
POR T A T I A N A A L C A L D E

OS GÊNIOS DA LÂMPADA

ELES NÃO SÃO MÁGICOS
E TAMPOUCO TÊM
SUPERPODERES, MAS
SÃO PROFISSIONAIS
QUE IDENTIFICAM
AS NECESSIDADES
E OS DESEJOS DO
CONSUMIDOR, E
DESCOBREM COMO
TORNÁ-LOS REALIDADE

V OCÊ SE LEMBRA DO GÊ-
NIO DA LÂMPADA, COM-
PANHEIRO DIVERTIDO DE
ALADDIN QUE LHE CON-

CEDE TRÊS DESEJOS? ACHO QUE VOCÊ
TAMBÉM QUIS UM AMIGO DESSES, NÃO?
Confesso que eu já, só para saber os
números da Megasena. Mas minha
missão para essa matéria não era des-
cobrir a identidade desse rapaz tão ge-
nioso e nem encontrar um por aí, con-
finado em uma lâmpada mágica, mas
desvendar as mágicas, ou melhor, os
métodos das empresas para saber o
que os clientes desejam e esperam de
seus produtos, e como atendê-los.

Pode parecer simples, mas até a
chegada do produto à vitrine e às
mãos do cliente há um processo que
ultrapassa as paredes das fábricas e o
resultado do trabalho de máquinas e
mãos humanas.

SEU DESEJO
É UMA ORDEM

Se a central de relacionamento com
o consumidor é considerada o ouvido
da empresa para queixas, críticas, suges-
tões e elogios, os centros de pesquisa e
desenvolvimento de produtos ecoam a
voz do cliente com pesquisas e clínicas

q u e
c a p t a m
o significado
de cada gesto mais
interessado. Tais la-
boratórios são a lâm-
pada do gênio e to-
dos os dias lutam para
encontrar uma forma
eficiente de fazer a sim-
ples pergunta: "O que você
quer?" e entender cada resposta.

A empresa de pesquisa Hots-
pex desenvolveu um serviço chamado
Ideaspex. Nele, usuários de internet
criam idéias para o desenvolvimento
de produtos. As sugestões são dispo-
nibilizadas na web e outros internau-
tas as avaliam. As mais votadas confe-
rem notoriedade e recompensa a seus
criadores. E as companhias que par-
ticipam desse concurso podem usar as
idéias em seus produtos. Novas tecno-
logias e metodologias podem dar um
feedback mais autêntico do que os
tradicionais focus groups e pesquisas
qualitativas e quantitativas.

Segundo Shane Skillen, presiden-
te da Hotspex, as respostas de um
cliente de pijama às três da manhã são
bem diferentes das obtidas em uma

sala com
mais oito pessoas.
A tecnologia não é a única aliada
no processo de captação de novas
idéias. A escola de administração
hoteleira da Universidade de Cornell,
nos Estados Unidos, promoveu um
concurso fotográfico diferente. Os
hóspedes do Statler Hotel, hotel-
escola da universidade, receberam
uma máquina fotográfica descartável
com um pedido: fotografar os ele-
mentos que causavam forte impres-
são, boa ou ruim. Os filmes eram re-
velados, o cliente ganhava uma cópia
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das fotos e as opiniões eram discutidas
em uma entrevista do tipo íbllow-up.
Quatro entre cinco hóspedes devolve-
ram a máquina com pelo menos uma
foto feita, que revelaram detalhes que
não surgiriam em um cartão de co-
mentários. Para Stephani Robson,
professor sênior da Cornell, uma "crí-
tica" visual de um cliente é importante
para captar o que não pode ser expres-
so em palavras.

E inegável a influência do consu-
midor para o sucesso de um produto e
essa nova forma de envolvê-lo para ter
sua opinião é parte de uma tendência
chamada custumer-made. Para a em-
presa de pesquisa Trendwatching -
site de tendências de consumo -, ela
pode ser definida como o fenômeno
pelo qual as companhias desenvolvem
produtos e serviços em parceria com
clientes experientes e criativos, usando
suas idéias e retribuindo pelo que é
produzido de fato.

NÃO INTERROMPA,

GÊNIOS TRABALHANDO

Em aproximadamente quatro mil
metros quadrados, distribuídos por
cinco pavimentes, o Centro de Ino-
vação do Espaço Natura abriga os la-
boratórios de pesquisa e desenvolvi-
mento, área de pesquisa de mercado,
minifábrica para reproduzir todo pro-
cesso de feitura de um novo produto
antes de colocá-lo em produção efe-
tiva, e o centro do consumidor, no
qual consumidores avaliam os pro-
dutos já existentes e os que ainda
serão lançados.

Como se vê, o trabalho de concep-
ção de produto não é solitário. Muitas
vezes, ele também é dividido com
algumas das principais universidades
do Brasil e com centros internacio-
nais, por meio de programas especial-
mente elaborados. E também com o
consumidor que opina, testa novas
idéias e, claro, dá sua aprovação final.

FORAM
TESTADOS O HUMOR, A TEMPERATURA
DA PELE, O NÍVEL DE CORTISOL E A
VARIAÇÃO DA FALA DE CONSUMIDORAS

"Acreditamos que o desenvolvi-
mento de pesquisas não é só uma fer-
ramenta para ter a opinião do consu-
midor sobre um produto ou para ob-
ter sua aprovação, mas é uma forma de
contato do pesquisador com análises
de cabeleireiros, maquiadores e clien-
tes exigentes, que de outra forma ele
não teria, e que constrói um apren-
dizado a partir da observação do uso e
da performance do produto, e se re-
flete em aprimoramento do que está
sendo feito", fala Daniel Gonzaga, di-
retor de pesquisa e desenvolvimento
da Natura.

No centro do consumidor, cada
sensação é avaliada por câmaras olfati-
vas, cabines sensoriais, salão de beleza
para teste de maquiagem e produtos
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O CONTATO COM O CONSUMIDOR CONSTRÓI UM APRENDIZADO

QUE SE REFLETE EM APRIMORAMENTO DO PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO

capilares, banheira de hidromassa-
gem e ducha, salas climatizadas para
teste de hidratação e sala de análise
da imagem da pele. Lá, são feitas as
conhecidas pesquisas de qualidade e
focus groups.

Mas a grande sacada da Natura
não está aí. Dentro da área de pesqui-
sa e desenvolvimento há um grupo
responsável por criar novas metodo-
logias de estudo. A elaboração da li-
nha Ekos Rosto contou com as "in-
venções" desse time.

Para os cinco produtos que com-
põem a linha, e prometem suavizar os
sinais do tempo e propõem uma expe-
riência única de bem-estar, foram
feitos dois estudos. "Queríamos medir
a sensação de bem-estar proporciona-
da pelos ativos dos produtos", conta
Gonzaga. "Propusemos um novo tes-
te, diferente das metodologias de 'pra-
teleira' que já usamos", completa. O
estudo, realizado na França e no Brasil,
buscou a comprovação científica do
bem-estar proporcionado pelo uso da
seiva em creme, um dos integrantes da
linha, a partir de indicadores um
pouco diferentes. Foram analisados o
humor, a temperatura da pele, o cor-
tisol e a variação da velocidade da fala.

A avaliação do humor aconteceu por
meio de questionários de humor auto-
aplicáveis, compostos por diferentes
palavras que descrevessem sentimen-
tos positivos e negativos.

O cortisol, conhecido como o hor-
mônio do estresse, pois sua liberação
pelo organismo é aumentada em casos
de estresse físico e emocional, foi
medido pela saliva antes e depois do
uso do creme. A análise da tempera-
tura da pele, um indicativo do estado
de relaxamento de acordo com a Na-
tura, foi feita por imagens fotográficas
com sensibilidade infravermelho,
também antes e após o uso do produ-
to. E para completar, como o estresse
gera alterações fisiológicas que afetam
o mecanismo da laringe, gerando um
aumento da freqüência da voz e da
taxa de articulação da fala, tal taxa foi
verificada por meio da medição de
sílabas por tempo da fala das volun-
tárias antes e depois da aplicação da
seiva em creme.

O aumento do bem-estar ficou
comprovado. Das voluntárias que par-
ticiparam dos testes de humor, 67%
apresentaram aumento das sensações
positivas, em especial sentimentos de
calma, serenidade, tranqüilidade e

despreocupação, e 63% relataram re-
dução de sensações negativas como
tristeza e cansaço. Na avaliação de
cortisol, 74% demonstraram redução
do nível desse hormônio. No teste da
temperatura da pele, 90% das mulhe-
res tiveram diminuição da temperatu-
ra, indicando relaxamento. E no teste
da velocidade da fala, 88% delas
apresentaram redução da velocidade,
também apontando relaxamento. Ain-
da na pesquisa quantitativa, 87% das
usuárias perceberam aumento da sen-
sação de bem-estar.

Só em 2004, a Natura alocou 2,7%
de sua receita líquida, o equivalente a
47,4 milhões de reais, em pesquisa e
desenvolvimento. Um investimento
que retorna na forma de novos pro-
dutos e na renda. Também em 2004,
63% do faturamento da Natura veio
de produtos lançados ou relançados
nos últimos dois anos. E o número de
lançamentos aumentou de 117, em
2003, para 182.

TENDÊNCIAS DE MERCADO:
A MODA EM VOGA

Qual seria sua primeira opção na
hora de decidir a compra de um celu-
lar, inovação em recursos tecnológicos
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T E N D E N C I A

SAMSUNG A800
E X480 >
DESIGN É o
PRINCIPAL

DIFERENCIAL QUE

PESA NA DECISÃO

DE COMPRA

ou design? Para os con-
sumidores da Sam-
sung, a resposta é
design. A prova des-
sa teoria foi o lan-
çamento do mode-
lo A800, no fim de
2003. Na contra-
mão da tendência
da época que alar-
deava a tela colo-
rida, a multina-
cional coreana
deu preferência
ao design arre-
dondado na cor
azul e ao flip do-
brável. O produ-
to ficou 18 meses
no portfólio da
empresa e foi subs-
tituído pelo mo-
delo X480, que
trazia alguns re-
cursos multimídia sem perder o char-
me do anterior. "Isso nos levou a alte-
rar a estratégia, focando no design",
conta André Varga, gerente de pro-
dutos da área de telecom da Samsung.
Segundo Varga, o consumidor médio
gostaria de ter um produto com
menos recursos, mas com um design
sofisticado e moderno. "Esse celular
não tem metade do que um produto
voltado para o mercado de maior
poder aquisitivo, mas oferece o
mesmo design moderno", diz.

Acompanhar as tendências de de-
sign exige bom entendimento da pre-
ferência e dos gostos do consumidor.
No caso da Samsung, são feitas ma-
cropesquisas semestralmente em vá-
rios mercados. Na América Latina, o
Brasil é o principal alvo. Essa avalia-
ção trata de desenho, formato, tipo de
abertura e de interação com o usuário,
cor etc,. "Você questiona o consumi-
dor sobre coisas que não conhece e
nunca viu", fala o gerente. E em uma
segunda etapa da avaliação, o estudo
vai considerar os recursos tecnológicos
do aparelho. "Mundialmente, a com-
panhia investiu 4,6 bilhões de reais

em pesquisa e desenvolvimento
em 2004, aproximadamente 8% de
seu faturamento mundial", diz
Varga. Uma vez que o celular passa
a ser comercializado, o feedback do
vendedor e do consumidor é capta-
do. "Por três meses, o lançamento é

rastreado. Afinal, muitas vezes os
motivos de compra são diferentes das

razões pelas quais o apare-
lho foi elaborado", co-

menta o executivo.
"Descobrimos ou-
tras tendências ou

demandas que
podem motivar

o desenvolvi-
mento de pro-

dutos que
não esta-
vam sen-
do plane-
j ados " ,

completa.
Para Júlio

Bertola, diretor do centro
de design da Electrolux, o acompa-
nhamento de pesquisas de
mercado feito com consu-
midores é importante, pois
as respostas e o compor-
tamento na hora da entre-
vista revelam se o produ-
to avaliado agrada ou
precisa de alguns ajustes.
"Vivemos em um país em
que a tecnologia, os forne-
cedores e os processos de fa-
bricação quase se eqüiva-
lem; portanto, o grande
diferencial na venda de
um produto é o design",
afirma Bertola. Mas
mais do que "bonito", o
consumidor deve se sur-
preender com a fun-
cionalidade. "O con-
sumidor não se impor-
ta em pagar mais pelo
valor agregado", diz
Paulo Petroy, gerente de marke-
ting da divisão eletroportáteis. Petroy
exemplifica com o Silencer, aspirador

lançado em julho de 2005. O produto,
que tem um nível baixo de ruído, é
uma versão com design nacional do
modelo Ultra Silencer, importado, e
alia ao design a eficiência. "O aspira-
dor precisa de um desenho mais mo-
derno para se diferenciar do modelo
tradicional, que é associado ao pro-
duto existente no tempo da vovó",
comenta Paulo.

ETNOGRAFIA A FAVOR
DA INDÚSTRIA

A etnografia é o método usado pe-
la antropologia na coleta de dados.
Baseia-se no contato intersubjetivo
entre o antropólogo e seu objeto, seja
uma tribo indígena ou qualquer outro
grupo social sob qual o recorte analíti-
co seja feito.

Mas qual a relação entre tal ciên-
cia social e a indústria? Na Electrolux,
é a fonte de inspiração para novos
produtos ou ajustes aos que estão
sendo comercializados. E a busca pela
tal funcionalidade. A área de con-

sumer insight é a responsável
pelas pesquisas etno-

gráficas. "Temos
rastreado a ne-

cessidade de
centenas de
c o n s u m i -
dores den-
tro de suas
p r ó p r i a s

casas", conta
Mônica Fa-

yad, gerente
de consumer

insight da mul-
tinacional sueca.

A observação ao
que o consumidor

brasileiro demanda

DESIGN
DIFERENCIADO ALIADO
À EFICIÊNCIA PARA PERDER
O STATUS DE OBJETO
DO PASSADO
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tem o obje-
tivo de iden-
tificar reais
problemas e
obter respos-
tas autênticas
do desejo des-
se protagonista.
O trabalho et-
nográfico é rea-
lizado por pro-
fissionais sem
interferir na ro-
tina e no com-
portamento da fa-
mília pesquisada.
Do contrário, aque-
les consumidores cria-
riam um viés de com-
portamento e o resul-
tado da observação fi-
caria comprometido. "Também orien-
tamos a perguntarem em certos mo-
mentos o que possa ser importante, já
que na hora o consumidor expressa o
que sente naquele instante de necessi-
dade. E um insight verdadeiro", expli-
ca a gerente. A rotina doméstica de 50

famílias de diferentes clas-
ses sociais é acompa-

nhada durante a pes-
quisa, realizada anual-

mente pela Elec-
trolux. Assim, a

empresa sabe
qual o volume
de roupa é lava-

do, como é feita a
lavagem, como é

o uso da geladeira
e do fogão, e como

-DORA TURBO
ATENDE A

QUEM QUER LAVAR
TÊNIS NA MÁQUINA

é a preparação do alimento, por exem-
plo. Paralelamente, a empresa não tira
os olhos de necessidades globais. "A
administração do tempo que privile-
gia o bem-estar, o viver bem, é uma
tendência mundial e indica que o con-
sumidor quer trazer maior conforto
para os que estão na sua casa", co-

O DESIGN SE SOBRESSAI DIANTE DE TECNOLOGIAS,

FORNECEDORES E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, IGUAIS EM TODAS AS EMPRESAS

menta Mônica. A economia de água é
outra tendência, já que em muitos
lares a água da máquina de lavar roupa
é reaproveitada. A pressão do tempo
também cria novas demandas por
parte do consumidor e, conseqüen-
temente, problemas. "Temos de ofe-
recer uma solução para os problemas
instalados dentro de casa e não mo-
dificar a atitude do consumidor", diz a
pesquisadora. ";É nessa imposição da
consumidora que encontramos um
canal de descobertas", afirma Mônica.
O lançamento da lavadora Turbo Flex
veio dessa observação. Consumidoras
costumavam colocar tênis para lavar
nas lavadoras, sem que essas fossem
apropriadas para isso.

Outro lançamento da Electrolux,
a linha Turbo, veio atender mulheres
que, preocupadas com a melhor
limpeza da roupa, também faziam uso
do tanquinho para melhorar a perfor-
mance da lavadora. "A linha Turbo
corresponde ao ato de esfregar mais a
roupa no tanquinho", diz a pesquisa-
dora. E a lista de inovações segue, por
exemplo, com o lançamento do bran-
co encardido, que trabalha de forma
diferente a lavagem de tecidos bran-
cos. "No Brasil, a prioridade da consu-
midora são a performance e a funcio-
nalidade do produto. E a decisão de
compra dos eletrodomésticos ainda é
da mulher", comenta. "Na Europa,
por exemplo, a praticidade e a con-
veniência do aparelho é o principal
requisito para um eletrodoméstico. E
esse produto deve 'falar' com todos da
família, já que a decisão de compra é
dividida entre homem, mulher e
filhos", completa.

Outra característica da mulher
brasileira é o prazer ligado ao ato de
cozinhar. As grandes preocupações ao
lidar com o fogão são segurança, lim-
peza e praticidade. "Cozinhar é um
gesto peculiar de transformar alimen-
to em vida. Muitas rrrulheres passam o
dia no fogão. A maioria assa uma car-
ne, por exemplo, e espera até que o
forno perca o cheiro para iniciar o
preparo da sobremesa", diz. "Foi uma
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T E N D Ê N C I A

briga grande com a engenharia desen-
volver um fogão com dois fornos que
assam e cozinham ao mesmo tempo",
relembra Mônica ao citar o lan-
çamento do fogão Revolux duplo for-
no, fruto da investigação etnográfica.

Além de possibilitar a preparação
de dois pratos simultaneamente, sem
que se misturem aroma e sabor dos
alimentos, o eletrodoméstico é des-
montável. Na hora de limpar, peças,
como a porta do forno e os botões, são
removíveis e podem ser levadas à pia.
Essa praticidade ao estilo "lego"
também nasceu a partir da dificuldade
da consumidora em limpar seu pro-
duto, observada no campo de pesqui-
sa. Todas as informações levantadas
pelos etnógrafos são reunidas e agre-
gadas aos dados trazidas pelo SAC e
pelo mercado. Esse apanhado é traba-
lhado em um workshop de inovação,
do qual participam profissionais de

FÍGÃO REVOLUX
DUPLO FORNO
DESENHADO A
PARTIR DA OBSERVAÇÃO
ETNOGRÁFICA

design, engenharia, SAC, marketing,
consumo e projetos. As idéias ali ela-
boradas são testadas em protótipos
antes de resultarem no produto final.
"A simulação de uso é muito impor-
tante para os primeiros ajustes, depois
disso são feitas novas pesquisas com
consumidores", afirma Petroy.

O OUTRO LADO DA MOEDA

O investimento em inovações e a
aposta na comunicação desse posicio-
namento levam ao consumidor um
feedback daquilo que ele demanda das
empresas, tanto de forma explícita,
quanto de forma indireta. "Existe a
tendência da modernização, da reci-
clagem e da customização. E vemos
que o público não quer ser tratado co-
mo massa, mas como consumidor in-

s

dividualizado. E preciso mostrar que
temos o produto feito para ele", diz
Sandra Montes, gerente de marketing
da Electrolux.

O feedback do cliente para a em-
presa e vice-versa pode ser tornar uma
caixa de Pandora se não for bem ge-
renciado. A postura apontada pelo
custumer-made abre espaço para a im-
paciência de consumidores com em-
presas que não os escutam, ou no mí-
nimo, não reajam às suas sugestões.
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 105, jul. 2006.




