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"Em vez de estabelecer metas específicas para os funcionários, desafie -os a lhe apresentar cada 
boa idéia." A afirmação de Jack Welch ganha mais sentido no atual momento de enorme pressão 
nas empresas em abaixar custos e aumentar rentabilidade. Funcionários incentivados a pensar 
podem render grandes idéias. Veja este caso: 
 
Em 1968, depois de passar meses pesquisando para desenvolver um adesivo superpotente, o 
cientista Spencer Silver, da 3M, ficou frustrado. O resultado foi um papel adesivo muito fraco que 
apenas aderia levemente à superfície em que era colado. Decepcionado, Silver pensou em jogar 
todo o material fora. Mas, ao invés disso, decidiu espalhar a notícia do fraco adesivo pela fábrica 
na esperança de que alguém tivesse uma idéia melhor do que fazer com ele. 
 
Enquanto isso, outro químico da 3M, Arthur Fry, vivia um probleminha. Ele era o cantor do coro 
de sua igreja. Para localizar seus cânticos rapidamente, improvisava tiras de papel entre as 
páginas, mas os pedaços de papel viviam caindo no chão, fazendo-o perder a ordem e a 
paciência. 
 
Foi então que Fry lembrou do adesivo descoberto pelo colega. Pediu uma amostra do material e 
viu que funcionava perfeitamente como marcadores de páginas de seu hinário. Estava criado o 
Post-It, não apenas um marcador de livros, mas um revolucionário bloco de recados. Em pouco 
tempo, todo o mundo aderiu à moda do papel amarelo que cola e descola. 
 
Assim como a 3M, a Johnson&Johnson também investe em pesquisa e tem uma política de acatar 
sugestões da equipe. Graças a essa postura, atualmente, 70% dos resíduos da empresa são 
reutilizados ou vendidos para outras indústrias.  
 
Preservativos defeituosos são transformados em solas de sapatos, sobras de absorventes viram 
palmilhas de sapatos, hastes de cotonetes e cabos de escovas de dentes reencarnam como vigas 
plásticas para construção, frascos plásticos de xampú geram brinquedos, restos de panos de 
limpeza viram tapetes e babadores e sobras de fraldas se transformam em almofadas e colchões. 
 
Empresas que não estiverem dispostas a ouvir idéias internas devem estar preparadas para 
perder minas de ouro. Sem incentivo ou espaço na companhia, o funcionário pode sair e abrir seu 
próprio negócio. Acompanhe esta história: 
 
Deve-se estimular a equipe a dar sugestões   
 
Nos anos 30, um funcionário da Du Pont americana, Earl Silas, percebeu que muito material 
plástico durante a linha de produção era jogado fora. Pensando em aproveitar o excedente, ele 
pediu a seus patrões que lhe dessem as sobras. O que ele conseguiu foi um material de péssima 
aparência e sem qualidade.  
 
Aparentemente era quase impossível trabalhar com aquela substância, mas nas horas vagas Silas 
fazia suas experiências por conta própria. Ao longo de meses ele desenvolveu um novo processo 
para tratar e recuperar o material transformando-o num plástico versátil. Ele projetou também 
uma máquina para moldar a nova matéria-prima. Acreditando no potencial de sua invenção, ele 
saiu da DuPont e fundou em 1948 sua empresa.  
 
O funcionário era Earl Silas Tupper e sua empresa, a Tupperware. Rapidamente, os recipientes 
que mantêm os alimentos conquistaram as donas-de-casa. 
Por não ter, na época, uma política de ouvir seu pessoal, a DuPont perdeu um produto que hoje 
está presente em mais de 100 países, com vendas líquidas acima de US$ 1 bilhão. 
 



Mas e se você incentivar os funcionários e nenhum deles lhe trouxer uma idéia boa? Bom, aí você 
deve se preocupar. Vou explicar contando uma historinha interessante. Nos anos 90, o consultor 
americano Gary Hamel tentava implantar um modelo aberto numa companhia que envolvesse 
todo mundo, quando ouviu do presidente a seguinte pergunta: 
 
- E se a equipe só vier com idéias idiotas? 
 
Gary respondeu: 
 
- Se isso acontecer, então você tem um problema  maior: funcionários idiotas. 
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