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Como, em 25 anos, a 3M transformou o Post-it, um pedaço de papel colante, em um negócio que 
fatura US$ 500 milhões ao ano 
 
Você pode ter palm-top, agenda eletrônica, uma secretária infalível, assessores a lembrá -lo dos 
vários compromissos diários em sua vida profissional. Mas confesse: sua mesa de trabalho, 
telefone e computador vivem apinhados daquele papelzinho amarelo, retangular, grudento, 
conhecido como Post-it. É uma febre, inventada quase que por acaso nos laboratórios da 3M nos 
EUA (leia quadro). Pois essa febre agora completa 25 anos de mercado e de hegemonia no 
segmento de bloquinhos colantes. A marca Post-it, aliás, há tempos deixou de ser apenas 
bloquinhos. Virou família de produtos. Existem canetas, marcadores de páginas, Post-it gigantes 
(usados em reuniões de negócios), Post-it coloridos, infantis, recicláveis, verticais (para recados 
em ideogramas chineses) e até Post-it digital. Sim, um software que simula um bloco de recados 
na tela do computador. “Hoje, temos mais de mil produtos da marca”, avisa Luiz Serafim, gerente 
da divisão de papelaria da 3M do Brasil. A empresa não divulga o faturamento do Post-it no País. 
O que se sabe é o valor que a linha movimenta no mundo: US$ 500 milhões anuais. Dito de outra 
forma, é uma empresa dentro da outra. É, por exemplo, a receita total de uma companhia do 
porte da Peugeot-Citroën no Brasil. “Post -it está entre as cinco maio res divisões da 3M”, diz 
Serafim. 
 
Para comemorar os 25 anos, a empresa fará um campanha global de marketing. Por aqui, a 
empresa criou uma página na Web que lança a seguinte promoção aos internautas: “Qual a 
melhor coisa que poderia ser escrita em um Post-it”. Os vencedores ganham viagens e tocadores 
de MP3 iPod, da Apple. Além disso, haverá uma megacampanha em São Paulo no Dia dos 
Namorados, com painéis espalhados pela cidade para que o público possa escrever declarações de 
amor. A comemoração se encerra com a chegada ao mercado do que vem sendo tratado dentro 
da 3M como a evolução do “amarelinho”. Trata-se do Super Stick, um adesivo especial, muito 
mais aderente, para ser usado fora do escritório. “Havia uma demanda muito grande por blocos 
de recados que pudessem ser usados em diferentes superfícies, como geladeiras, paredes, 
mochilas de estudantes”, explica o gerente da filial. O passo seguinte no Brasil será reforçar a 
presença da linha Post-it no varejo. Os produtos, segundo Serafim, ainda estão muito vinculados 
às compras do mercado corporativo. “A 3M quer mais visibilidade nos pontos-de-venda”, diz o 
executivo. “Não estamos nem na metade das lojas e papelarias que poderiam vender nossos 
produtos por aqui.” E, ainda assim, o Brasil é um dez maiores mercados do mundo para a linha 
Post-it. Não é pouca coisa. A 3M vende seus amarelinhos em 100 países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um pouco de história  
 
 
Chama-se Spencer Silver o cientista que pode ser considerado o pai do “amarelinho”. Ele 
desenvolveu em 1968 um adesivo que aderia suavemente a superfícies lisas e podia ser 
facilmente removido e recolocado. Genial. Só que o próprio Silver passou noites em claro 
quebrando a cabeça e não encontrou uma única aplicação útil para a sua criação. Dez anos mais 
tarde, um colega de Silver, dr. Art Fry, descobriu como usar, na prática, o tal adesivo. Ele cantava 
no coral de sua igreja e toda vez que precisava mudar a página do livro de salmos para entoar 
algum cântico era sempre a mesma história: um festival de marcadores de livros caindo no chão. 
Fry decidiu, então, aplicar o adesivo desenvolvido por Silver em tiras de papel para resolver o 
problema. Sem querer, ele havia acabado de criar uma nova forma de comunicação e organização 
de informações. Não demorou muito para que o Post -it entrasse em escala comercial. A produção 
começou em 1980.  
  
 
  
Fatos, números e lendas  

 
 
• Seriam necessários 506,8 milhões de Post-it, no tamanho tradicional de 76mm x 102 mm, para 
dar uma volta ao mundo (com base na circunferência da Terra de 40 mil km)  

•Um Post-it com um desenho em carvão foi vendido por US$ 925 durante um leilão de caridade. É 
o Post-it mais valioso, segundo o Guinness Book  

• A linha Post-it tem hoje mais de mil produtos e é vendida em 100 países  

• Em 1996, uma inspeção pós-vôo na cidade de Minneapolis localizou um Post-it colado no nariz 
de um avião que vinha de Las Vegas. O lembrete, que se destinava à equipe de solo do aeroporto, 
sobreviveu à decolagem e aterrissagem em velocidade de até 800 km/h e temperatura de até –
48ºC. 

•Um estudo da Organização Gallup em escritórios dos EUA, envolvendo mil funcionários, 
constatou que, em média, um profissional recebe 11 mensagens em Post-it por dia.  
 
IstoÉ Dinheiro , n. 399, p. 78-79, 4 maio 2005. 


