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Você já deve ter se deparado com um bom punhado de definições sobre o que é brand. 
Comecemos este texto, então, com uma pergunta diferente: quem é Brand?  
 
No livro "Uma breve história sobre quase tudo" aprendo que Hennig Brand era um alquimista 
alemão, do final do século XVII. Seu sonho singelo: transformar urina em ouro, talvez 
motivado por uma razoável semelhança de cor entre as duas substâncias.  
 
Manipula dali, decanta de lá e suas experiências foram bem-sucedidas. Brand não conseguiu 
chegar ao ouro, claro, mas desenvolveu um produto extremamente valioso para a época, uma 
verdadeira inovação: o fósforo.  
 
Tristemente, no entanto, o nosso Brand morreu pobre. Na verdade, foram os industriais 
suecos que aperfeiçoaram seu invento, tornando-o realmente lucrativo, e até hoje são eles que 
dominam esse grande mercado.  
 
A história de Brand é instrutiva quando pensamos em inovações. Ela nos mostra que elas 
devem ser conduzidas por meio de um processo flexível, que dê espaço ao acaso e à 
criatividade. Mas um processo que seja, ao mesmo tempo, estruturado e organizado, para 
garantir que boas idéias se traduzam, efetivamente, em produtos e serviços de sucesso.  
 
A chave para resolver esse paradoxo flexível/estruturado é a própria disciplina embutida na 
palavra processo. Se a sua marca não trabalha inovações por meio de um processo, então está 
na hora de se mexer. Qualquer um é melhor que nenhum. Na realidade, é o processo que 
garante que o acaso seja captado, se transformando primeiro em aprendizado e depois em 
resultado. Como dizia Winston Churchill: "planos são inúteis, pois são muito rígidos. Mas 
planejar é absolutamente fundamental".  
 
Com nossos clientes trabalhamos inovações por meio de um processo construído a partir da 
crença de que idéias inesperadas só aparecem porque estávamos à sua espera. Em outras 
palavras, o processo deve provocar situações para o surgimento do inesperado.  
 
Infelizmente, nada mais distante do que vemos em muitas empresas, que, na falta de um 
processo de inovação, sempre conversam com o mesmo tipo de consumidor, a partir das 
mesmas metodologias...  
 
Um caminho absolutamente simples, entre tantos outros, sobre como o inesperado pode ser 
provocado: em vez de falar só com seus consumidores e os do concorrente, fale com pessoas 
que não são compradores da sua categoria. Com certeza surgirá um novo jeito de ver o 
mundo.  
 
Um exemplo: a Academia de Ginástica Curves, que vem crescendo muito no Brasil. Ela é feita 
sob medida para as mulheres que não se identificavam com um suposto clima de azaração e a 
ditadura do corpo perfeito das academias tradicionais. Lá só entram mulheres, nada de 
paquera e badalação. O espaço físico é simples e a mensalidade, portanto, mais em conta. O 
método utilizado exige do cliente 30 minutos, três vezes por semana. Nada de aeróbica-axé, 
depois da aula de box. A Curves inventou a antiacademia. Hoje, já são 10 mil unidades em 
todo o mundo.  
 
Mais um exemplo: Coqueiro Kids, que fez um atum para crianças que não tinham o hábito de 
consumir a marca. O produto vem com diferentes molhos de apelo infantil, como pizza ou 
estrogonofe, sempre em uma embalagem bem colorida em forma de peixinho...  
 
Outro: o relógio despertador Clocky, que chamou tanto a atenção nos Estados Unidos. Sua 
inventora não usava despertador. Era muito fácil desligá-lo, de mau humor, e continuar 
dormindo. Mas muitas vezes ela era acordada por seus gatos, que brincavam com seus pés, 
fugiam, voltavam, até ela acordar.  



 
O Clocky bebe dessa experiência: é um relógio despertador que sai correndo pelo quarto, 
sempre seguindo um padrão diferente de movimentação. Muitos americanos acharam a idéia 
divertida e útil. Eis um jeito inesperado de acordar. Acorde. Planeje o inesperado.  
 
kicker: Em vez de falar só com seus consumidores e os do concorrente, fale com pessoas que 
não são compradores da sua categoria  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2007. Comunicação, p. C6.  
 


