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E
m muitas ocasiões, George Buckley, CEO da 3M, 
compartilha que “a 3M é uma companhia que você 
nunca acreditaria que existe – a não ser que ela 
estivesse bem na sua frente”. Quando você analisa a 
amplitude, a diversidade e a história da 3M, é muito fácil 

compreender a validade desse ponto de vista, pois são:
• 110 anos de negócios;
• 46 plataformas tecnológicas, servindo a seis segmentos (Consumo, 

Saúde, Indústria, Display, Eletrônicos, Segurança);
• vendas internacionais em 200 países e 67 subsidiárias que 

concentram aproximadamente 70% das vendas globais;
• 79 mil empregados, sendo que 65% deles trabalham fora dos 

Estados Unidos;
• 30% das vendas de 2010 vieram de produtos que não existiam 

antes (e o objetivo para o curto prazo é alcançar 40%);
• 55 mil itens comercializados globalmente por uma estrutura de 

40 unidades de negócio.
Trabalhando na 3M por quase duas décadas em muitas posições e 

países, tive a felicidade de observar o “Modelo 3M” sob diversas pers-
pectivas por um longo período. Na minha percepção, o sucesso da 3M 
por mais de um século – em muitos mercados e continentes – vem de 
sua cultura peculiar, que é a essência da companhia e que se sustenta 
fortemente por meio das várias gerações de colaboradores.

A cultura 3M é definida por muitos fatores – conduta 
ética (confiança), desenvolvimento do funcionário (família), disciplina 
operacional (equilíbrio entre curto e longo prazos) – mas, fundamen-
talmente, pela cultura de criação e inovação (rejuvenescimento).

Prefácio
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Não creio que exista algo mágico ou especialmente único na 
Cultura de Inovação 3M. De fato, hoje, vemos muitas empresas focadas 
em inovação, mas há uma diferença significativa entre “inovação como 
estratégia” e “inovação como cultura” – e é essa distinção relevante que 
separa a 3M da maioria das empresas.

Atualmente, criar ou fomentar uma cultura de inovação é uma 
questão amplamente discutida em países emergentes como o Brasil. 
De diversas formas, essas nações pensam em acelerar a força e a com-
petitividade de suas indústrias locais em um mundo cada vez menor e 
mais interconectado.

Como Charles Darwin observou em meados do século XIX, não é o 
mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente; é o que 
melhor se adapta à mudança. Embora Darwin estivesse falando de 
organismos vivos, suas observações fazem sentido para os negócios. 
Basicamente, a cultura em um negócio é como um organismo vivo, 
ou seja, é feita de pessoas e processos, dotada de um propósito, que 
cresce, evolui e, em muitos casos, morre.

Então, como uma empresa pode criar uma cultura de inovação?
 

Primeiro, deve-se observar que uma cultura de inovação não acon-
tece por acaso. Ela é criada e dirigida por um sistema de princípios e 
práticas que sustenta e encoraja a combinação de criatividade e tec-
nologia para satisfazer as necessidades dos clientes – mesmo que isso 
signifique conviver com fracassos em muitas situações. Como afirma 
Thomas Edison sobre as diversas tentativas durante o experimento da 
lâmpada: “Eu não falhei. Eu descobri 10 mil formas que não funcionam”.

Para a 3M, a companhia identificou sete elementos que são fun-
damentais para o sucesso e a natureza duradoura de nossa cultura 
de inovação:

• Inovação é a essência da visão estratégica
Inovação na 3M é mais do que uma estratégia. Inovação é um mo-

delo de negócios. Nas organizações, todo líder e gestor deve compre-
ender a importância da inovação de produtos e processos para seu 
sucesso a longo prazo. Pense se na sua empresa a mensagem da ino-
vação é comunicada de forma clara, consistente e implacável.

Então, como uma empresa pode criar uma cultura de inovação?
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• Inovação é visivelmente a peça central do ambiente da empresa
Na 3M, há um grande investimento em inovação, especialmente 

suportando o trabalho de nossa comunidade técnica. Como muitos 
sabem, nossos pesquisadores podem usar 15% de seu tempo para 
desenvolver seus próprios projetos científicos. E, na sua organização, 
os times de Pesquisa & Desenvolvimento sentem que estão rompendo 
fronteiras? Eles têm liberdade de perseguir áreas de interesse individual? 

• Acesso a múltiplas tecnologias 
Enquanto cada unidade de negócios da 3M atua de forma mais 

independente em segmentos de mercado específicos, elas se conec-
tam com os Centros Tecnológicos Corporativos e os utilizam para criar 
produtos e materiais customizados aos seus clientes. Tipicamente, 
os produtos da 3M são produzidos pela combinação de três ou mais 
plataformas tecnológicas.

• Criação de uma rede de inovação dentro da organização
O Fórum Técnico da 3M, comunidade fundada há 60 anos, tem a 

missão de estimular a criatividade e o espírito de inovação ao expandir 
significativamente a interação interpessoal entre os grupos técnicos. 
Hoje, essa comunidade global tem mais de 10 mil membros que parti-
cipam de eventos de intercâmbio, sessões de treinamento, programas 
de reconhecimento e ainda podem integrar os cerca de 30 Grupos de 
Interesse em centros de tecnologias específicas. 

• Um plano de desenvolvimento bem definido para a comu-
nidade técnica

Como qualquer outro grupo em negócios, a organização técnica al-

meja a celebração e o reconhecimento por seus esforços e resultados. 

A 3M utiliza uma abordagem de “dual ladder” para desenvolver seu 

pessoal técnico com critérios específicos a fim de que eles cheguem a 

posições seniores de liderança técnica na carreira. No mais alto grau, 

cientistas da 3M são reconhecidos em seu campo de conhecimento 

por seus líderes-pares na organização, e também externamente, sendo 

responsáveis por direcionar o rumo da pesquisa nas diversas platafor-

mas tecnológicas da companhia. 
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• Métricas e responsabilidades claras
Inovação não é apenas criatividade e novas ideias. Inovação requer 

competência e disciplina para comercializar efetivamente aquelas 
boas ideias e produtos de maneira rentável. Na 3M, há um processo 
definido para a Introdução de Novos Produtos (NPI – New Product 
Introduction), que leva o projeto por cinco etapas até o lançamento. 
Existe ainda uma métrica estratégica de alta visibilidade – o Índice de 
Vitalidade de Novos Produtos (NPVI – New Product Vitality Index), que 
mede a porcentagem das vendas originadas de produtos introduzidos 
nos últimos cinco anos. No caso da 3M, o objetivo estratégico é elevar 
o resultado desse índice para 40% nos próximos quatro anos.

• Conexão com o cliente
Certamente, este é um dos pontos mais importantes do sistema, 

pois inovação pela inovação não é objetivo de nenhuma companhia. 
Nossa meta é criar produtos que fascinem o cliente e, para fazer 
isso, é necessário manter uma proximidade muito grande com ele, 
investindo em intensos trabalhos de campo, pesquisas de mercado e 
avaliação das tendências. Os dias de solidão dos pesquisadores, traba-
lhando isoladamente em seus laboratórios, já passaram. Atualmente, 
a interação é tipicamente de mão dupla – pesquisadores, vendedores, 
profissionais de marketing vão para o campo enquanto os clientes vêm 
para os laboratórios, Centros Técnicos ou ainda se expressam nas di-
versas plataformas de relacionamento com a empresa, entre elas, a 
internet. Muitos dos melhores projetos nascem de clientes que, em 
contato com tecnologias e aplicações diferentes, reconhecem uma so-
lução potencial para resolver seus problemas.

Nada do que descrevi anteriormente aconteceu em poucos anos. O 
atual estado da Cultura de Inovação 3M é resultado de décadas de evo-
lução, mas seus princípios permanecem os mesmos e são passíveis de 
ser adotados por qualquer organização, em qualquer mercado. 

Em resumo, para criar uma cultura de inovação em uma empresa, 
deve-se aceitá-la como centro do negócio, persistir e dedicar-se em 
construí-la por muitos anos, ciente de que, no final, a inovação não diz 
respeito a produtos e processos, mas, sim, e acima de tudo, a pessoas, 
que usam sua imaginação e se comprometem-se com um ideal.

Este livro discorre em detalhes sobre esses princípios da inova-
ção por meio de exemplos oportunos da 3M e também de outras 
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organizações no processo de construção dessa cultura e disciplina. 
Ler esta obra contribuirá para que mais empresas, no Brasil e no mun-
do, se inspirem a incorporar a inovação como cultura de negócio, com 
a mesma paixão e determinação que fazemos há mais de um século.

       
Michael Vale, vice-presidente executivo de negócios globais de con-

sumo da 3M e presidente da 3M do Brasil (2009 – 2011)
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N
a última década, a inovação se tornou um dos assuntos 
mais discutidos no universo corporativo.

É surpreendente a grande quantidade de livros, ar-
tigos, teses, websites, palestras, cursos de especializa-
ção e conferências disponibilizados hoje aos executivos 

interessados em compreender os princípios, valores e processos capa-
zes de transformar suas empresas em organizações inovadoras.

 
Então, por que escrever mais um livro sobre o tema?
Primeiro, vale dizer que esta obra é consequência natural do traba-

lho que a 3M do Brasil vem realizando nos últimos anos para dissemi-
nar conhecimento sobre inovação no país.

Por conta da reputação que a 3M construiu mundialmente com o 
tema e de sua referência recorrente, há muito tempo recebemos convi-
tes semanais para, em eventos, encontros e congressos, compartilhar-
mos nossa experiência com inovação.

No passado, os profissionais da 3M atendiam individualmente es-
ses pedidos, que chegavam a diferentes departamentos, à diretoria de 
Recursos Humanos, aos vários gerentes técnicos e aos representantes 
institucionais, que, com o melhor espírito de colaboração, sempre que 
possível os incluíam na agenda de compromissos. 

Embora todas as pessoas produzissem conteúdo semelhante, elas 
não estavam formalmente sintonizadas nem partilhavam um material 
comum, tampouco registravam essas interações.

Quando passei a liderar a área de marketing corporativo em 2008, 
transformei essas iniciativas em um programa estruturado. Convida-
mos todos os funcionários que mostravam interesse ou já atuavam 

Apr� entação
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eventualmente como palestrantes, e organizamos uma equipe de 
speakers oficiais, designados Embaixadores da Inovação 3M.

Juntos, desenvolvemos uma apresentação mais consistente e mo-
derna, alinhando as várias experiências e histórias que acumulamos 
com a teoria da gestão da inovação. Afinal, para o público, mais rele-
vante do que conhecer cada detalhe da 3M, é descobrir os fatores uni-
versais da inovação, que certamente são assimilados mais facilmente 
no formato de storytelling, com destaque para nossos cases ilustrati-
vos e práticas consolidadas da empresa.

Com esse programa de palestras de inovação, eu ousaria dizer que 
a 3M é a empresa privada que mais ativamente trabalha para dis-
seminar os conceitos de inovação no Brasil. Para ilustrar, desde seu 
início formal, na metade de 2008 até meados de 2011, o programa 
levou esse conteúdo para treze mil pessoas em todo o país. Em 2010, 
participamos de pelo menos setenta eventos, nos quais estiveram pre-
sentes mais de quatro mil pessoas. Apresentamos nossa mensagem 
nos mais variados fóruns. Atendemos a centenas de convites de orga-
nizações como Fiat, Volkswagen, Johnson & Johnson, Banco do Brasil, 
Itaú, Bradesco, Leroy Merlin, Grupo Abril, Organizações Globo, Natu-
ra, Deca, Previ, Vale, Grupo M. Dias Branco, Ambev, Danone, Solvay, 
Elektro e muitas outras. Estivemos presentes em eventos de centenas 
de instituições de ensino como USP, Ufscar, Unicamp, ESPM, FEI, FIA, 
FGV, Mackenzie, Unesp, Unip, Business School SP, Insper, Fatec, entre 
outras. Participamos de encontros promovidos por dezenas de entida-
des como CNI, AmCham, Sebrae, Finep, HSM, câmaras de comércio, 
federações regionais de indústrias e sindicatos. 

Em nosso Centro Técnico, em Sumaré, no interior do Estado de São 
Paulo, recebemos anualmente centenas de clientes para atividades de 
treinamento, visitas de benchmark e tours guiados pelo nosso grande 
showroom de inovações.

Em paralelo, lançamos o website www.3minovacao.com.br, atuali-
zado para um formato de blog em outubro de 2010, que oferece um 
conteúdo amplo e pertinente sobre inovação corporativa, evidenciando 
práticas e exemplos de diversas organizações inovadoras do mundo 
todo. Além disso, disponibilizamos a milhares de internautas mais in-
formações sobre a gestão 3M e os arquivos de nossas palestras.

Portanto, o livro “O poder da inovação” promovido pela 3M faz 
sentido, pois está sintonizado com as iniciativas da companhia em 
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promover o conhecimento do tema, sendo mais uma ferramenta para o 
engajamento e correto entendimento por parte dos empresários e exe-
cutivos sobre as dinâmicas do sistema de inovação e as oportunidades 
de crescimento dos negócios proporcionadas por essa estratégia.

Em segundo lugar, ainda que existam ótimas obras desenvolvidas 
por autores competentes, percebemos algumas lacunas que nosso li-
vro pretende preencher. Muitos textos, que visam se posicionar como 
guia geral para os interessados em inovação, têm linguagem e foco 
muito dirigidos aos principais executivos da companhia. Seus concei-
tos e recomendações estariam mais ao alcance de CEOs e altos diri-
gentes. Já nosso texto deseja traçar um quadro amplo, de certa forma 
didático, que seja um instrumento para a alta gerência transformar 
a organização, mas que também estimule oportunidades de ação na 
esfera de liderança de qualquer profissional, em sua área de atuação.

Sob a perspectiva acadêmica, outros livros trazem conteúdo rele-
vante e complementar, porém eventualmente expõem muitas teorias 
que costumam ser complexas para aplicação dos executivos. 

É sabido que muitas dessas teorias são construídas pela observa-
ção das boas práticas e processos enraizados em companhias pionei-
ras. A 3M certamente foi uma das principais empresas que ajudaram 
a fundamentar conteúdos teóricos do chamado sistema de inovação 
ao longo do tempo. Do exemplo 3M, nasceram ou se consolidaram 
conceitos teóricos essenciais, como a cultura de tolerância ao erro, 
as métricas de inovação (começando com o objetivo de uma porcen-
tagem do faturamento derivada de novos produtos), o ambiente de 
colaboração, os mecanismos de gestão do conhecimento e o tempo 
dedicado à inovação (a regra dos 15% do tempo da comunidade téc-
nica 3M para projetos informais).

Nesse sentido, nossa intenção foi respeitar esse conhecimento que 
sistematiza a teoria da gestão da inovação, referenciando-a e reveren-
ciando-a inúmeras vezes. Porém, nossa prioridade foi ajudar os execu-
tivos a absorver e aplicar os conhecimentos da gestão de inovação à 
prática dos negócios. Afinal, ainda que muitos de nós na 3M do Brasil 
tenhamos formação teórica em inovação e atuemos como professores 
da disciplina em diversas instituições, somos eminentemente execu-
tivos, que lidam diariamente com os desafios da competição em nos-
sa empresa. Em outras palavras, nossa abordagem é principalmente 
prática, inspirada pela longa experiência profissional em uma organi-
zação inovadora, com valioso aprendizado de acertos e erros, pontos 
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fortes e vulnerabilidades que acumulamos nestes anos de 3M.
Dessa forma, trazemos recomendações baseadas na profunda vi-

vência dos “ingredientes da inovação”. Temos uma boa base dos pon-
tos que realmente funcionam e daquelas ações que trazem mais efeito 
propagandístico do que resultados. Portanto, assumimos o compro-
misso de transparência plena, característica da nossa companhia, que 
muito praticamos em nossas palestras, nas quais discutimos nossas 
falhas e oportunidades de melhoria.

Assim, apesar de julgarmos que temos proveitosas lições e referên-
cias a dividir, a 3M não tem a pretensão de determinar uma “receita 
do bolo” definitiva. Humildemente, queremos compartilhar nossa ex-
periência de mais de um século no mundo e de quase sete décadas no 
Brasil, e inspirá-los para a fascinante estratégia da inovação.

Para nos ajudar nesta missão, convidamos executivos de outras 
empresas com méritos nesta estratégia para tecer depoimentos e 
exemplos, tornando o livro mais abrangente, plural e relevante.

Agradecemos a todos os colaboradores que gentilmente participa-
ram do projeto e suas respectivas empresas: IBM, Petrobras, Grupo 
Pão de Açúcar, GE, Google, Agência Inova/Unicamp, Fiat e Natura.

Pessoalmente, registro meu reconhecimento a todas as pessoas 
com quem interagi em tantos eventos e palestras sobre o tema, aos 
autores que li, a outros palestrantes aos quais tive oportunidade de 
assistir. Certamente, todas essas experiências me enriqueceram muito 
e permitiram tornar esta ideia do livro de inovação uma realidade. 

Agradeço também a meus colegas de 3M, empresa em que nes-
tes anos pude praticar minha criatividade e empreendedorismo tantas 
vezes, aprendendo diariamente nesta verdadeira escola de inovação 
e ética. Minha equipe de Marketing Corporativo e a área de Relações 
Públicas foram decisivas para mim, pois incentivaram e deram signifi-
cativo suporte ao projeto, e por isso merecem grande distinção. 

Por fim, agradeço a meus amigos e minha família, em especial, a 
minha esposa Ciça e meu filho Gabriel, as maiores alegrias de minha 
vida, pela inspiração, o apoio e também pela paciência enquanto pes-
quisava, escrevia e revisava os textos.

Ficaremos muito felizes se esta leitura puder trazer algo novo e útil, 
sensibilizando mais empresas nos rumos da inovação. 

Luiz Eduardo Serafim, head de marketing corporativo da 3M do Brasil
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Inovação, 
criatividade 

e invenção

“Algumas pessoas veem as coisas como são e perguntam: ‘Por quê?’.

Sonho com coisas que nunca existiram e pergunto: ‘Por que não?’”

George Bernard Shaw, escritor irlandês

Capítulo 1
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I
novação é o ato de renovar, introduzir novidade. Para os 
dicionários, inovação tem praticamente o mesmo signi-
ficado de criatividade. E foi assim que aprendemos en-
quanto desenvolvemos nosso vocabulário. 

Pensemos em Charles Chaplin, Santos-Dumont, Pelé, 
Jimmy Hendrix, Chiquinha Gonzaga, Louis Armstrong, Henry 
Ford, Machado de Assis, Leonardo da Vinci, Coco Chanel e Ba-
rão de Mauá. Que adjetivo lhes caberia melhor? Foram inven-
tivos? Criativos? Inovadores? Tanto faz. Estaríamos aplicando 
termos diferentes para dizer que todos eles romperam limites, 
alargaram os horizontes de suas atividades e trouxeram algo 
novo. Em geral, não há motivos para complicar e adotar defini-
ções mais rigorosas.

Vamos trazer ao assunto alguns grandes criadores que inova-
ram em seu tempo e em suas áreas de atuação.

Nos anos 1950, o músico baiano João Gilberto imprimiu às 
cordas do seu violão uma batida diferente e uma nova técnica 
vocal que caracterizaram o estilo da bossa-nova. Ele exerceu 
forte influência no universo musical de toda a segunda metade 
do século XX e manteve íntima relação com o jazz e o samba, 
reverenciado por astros do tropicalismo, tornando-se fonte de 
inspiração perene para os melhores compositores e intérpretes 
da MPB e da música internacional. 

O artista holandês Vincent Van Gogh foi um dos ícones da 
arte pós-impressionista do século XIX, compondo com suas 
cores vibrantes e pinceladas características algumas das te-
las mais conhecidas do mundo. Considerado um dos precur-
sores da arte moderna, é certamente um dos pintores mais 
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admirados e valorizados do planeta. Ironicamente, não obteve reconhe-
cimento artístico em vida e precisou recorrer à ajuda do irmão Theo 
para sobreviver. 

A polonesa Marie Curie deu enormes contribuições à humanida-
de com seus estudos sobre a radioatividade e a descoberta de dois 
elementos químicos para a tabela periódica, o polônio e o rádio. Seu 
comportamento corajoso e determinado lhe abriu as portas de cír-
culos predominantemente masculinos. Tornou-se a primeira mulher 
a lecionar na universidade parisiense de Sorbonne e a ser reconheci-
da pela fundação sueca Nobel, que lhe concedeu o prêmio de Física, 
em 1903, compartilhado com o seu marido Pierre Curie e o cientista 
Henri Becquerel, bem como o Nobel de Química, em 1911. 

Em 1969, o engenheiro mecânico João Augusto do Amaral Gurgel 
montou com capital exclusivamente nacional a Gurgel Motores, na ci-
dade de Rio Claro. Implantou muitas inovações na indústria automotiva 
brasileira, a exemplo do uso pioneiro da fibra de vidro para montagem 
de carrocerias. Amaral Gurgel ainda inovou em diversas frentes, ofere-
cendo já naquela época uma garantia inédita de 100 mil quilômetros 
para os seus veículos e desenvolvendo os primeiros carros elétricos 
totalmente projetados e manufaturados no Brasil e comercializados 
ainda na década de 1970. Modelos como o Ipanema, o Carajás, o 
X-12, o Supermini e o Itaipu, entre outros, fizeram muito sucesso em 
alguns nichos de mercado por causa de sua resistência e economia de 
combustível. Com a abertura da economia e atolada em graves proble-
mas financeiros, porém, a Gurgel foi à falência no ano de 1994. 

O norte-americano Orson Welles, que já havia inovado ao narrar, em 
transmissão de rádio de 1938, uma história de ficção de H. G. Wells 
chamada A guerra dos mundos, com performance extremamente realis-
ta, revolucionou a indústria cinematográfica com o filme Cidadão Kane, 
de 1941, produção repleta de novidades técnicas e até hoje apontada 
na maioria dos rankings como o melhor filme de todos os tempos. 

Não há dúvidas de que todas essas personalidades inovaram em 
suas épocas e nos deixaram um precioso legado. Todos eles mescla-
ram aprendizados e experiências para produzir uma visão original, 
diferente, inédita. No entanto, nem todos alcançaram sucesso du-
radouro. Eles foram inovadores, mas nem sempre se viabilizaram 
economicamente e de forma sustentada. Aqui, devemos distinguir a 
inovação, conforme definida nos dicionários, da inovação no contexto 
das organizações. 
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 Criatividade, um ponto de partida

Para as empresas, inovação tem um sentido muito específico. No 
mundo corporativo, muitas pessoas ainda atribuem ao termo o sig-
nificado dos dicionários e continuam pensando que inovação, criati-
vidade e invenção são a mesma coisa. Elas utilizam as três palavras 
indiscriminadamente, como se fossem sinônimas. No universo que 
abordamos aqui, trata-se de conceitos distintos, ainda que visceral-
mente interligados. 

A inovação, no meio empresarial, é o objetivo final. É o resultado da 
introdução de algum elemento com certo grau de novidade capaz de 
criar valor econômico. 

A criatividade, por sua vez, é o ponto de partida para a inovação. 
Trata-se de uma das mais admiráveis capacidades humanas de pro-
duzir ideias, respostas e soluções diante de um problema, uma ne-
cessidade ou um objetivo que nos motiva. Chamamos de criatividade 
a habilidade de conceber ideias novas, de trazer um ponto de vista 
original para a realidade, de desenvolver um pensamento inédito em 
determinado contexto.

Certamente você conhece alguém que todos consideram um gênio 
criativo. É possível que ele tenha sido beneficiado na distribuição das 
cartas genéticas. Naturalmente, e com muita fluência, essas pessoas 
produzem ideias novas, inspiram-se com qualquer ato corriqueiro e 
surpreendem com sua visão diferenciada. 

Ao falarmos de criatividade, geralmente pensamos no artista espa-
nhol Pablo Picasso. Ele demonstrou admirável capacidade de trans-
formação, execução e incorporação permanente de novas técnicas, 
temáticas, interesses, todos representados em suas “fases” artísticas 
ao longo da vida, tornando-o state of the art entre os criativos.

Outro destaque é Leonardo da Vinci, homem de múltiplos talentos, 
visionário e eclético. Consagrou-se como artista, principalmente como 
pintor, mas também foi capaz de incursões científicas importantes, 
com descobertas na anatomia, engenharia civil, física e matemática, 
esboçando conceitos que se viabilizariam no futuro como o paraque-
das, o carro de combate e o equipamento de mergulho autônomo. 

Mentes criativas como as de Picasso e da Vinci são curiosas, incon-
formadas, capazes de juízos autônomos. Entretanto, uma boa notícia 
é que os “meros mortais” também podem desenvolver seu potencial 
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criativo, que deriva dos processos cognitivos do indivíduo, mas tam-
bém de fatores psicológicos, motivacionais e ambientais. 

Em uma empresa, se queremos melhorar a capacidade de produzir 
ideias pertinentes e inéditas, deve-se oferecer treinamentos e estabele-
cer processos a fim de estimular novas formas de pensar e de elaborar 
soluções. A liderança de uma equipe e o ambiente de trabalho também 
possuem um grande poder de estimular a atitude do grupo em direção 
da inovação, mas desse assunto vamos tratar mais adiante. 

Não pretendemos, aqui, tratar em detalhe o desenvolvimento da 
criatividade, mas existem ótimos trabalhos sobre técnicas que aju-
dam as pessoas a pensarem diferente, desde as obras clássicas de 
Edward de Bono, as pesquisas de Ellis Paul Torrance, as publicações 
da pesquisadora de Harvard Teresa Amabile, aos mais recentes Inova-
ção: prioridade nº 1, de Rowan Gibson e Peter Skarzynski, e Innovatrix: 
inovação para não gênios, de Clemente Nóbrega e Adriano de Lima. 

Este último livro é derivado da clássica Teoria da Resolução de Pro-
blemas Inventivos (Triz) do pensador russo Genrich Altshuller, elabora-
da no pós-guerra. Altshuller estudou milhares de patentes e identificou 
certos padrões, encontrando leis objetivas que invariavelmente regem 
o trabalho dos inventores e deixam de herança uma metodologia para 
solução de problemas técnicos e não técnicos. 

Certamente, programas de educação e sensibilização à inovação 
que incluam essas técnicas de criatividade podem ajudar as pessoas 
de uma organização a pensarem fora da caixa e usarem novos méto-
dos e lentes e para estudar o mundo.

“A verdadeira viagem de descoberta consiste não em procurar novas 
paisagens, mas em vê-las com outros olhos”.

Marcel Proust, escritor francês

 Invenções, uma etapa do processo

Hoje, na “Era da Informação”, ou, para ser mais atual, “Era Con-
ceitual”, autores como Daniel Pink e Gary Hammel destacam a impor-
tância de aptidões como a inventividade e a empatia para a Economia 
Criativa neste início de século XXI. Essa abordagem se alinha perfei-
tamente com a famosa teoria da Inteligência Múltipla desenvolvida 
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a partir dos anos 1980 com o Projeto Zero, liderado pelo psicólogo 
Howard Gardner, que descreve sete dimensões mentais, com destaque 
para seis aptidões além da inteligência lógico-matemática.

 Décadas depois de as organizações experimentarem a hegemonia 
de um pensamento profundamente analítico e linear – ainda impor-
tante –, hoje novas competências são requeridas, pois a criatividade 
tornou-se uma capacidade desejada por todas as organizações – um 
dos mais importantes diferenciais profissionais. 

Entretanto, criar ideias é somente o primeiro passo. Elaborar ideias 
sem executá-las não traz compensações para o indivíduo, nem sequer 
contribui com a sociedade.

Nas organizações, ideias não implementadas também não trazem 
impacto algum. Portanto, quando nossa criatividade nos abastece 
de boas ideias, deve ocorrer um processo de seleção e priorização 
que nos leve a apostar em algumas delas. Essa situação pode ocorrer 
como um processo interno natural, quase inconsciente, por exemplo, 
quando procuramos um presente de aniversário original para um pa-
rente querido. Nesse caso, pensamos em muitas possibilidades e se-
lecionamos uma delas, a mais adequada, aquela que cabe no nosso 
orçamento e capaz de agradar e surpreender o outro.

Também pode se dar por um processo disciplinado por meio de 
metodologia e ferramentas de validação, análise de viabilidade téc-
nica e financeira, como ocorre nas grandes empresas que focam seu 
crescimento em novos produtos e serviços. Afinal, nas organizações, 
a criatividade não atende apenas à liberdade e decisão de seu cria-
dor; ela precisa ser pertinente, adequada, viável e ter potencial de 
produzir resultados.

Nas organizações, a execução de uma ideia hoje é tão importan-
te quanto à fase de geração de ideias, assim como perfis distintos 
são essenciais para desenvolver eficientemente o processo de ino-
vação. Em outros termos, mentes criativas não bastam para inovar 
nas empresas.

Ao priorizar uma ideia original e torná-la algo concreto e tangível, 
chegamos à invenção, isto é, à implementação da criatividade. A in-
venção é, portanto, a transformação de uma nova ideia apresentada 
em planos, fórmulas, protótipos, modelos e outras formas de registro, 
como resultado de uma ação deliberada para criar algo que atenda 
uma finalidade.
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Muitas invenções impactaram fortemente a sociedade e revolu-
cionaram nossa vida. Geralmente, invenções estão associadas com 
o progresso da ciência. Entretanto, é importante ressaltar que nem 
todas as invenções nascem de conhecimentos ancorados no método 
científico; muito do que usamos em nossa vida advém de conheci-
mentos populares ou de outras fontes. A tecnologia, por exemplo, é 
um conjunto de conhecimentos aplicados a algum ramo da atividade 
humana; já a ciência é a investigação fundamentada de fenômenos, 
visando à descoberta de princípios entre os elementos, empregando 
técnicas formais como a observação, a experimentação e outros méto-
dos. A união entre ciência e tecnologia ocorreu principalmente a partir 
do século XVIII.

Nesse período, com o forte movimento da industrialização, o de-
senvolvimento tecnológico acelerou-se muito e, nos séculos seguintes, 
uma onda de invenções transformou todo o modo de vida da socieda-
de, com a produção em grande escala de locomotivas, automóveis, 
antibióticos, aviões, eletrodomésticos, alimentos industrializados, 
produtos de higiene, entre outros.

A invenção da máquina a vapor pelo escocês James Watt é um gran-
de marco desse desenvolvimento. Inicialmente, o sistema foi utilizado 
para retirar água das minas de carvão inglesas por meio de bombas 
movidas a vapor. Depois, ele foi aplicado a máquinas de outros seto-
res, como as locomotivas.

Outro marco referencial, porém mais recente, é representado pelo 
transistor, que muitos consideram a maior invenção do século XX. 
Trata-se de um componente semicondutor, com capacidade de am-
plificar e interromper sinais elétricos. Peça-chave de praticamente 
todos os equipamentos eletrônicos modernos, o transistor foi criado 
nos laboratórios da Bell, em 1949, pelos cientistas John Bardeen, 
Walter Brattain e William Shockley, laureados com o prêmio Nobel de 
Física de 1956. 

Atualmente, testemunhamos a disseminação de tecnologias digi-
tais que aceleram os acontecimentos, reduzem distâncias e interferem 
em nossas experiências, como o uso da internet, dos smartphones, 
das telas 3-D e dos games, impactando o relacionamento, a comunica-
ção, o aprendizado, a tomada de decisão e a produção de conteúdos.

Em contrapartida, há muitas invenções que nada transformaram, 
não se viabilizaram e não fazem parte de nossa vida. É nesse ponto 
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que se distingue claramente invenção de inovação nas organizações. 
Para se caracterizar como inovação, a invenção precisa ter viabi-

lidade comercial e ser adotada pelo mercado, gerando retorno aos 
stakeholders envolvidos.

“Não quero inventar nada que não seja vendável. A venda é a prova da 
utilidade, e utilidade é igual a sucesso.”

Thomas Edison, inventor norte-americano

Quando uma novidade no mercado não vinga, não ganha escala, 
não impacta a sociedade e não é absorvida pelos consumidores, di-
zemos que ela se restringiu ao status de invenção, ainda que seja bri-
lhantemente engenhosa. 

Um bom exemplo é o achocolatado Brown Cow®. Em 1980, a 
Hershey’s Canadá desenvolveu um xarope de chocolate que deveria 
ser adicionado ao leite. O Grupo Matarazzo, que na época detinha 
a marca Petybon, associou-se à norte-americana Hershey’s para ex-
pandir sua atuação no mercado de alimentos. A Petybon introduziu, 
então, a novidade no mercado brasileiro na mesma década. Para 
combater a hegemonia dos achocolatados em pó solúvel, lançou no 
Brasil o xarope de chocolate líquido numa simpática garrafa plástica 
para ser misturado ao leite. Certamente, neste case, detectamos a 
inovação em várias dimensões: no conceito diferenciado do produto, 
na embalagem e na forma de usá-lo. 

No entanto, a novidade não teve vida longa no mercado nacional 
e acabou sucumbindo ao domínio dos produtos líderes tradicionais, 
como o Nescau® e o Toddy®. Assim, não vingou, e ao menos no Brasil, 
não a consideramos uma verdadeira inovação que tenha cumprido seu 
ciclo completo, diferentemente do Canadá, onde se tornou um pro-
duto de sucesso duradouro. Em 2010, noticiou-se que uma empresa 
nacional voltou a introduzir o achocolatado Brown Cow® no Brasil. 
Veremos agora se, mais de 20 anos depois, diante de uma nova rea-
lidade social, estratégias de marketing mais modernas conseguirão 
emplacar o produto criativo.

Invençõ�  
de vida curta 




