
Idéias inovadoras e polêmicas

Nos grandes empresas, o futuro não só do marketing, mas também dos negócios,
passa necessariamente pelo desenvolvimento de estratégias com foco no design

U ma das maiores companhias de produtos de

consumo do mundo, a Procter & Gamble, há três

anos decidiu criar um novo departamento. Para

assumir essa área, a multinacional contratou um vice-pre-

sidente de inovação e estratégias de design, que tem au-

toridade sobre o departamento de marketing."No primei-

ro ano, a Procter conseguiu aumentar seu lucro em 40%,

cifra que foi para 37% no segundo ano e 30% no terceiro

ano. Hoje, as empresas de vanguarda já entenderam as

vantagens de focar a estratégia global da companhia no

design", comenta o diretor e presidente da Seragini/Far-

né, Lincoln Seragini. "Diante dos resultados obtidos pela

Procter, grandes corporações, como a Johnson&Johnson

e a Unilever, fizeram o mesmo, pois chegaram à conclu-

são de que o modelo tradicional de admi-

nistração, baseado em estratégia, melhoria

contínua de qualidade e redução de custos,

já está saturado."

Em uma era em que muitas categorias de

produto viraram commodities, a teoria

tem fundamento. Um dos maiores

exemplos dessa nova era lide-

rada pelo design é o iPod, um

produto que não apresenta ne-

nhuma tecnologia inovadora,

apenas um bom design, que

originou um objeto bonito e

simples de usar."O iPhone segue

a mesma linha porque a estra-

tégia da Apple está toda basea-

da no design e na simplicidade,

que se resume em uma maior

interatividade com o consumi-

dor por meio do lançamento

de produtos amigáveis" explica

Seragini.

Considerado um dos maiores especialistas em design

do país, esse profissional, com 40 anos de experiência no

setor, ressalta que pesquisas indicam que 80% dos novos

produtos fracassam, mesmo sendo aprovados por técni-

cas tradicionais de pesquisa."Para criar objetos agradáveis

e funcionais, muitos estão utilizando novas técnicas de

pesquisa, que evitam a discussão em grupo e partem

para a observação e a etnografia."

Estimativas de mercado indicam que o segmento de design

movimenta cerca de R$ 100 milhões no Brasil. "Existem 350

cursos de design no país, com 48 mil alunos inscritos. Não

é preciso ser um especialista para notar que em breve não

terá emprego para todos esses profissionais. Isso mostra

que o design está assumindo o mesmo papel que a propa-

ganda teve na década de 80" compara Se-

ragini. "Na China, por exemplo, 500 escolas

de design serão abertas nos próximos três

anos. Depois de investir na cópia, agora os,

chineses estão se preparando para desen-

volver marcas com inovação."

Ele faz um alerta: "O Brasil não pode

mais ignorar essa realidade por-

que a economia criativa é um

movimento que em breve ga-

nhará o país. Neste novo panora-

ma, o marketing perderá espaço

nas empresas se não começar a

investir em estratégias inovado-

ras. A evolução depende de novas

idéias. Se não correr, o marketing

corre o risco de virar um departa-

mento de eventos e trade marke-

ting", observa o profissional, gue

está lançando um curso de gestão

da inovação e design na Faculdade

Rio Branco.
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