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Produtos inusitados pegam carona em outros lançamentos de sucesso e agradam aos atentos 
a novidades. 

Ter a capacidade de criar produtos e serviços relevantes simplesmente incorporando atributos 
ou detalhes que os tornam especialmente atraentes para um determinado perfil do 
consumidor. Essa tem se revelado uma boa estratégia na busca por clientes. 

 

                                               

Não estamos falando unicamente de nicho ou do fenômeno da Cauda Longa, preconizado por 
Chris Anderson. Mas sim de adaptar ou mesmo adicionar características a um produto ou 
serviço que já existe. 

Caso das luvas Dots Gloves, que possuem bolinhas de metal na ponta dos dedos, especiais 
para manusear aparelhos eletrônicos touch screen no frio. Ah, as tais bolinhas não arranham 
iPhones, iPods ou qualquer outro aparelho de tela sensível ao toque. E assim as touch sreens 
acabaram criando um novo campo para lançamentos inusitados como outra luva, da Etre 
Touchy, que deixe o indicador e polegar de fora, por 15 euros. Com certeza nesse inverno 
americano e europeu, nunca se vendeu tanta luva – alguns modelos estão esgotados. 

São idéias que custaram muito pouco para serem desenvolvidas e implementadas, mas que 
representam o quanto a criatividade e o fato de estar conectado a mudanças pode significar 
oportunidades. Não estamos falando apenas de luvas, mas de como esse item commodity 
pegou carona em uma evolução da tecnologia – a tela sensível ao toque virou moda – que a 
princípio nada tinha a ver com seu setor. 

Ou até que tem a ver, como lançar uma câmera filmadora com um botão que faz o upload 
automático da cena no You Tube, caso da JVC Everio, que além desse botão especial também 
limita a gravação da cena em até 10 minutos – tempo limite para um vídeo no site de 
compartilhamento de vídeos, eliminando a necessidade de edição.  

Que tal ainda pegar carona num movimento global? Se a preocupação com o meio ambiente 
tem mudado os hábitos de muita gente, ela acaba representando a oportunidade de 
transformar algo banal como uma bolsa de couro em algo realmente único. As bolsas da Noon 
Solar incorporam um painel solar flexível que captura a luz e a transforma em energia para 
carregar aparelhos como celular ou tocadores de mp3. Entre as “fashionistas eco-chiques” a 
bolsa já é cult.  
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