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As empresas que disputam o mer-
cado de tocadores digitais de mú-

sica foram surpreendidas na semana
passada pelo anúncio de uma série
de produtos inovadores. A Apple,
que já domina as vendas com a linha
iPod, anunciou de uma vez só o lança-
mento de um aparelho ultrapequeno,
de outro com capacidade recorde de
armazenamento de músicas e de um
terceiro produto, capaz de exibir em
televisores os filmes baixados pela
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internet. Não há concorrentes diretos
para nenhum desses aparelhos.

O teor de inovação nesses lançamen-
tos é resultado do estilo de gestão de
Steve Jobs, o presidente e fundador da
Apple. Símbolo de executivo bem-suce-
dido dos anos 2000, Jobs foi o primeiro
líder de empresa de ponta a transferir
parte da responsabilidade pela inovação
em seus produtos para o consumidor.
Desde muito cedo, ainda nos anos 80,
os computadores e programas da linha
Mac pareciam pertencer mais aos con-
sumidores, extremamente fiéis à marca,
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que à própria Apple. Os fóruns e con-
gressos de macmaníacos sugeriam os
próximos recursos que os computadores
e programas da linha deveriam trazer.

Vinte anos depois, com o iPod acontece
o mesmo. Os programas de rádio que po-
dem ser baixados na internet (podcasts)
e falam sobre aparelhos e tecnologias da
Apple são os mais populares na rede.
As expectativas do cliente estão todas
lá. Tem gente reclamando que o iPod
custa caro demais para ser tão frágil?
Para isso a empresa lançou a versão mi-
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Empresas como a Apple conseguiram transferir para o consumidor umatarefa crucial para o sucesso de seus negócios - inovar



Cada edição
do Nokia
Trends
(acima) é
diferente das
demais. O
evento reflete
as tendências
em alta entre
os jovens

niatura do Shuffle, muito mais barata. É
chato assistir a filmes no computador?
Para isso haverá o iTV, capaz de passar
filmes na tela da televisão.

Empresas que criam produtos dessa
forma estão pondo em prática aquilo que
o guru indiano da administração C.K.
Prahalad batizou de co-criação. A decisão
sobre qual inovação deve ser levada ao
mercado deixa de ser privilégio de geren-
tes e especialistas dentro das companhias.
As sugestões vêm de fora, do diálogo com
consumidores qualificados. Quando um
produto criado dessa forma dá certo, quem
compra tem a sensação de que parte do
valor do produto pertence a ele, não só à
empresa. Muitas vezes criam-se comuni-
dades e surge uma relação de afeto entre
os consumidores e os produtos.

Um caso marcante no Brasil foi o festi-
val Nokia Trends. A filial brasileira da fa-
bricante de telefones celulares queria se
comunicar com os consumidores jovens,
mas não sabia como. "Para eles, o conteúdo

da informação é tão importante quanto a
fonte de onde ela vem", diz o gerente de
marketing da empresa, Renato Mott. A em-
presa julgou que não haveria como deci-
dir internamente qual seria o canal correto
para transmitir sua mensagem. O antigo
recurso a pesquisas de mercado também
não bastaria. A empresa queria perceber
tendências que ainda estavam por emergir
e que talvez nem os próprios jovens fos-
sem capazes de expressar. Pediu ajuda a
uma agência especialista em tendências
de comportamento e a outra
que acompanha inovações
em todo o mundo.

A principal descoberta
foi que um projeto criado
em parceria com o con-
sumidor não pode ser es-
tanque. Cada edição do
Nokia Trends foi diferente
da anterior. Desde 2004,
já houve cinco, e há mais
uma marcada para novem-
bro. Na primeira, o DJ Fat Boy Slim deu
um show grátis para 200 mil pessoas. Na
segunda, houve exposições de arte mul-
timídia durante o dia e apresentações de
música eletrônica em clubes à noite. A
próxima edição deverá misturar artistas
consagrados e gente de vanguarda.

Essa variedade permite lutar contra o
envelhecimento da marca. O rejuvenesci-
mento, segundo a Nokia, foi tão forte que
a empresa resolveu adotá-la em outros
países da América Latina, na Alemanha,
na França e na Itália. "O produto não
chega ao jovem de forma comercial. Ele
se abre para experimentar", diz Mott.

Produtos
nascidos do

diálogo com os
consumidores

formam
comunidades

fiéis às marcas

Companhias voltadas para o público
jovem se beneficiam mais desse forma-
to porque seu consumidor está cultural-
mente disposto a participar de projetos
coletivos. A Wikipédia, quando nasceu,
era uma dissidência de uma enciclopé-
dia on-line que seria feita somente por
especialistas, a Nupedia. Um dos espe-
cialistas divergiu: por que não abrir o
projeto para a colaboração de amadores?
E resolveu lançar a Wikipédia. Enquanto
a Nupedia durou apenas um ano, a Wi-

kipédia, ao permitir que os
consumidores fossem tam-
bém criadores, tornou-se
um fenômeno global.

Outras marcas com
identidade jovem forte
tentam tirar proveito da
co-criação. O Google esti-
mula colaborações de usu-
ários no projeto de todos
os seus novos produtos,
como o Google Talk ou o

Google Earth. A Nike instalou compu-
tadores em sua rede de lojas Niketown,
nos Estados Unidos, para que os consu-
midores possam desenhar os próprios
modelos de tênis. O produto é entregue
em casa algumas semanas depois. E a
Apple consegue, ao se abrir para os con-
sumidores, atender a necessidades que
muitas vezes eles nem percebiam que
tinham. A inovação vem do consumidor,
mesmo que ele não se dê conta. •
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