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Considerações preliminares virtual do produto ou serviço considerado definição con
O consumidor está com a batuta na mão mandando e des ceitual para poder iniciar à uma avaliação preliminar do

mandando na aceitação ou não de produtos novos cuja industri
alização e subseqüente oferta tiveram como objetivo conseguir
retomo financeiro

Cada dia que passa com maior freqüência e crescente preci
são estes desejos e expectativas são identificados antecipadamente
pelos departamentos de marketing das empresas imbuídas de
espírito inovador e numa atitude básica perfeccionista em rela
ção aos produtos e serviços oferecidos Nestes empreendimentos
comerciais independentemente deles industrializarem numa in

tegração vertical seus próprios produtos os departamentos de

mercado estão antecipando lançamentos bem antes dos consu
midores se aperceberem de ter vontade de os usufruir

Os sintomas de mudança e sua interpretação
As mudanças nos hábitos de consumo configuram parte im

portante da evolução da sociedade O estudo da seqüência his
tórica dessas mudanças coletivas permite muitas vezes a um
diretor de marketing vislumbrar inovações que podem ou de
vem ser esperadas

Os câmbios podem ser desde radicais e revolucionários até

tímidos ou diminutos Mas uma condição normal é a de virem

misturados causando perplexidade na escolha da indicação mais
segura por causa de interpretações conflitantes Pode aconte

cer também que a seleção seja facilitada pela convergência de
múltiplas indicações sintomáticas

Assim quando aparece uma situação de forte convergência e
uma grande semelhança entre as opções inovadoras levantadas

pode ser interpretada como clara indicação de necessidade co

letiva no estado subliminar Quando detectada por uma pesqui
sa de marketing essa necessidade poderá propiciar o desenvol
vimento de um produto ou serviço novo

Estes serão mantidos confidenciais nos centros de PD das

empresas até seus lançamentos a partir dos quais vão competir
acirradamente para conquistar o consumidor

O primeiro passo neste sentido consiste na identificação
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conceito proposto

Importância de um bom diagnóstico

Uma avaliação conceitua satisfatória abre a porta para traba
lhar na tradução do conceito virtual que servirá para orientar o
próprio desenvolvimento do produto

Isto significa uma seqüência de especificações e normas que
em cascata vão predeterminar o perfil de qualidade da inovação
planejada Tudo deve ser verificado desde a seriedade e confi

abilidade do fornecedor da matériaprima nova disponibilidade
necessária de uma matériaprima já usada para outras finalida

des os prazos de entrega os equipamentos e os tempos de apren
dizado necessários para se adaptar à nova tecnologia embuti
da a complementação eventual dos sistemas sensores que vão
detectar o nível da qualidade nos produtos acabados antes e
após serem embalados para seu armazenamento transporte e
distribuição até a prateleira da loja do revendedor

O desenvolvimento satisfatório de um novo produto de
manda capacitação adequada da equipe técnica multidisci

plinar responsável pelo desenvolvimento Demanda tam

bém a disponibilidade ou a aquisição externa e subseqüente
intemalização dos conhecimentos técnicos científicos ne

cessários ao desenvolvimento próprio no caso de ser este o
caminho escolhido

Isto significa poder harmonizar e otimizar a composição e
participação dos três fatores básicos que integram tradicional
mente o custo final da produção industrializada as matérias

primas a mãodeobra e o capital

Uma seqüência de etapas para a inovação
Os produtos e serviços inovadores apresentam uma evolu

ção configurada por uma série de etapas bem definidas que
obedecem ao seguinte perfil caraterístico pré natal infân
cia adolescência maturidade terminando com a obsolescên

cia daquele produto novo que por ter passado a ser peça de
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museu ficou sem condições de manter sua posição inicial
mente conquistada no mercado

Na etapa pré natalina a característica básica é a confidenciali

dade O segredo absoluto freqüentemente exagerado por instru

ções do tipo QUEIME ANTES DE LER é contraproducente

na maioria das vezes Porquanto o desenvolvimento de uma ino

vação é essencialmente o resultado de um trabalho de equipe de
recursos humanos sendo que entre seus componentes deve ser

providenciado um canal de comunicação sempre aberto visan

do mantêlos informados sobre os resultados das respectivas con
tribuições para o objetivo comum assim conservando vivas e

produtivamente convergentes as motivações individuais

No Quadro I são mostradas esquematicamente sucessivas

etapas evolutivas de uma inovação após seu lançamento apon

tando os aspectos principais de cada etapa nos níveis do empre
endimento mercado e do consumidor

As exigências lógicas de uma globalização competitiva con

sideram mudanças na escala operacional inicialmente identifi

cada na etapa pré natalina Na realidade a etapa na qual a ino

vação adquire maturidade tem sido dramaticamente ampliada
pela presente tendência globalizante

A otimização dos fatores básicos e tradicionais de custo con

siderados inicialmente tem propiciado de forma crescente e em

decorrência da nova moda uma renovação interna abrangen
do os seguintes itens tecnologia escala dos processos localiza

ção dos centros produtivos logística na distribuição capacita

ções dos recursos humanos e novos esquemas financeiros de

participação que permitam oferecer um retorno mais atrativo

aos capitais envolvidos

A abrangência de uma renovação intema como

a descrita pode beirar as inconveniências de uma

guerra civil revolucionária se não forem tomadas

medidas preventivas para evitar que os benefícios

da revolução sejam anulados pelos ressentimen

tos causados pelos mortos e feridos decorrentes

de eventuais lutas pelo poder

Num passado ainda recente a escolha de uma

nova localização geográfica para abrigar uma am

pliação da escala produtiva era orientada por ob

jetivos nem sempre compatíveis com o desenvol

vimento social e a preservação do meio ambiente

local No entanto em países aparentemente pre
parados para dar início a um processo de desen

volvimento uma série de descompassos decorren

tes de uma implantação precipitada de novas tec

nologias induziram à maior cautela na escolha das
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Quadro 1

localidades alternativas a serem consideradas certifican

dose sobre a sustentabilidade do necessário equilíbrio en
tre os diversos componentes que asseguram um crescimen
to econômico estável

Normas internacionais

forçam elevar os níveis da competição
Cabe mencionar que a grande expansão dos trabalhos nor

mativos internacionais representou ajuda substancial para ace

lerar a consolidação das estruturas normativas nacionais de

características globalizantes por permitirem trabalhos de cer

tificação de produtos processos e serviços mediante procedi

mentos Estes acompanham procedimentos confiáveis execu

tados por pessoal local e devidamente credenciado para for
malizar reconhecimento em nível global

No fundo a normalização consiste em introduzir novos há

bitos novas maneiras de fazer as coisas de executar opera

ções produtivas em diversas escalas e em condições das mais

variadas sempre no intuito de conseguir uma melhoria contí

nua da qualidade inserida nos produtos transformados pela in

dustrialização Isto para poder ter um retorno financeiro atra

tivo para aqueles que investiram suas poupanças no empreen

dimento retorno condicionado a uma retribuição eqüitativa

para os recursos humanos mobilizados e à uma preocupação
explícita e responsável para manter condições de sustentabili

dade ambiental do empreendimento E sempre pendentes e
atentos às indicações da batuta que o regente consumidor
mantém firme na sua mão A

SEQÜÊNCIA TÍPICA DE ETAPAS EVOLUTIVAS PARA AS INOVACÕES

EMPREENDIMENTO
MERCADO CONSUMIDOR FINAI

PRODUTOR

PD detecta falta
PRÉNATAL

Confidencial idade prudente
ausência Presença subliminar

Variações tentativas sobre Escala limitada tentativa

INFÂNCIA o tema A mídia veicula
Descobre necessidade

Procura melhor satisfaça
Focaliza melhor desempenho notícias sobre inovação

Padronização diminui Escala produtiva aumenta
custo operacional Segurança e uniformidade

Aprende a escolher a
ADOLESCÊNCIA

Preocupação crescente são características da
melhor opção presente

com os custos operacionais qualidade oferecida
no mercado

Otimização do mix de A mídia martela para
MATURIDADE fatores básicos inclusive manter a imagem de

Consumidor é viciado

nova localização novidade contínua
condicionado ou entusio

A mídia exalta a nova Curiosidade leva a

OBSOLESCÊNCIA Novidade é lançada em relação custobenefício que verificar procedência
estágio pré natalino torna obsoleta as anteriores das afirmações da mi
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