sua. A melhor forma 
para sobreviver nesse cenário é implementar uma 
cultura que dê autonomia aos funcionários. Pro-
cessos de colaboração são fundamentais. Algumas 
pessoas são boas em criar produtos, outras para 
desenvolvê-los. 0 segredo está em identificar as ha-
bilidades de cada membro da equipe e cercar-se de 
pessoas com talentos complementares. 

Como convencer o consumidor de que ele 
precisa da inovação? 
Nem sempre a primeira tentativa acerta o alvo. Vo-
cê precisa testar o produto. É importante se prepa-
rar para fazer adaptações ao longo do caminho. 

A idéia de criar o Post-it surgiu quando tra-
balhava dentro de um laboratório? 
Não, ela veio de uma necessidade prática. Eu cos-
tumava cantar no coral de uma igreja no final dos 
anos 6o. Durante os ensaios, os marcadores de pá-
ginas do meu livro de hinos caíam a toda hora. Des-
cobri que Spencer Silver, outro cientista da 3M, es-
tava trabalhando num novo tipo de cola. Decidi apli-
car a invenção nos marcadores e descobri que eles 
podiam ser removidos sem rasgar as páginas. Spen-
cer calibrou o produto na densidade ideal e distri-
buímos algumas amostras no escritório. Alguns dias 
depois, colei um dele; em um relatório com uma 
pergunta para o meu supei visor. Ele respondeu 
no próprio papel. Foi o momento "Eureka!". Logo, 
todos no escritório estavam ansiosos para rece-
ber o segundo lote do protótipo. 

Qual foi seu maior desafio durante o desen-
volvimento do produto? 
Tive a sorte de trabalhar em um ambiente onde os 
funcionários tinham autonomia para criar. Mas en-
frentamos resistência para lançar o Post-it no for-
mato como o conhecemos hoje. Na época, todos os 
adesivos da 3M eram fabricados em formato de rolo. 
Embora produzir um bloco de notas fosse impensá-
vel, isso permitiria que as pessoas carregassem o 
produto no bolso com facilidade. Para provar o nos-
so ponto de vista, apresentamos protótipos nas duas 
versões e deixamos os colegas tirarem as próprias 
conclusões. Convencer as pessoas a quebrar pa-
drões é a parte mais difícil em processos de inova-
ção. Quando apresentações não são suficientes pa-
ra fazer isso, a saída é dar um exemplo prático. 

Existe alguma tática para ser mais criativo? 
É importante ativar o seu subconsciente. A me-
lhor forma de se fazer isso é ter uma boa noite de 
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cartões de visita, seria difícil notar o do cientista americano Art Fry, 81 
com um fundo branco, o design não tem nada de inovador. Mas basta 

discreta frase impressa no cartão para saber de onde vem a inovação: "In-
Post-it". Mr. Fry, como é conhecido, criou o famoso bloquinho amarelo em 

1968, em parceria com o químico Spencer Silver. O produto virou um dos carros-chefes 
da 3M e deu origem a uma linha composta hoje por mais de cem itens, vendidos em 
150 países. Depois de quatro décadas trabalhando na empresa, Mr. Fiy trocou os labo-
ratórios de pesquisa pelos palcos. Ele roda o mundo para dar palestras corporativas 
sobre inovação e criatividade. Na entrevista a seguir, o pai do Post-it explica como em-
presas de diferentes perfis podem adotar uma cultura aberta ao fluxo de novas ideias. 
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A propaganda é inútil se os consumidores não per-
cebem uma vantagem clara no que você oferece. A 
inovação só acontece quando as pessoas levam o 
produto para casa. Nem sempre a ideia se vende so-
zinha. Em alguns casos, o público precisa ser educa-
do sobre os benefícios dela. No Post-it, por exemplo, 
a viabilidade comercial em grande escala só se con-
solidou dez anos após a invenção do produto. 

Como você vê o futuro do Post-it em um mun-
do cada vez mais digitalizado? 
Curiosamente, o que temos observado é um aumen-
to médio de 10% ao ano no consumo do Post-it. Isso 
acontece inclusive em escritórios de empresas de 
tecnologia. Há uma grande diferença entre colar um 
recado na mesa de alguém e mandar um e-mail. São 
funcionalidades distintas. Além disso, existem várias 
versões eletrônicas, como os aplicativos para smart-
phones. Mas não vejo isso como uma competição 
para o produto original. É uma evolução natural, que 
tem o seu devido lugar na cadeia de consumo. Cada 
pessoa tem seu modo preferido de dividir e organi-
zar informações em determinado momento. 

Redes sociais como o Pinterest seguem uma 
dinâmica similar à do Post-it. O que você 
acha disso? 
Acho que tem a ver com a própria essência do pro-
duto. Antes de tudo, o Post-it é uma ferramenta de 
comunicação e relacionamento. Assim como as re-
des sociais, transmite mensagens de forma rápida 
e intuitiva. É algo relacionado ao modo pelo qual 
as pessoas interagem naturalmente. 

Quais são os melhores caminhos para ino-
var dentro de uma startup? 
A melhor forma é aperfeiçoar conceitos que já 
existem. O setor de tecnologia é um ótimo exem-

plo. Você não precisa inventar a internet para 
melhorar a experiência das pessoas na rede. Tra-
ta-se uma indústria de ideias, onde tudo é repli-
cável, e a demanda por melhorias é constante. 
Esse tipo de inovação combina perfeitamente 
com a estrutura flexível de startups. Também 
vale a pena ficar de olho em nichos que as gran-
des empresas não conseguem alcançar. 

Em qual tipo de empresa você investiria hoje? 
Nos últimos cinco anos, já investi em quatro start-
ups que trabalhavam com pesquisa e desenvol-
vimento científico. O que chama a minha aten-
ção em uma empresa nascente é um modelo de 
negócios baseado na solução direta de proble-
mas. A proposta não deve ter muitos rodeios. 
Sempre me pergunto se os consumidores esta-
rão dispostos a mudar seus hábitos por causa 
de uma determinada solução. Outra coisa que 
levo em conta é a equipe envolvida no projeto. 
Existem muitas pessoas com boas idéias, mas 
poucas têm a habilidade e a energia para trans-
formá-las em uma empresa de sucesso. 

Na sua opinião, uma boa idéia precisa ser 
necessariamente lucrativa? 
O lucro precisa aparecer em algum momento, 
pois essa é a alma do negócio. Mas a pressa em 
lucrar não pode engessar a empresa. A inovação 
é resultado de investimentos em tempo e dinhei-
ro — e os resultados são sempre incertos. Oti-
mizar a execução é uma boa saída para aliviar 
essa pressão. No caso do Post-it, a expectativa 
era de que o produto gerasse lucro em um pra-
zo máximo de cinco anos. Conseguimos chegar 
a esse resultado logo no primeiro ano. Nossa es-
tratégia foi investir em tecnologias que reduzis-
sem nossos custos de produção. É importante 
ser criativo não apenas no desenvolvimento, mas 
também em todas as etapas que antecedem a 
venda do produto final. 

Qual é o seu conselho para quem está abrin-
do uma empresa? 
Tudo c o m e ç a c o m u m a ideia que resolva um 
problema real. Também é importante analisar 
a sustentabilidade comercial do produto. A par-
tir daí, busque alternativas que permitam redu-
zir os custos para a execução. Comece de forma 
simples e abrace um conceito capaz de ser re-
sumido em uma apresentação de cinco minutos 
para o investidor. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 282, p. 100-102, jul. 2012.




