
Procter & Gamble
tinha uma idéia em mente: aplicar fi-
gurinhas nas batatas Pringles. Como
viabilizar essa ação em milhares
de batatinhas? A empresa não teve
dúvidas: estruturou um briefing e
enviou para nove mil pessoas, entre
pesquisadores, especialistas e consu-
midores. Chegou a um professor de
engenharia elétrica e proprietário de
uma padaria, na região da Bolonha
(Itália), que desenvolveu uma técni-
ca de utilização de corantes alimentí-
cios para imprimir imagens em pães.
E descobriu que poderia ser aplicada
também nas batatinhas da marca.

Ações, como a descrita acima, de-
monstram que o mercado de consu-
mo está entendendo a inovação como
um importante ativo para seu cresci-
mento e não mede esforços para de-
senvolver um produto adequado às
necessidades e expectativas de seus
consumidores. A segunda edição
do Prêmio de Marketing e Inovação
Produto do Ano, realizada no Brasil,
valoriza essa postura e destaca os 36
produtos mais inovadores.

A Procter & Gamble foi a empre-
sa mais votada pelos consumidores

POR J Ú L I A Z I L L I G

brasileiros que elegeram 11 dos seus
vários produtos ao prêmio: Always
Proteção Total Duo Protect, Pantene
Pró-Vitaminas, Gillette Prestobarba
3 Feminino Gel e Satin Gare, Deso-
dorante Gillette Triple Protection
System, Pampers Noturna e Diurna,
Gillette Prestobarba 3 Ice, Gillet-
te Mach 3, Coloração Koleston da
Wella, Gillette Shave Pré e Pós-Bar-
ba, Linha de Batatas Pringles e Ariel
Líquido Max.

Destacaram-se ainda, as empre-
sas Cera Ingleza, com quatro pro-
dutos eleitos (Passa Max Eliminador
de Odores, Uau! Limpeza Perfuma-
da, Linha Uau! Multiusos e Linha
UAU! Especialidades), bem como
a Black & Decker, que também ar-
recadou quatro prêmios (Linha de
Jardim, Lavadoras de Pressão Linha
PW, Ferramentas Elétricas e Ele-
trodomésticos de Cozinha). Outras
companhias reconhecidas foram a
Johnson & Johnson, Sara Lee, Garo-
to, Femsa Cerveja Brasil, Parmalat,
Pepsico, Gomes da Costa, Glamm,
Sanofi-Aventis e Rozatex.

Segundo Antônio Peres, CEO da
Peres&Partners e responsável pelo

Produto do Ano no País, o fator ino-
vação é cada vez mais uma competên-
cia distinta que reforça os ativos de
uma marca ou empresa. "A certifica-
ção Produto do Ano é hoje no mundo
um acelerador de vendas com médias
que podem atingir de 25 a 40% de
acordo com certas famílias de produ-
tos, resultados de grande relevância".

O reconhecimento nasceu há 25
anos das mãos do francês Chnstian
Le Bret, com o intuito de contem-
plar produtos por meio da avaliação
de consumidores. Hoje está presente
em 38 países e é considerada a certi-
ficação de maior credibilidade mun-
dial na categoria. Cada vencedor tem
direito a usar o Selo Produto do Ano
(PDA) em sua comunicação durante
18 meses.

Influência
No mundo existem cerca de 1,8

bilhão de consumidores mais exi-
gentes, informados, que sabem o que
querem e compram o que querem.
Existe ainda o fato de que eles têm à
disposição uma infinidade de marcas
e produtos para satisfazer suas neces-
sidades — embalagens com novo apelo



de conforto e praticidade, alimentos
saudáveis, fórmulas mais eficazes, en-
tre outros. Isso, segundo Peres, gera
ansiedade e dúvida sobre como fazer a
melhor escolha. Por outro lado, existe
o paradoxo de que o próprio consu-
midor, confuso diante do excesso de
oferta, quer cada vez mais inovação.
"O selo Produto do Ano contribui,
e muitas vezes determina, a opção de
compra do consumidor".

De acordo com dados de uma
pesquisa feita pela TNS/GfK Euro-
pa, 76% dos consumidores conside-
ram o selo PDA como fator influen-
ciador em sua decisão de compra. E
68% dos decisores do varejo reconhe-
cem o selo como um argumento de
aceleração de vendas e eficácia junto
aos consumidores

No Brasil, uma pesquisa feita pelo
Ibope aponta que 87% dos entrevista-
dos gostam de experimentar produtos
novos e 78% estão dispostos a pagar
um pouco mais por um produto ino-
vador. A boa relação custo versus be-
nefício é considerada um diferencial
por 68% dos brasileiros.

Um universo
de possibilidades

A Procter & Gamble foi buscar
ajuda fora das paredes da companhia
para inovar. Ela segue a tendência
das empresas americanas, segun-
do um estudo da National Science
Foundation. Há uma década, elas
respondiam por 70% do modelo de
inovação aplicado em seus produtos.
Hoje, esse percentual caiu para 40%.

Em uma palestra dada ao mer-
cado, Larry Houston, ex-vice-pre-
sidente de inovação da Procter &
Gamble, disse que a "natureza da

concorrência está mudando e querer
fazer tudo sozinho significa ficar para
trás". O projeto "Connect + Deve-
lop" é a prova disso. Além de uma
estrutura robusta interna de inova-
ção, com a colaboração de nove mil
cientistas espalhados em 28 centros
de P&D — sendo que pelo menos mil
deles são PhDs —, a P&G também
vai em busca de ajuda externa. Fa-
zem parte desse ambiente colabora-
tivo diversas universidades, pessoas

físicas, fornecedores e outras empre-
sas. "Colocamos nossa necessidade e
pessoas cadastradas enviam suas su-
gestões de soluções. Uma vez detec-
tadas são estabelecidas as bases de ne-
gociação como direitos, remuneração,
entre outros", explica Paulo Koelle,
diretor de marketing da empresa.

Além da redução do custo de in-
vestimentos internos na área de p&d,
a empresa conseguiu um outro feito:
mais de 50% das inovações lançadas



vêm de fora. Isso refletiu diretamente
no crescimento da empresa, que nos
últimos seis anos dobrou seu fluxo de
caixa e de lucro, aumentou em 60% a
produtividade de pesquisa e desen-
volvimento e o índice de inovações
bem-sucedidas subiram de 35 para
75%. "A demanda por inovação é
grande e queremos entregar aos con-
sumidores as soluções que eles que-
rem em menos tempo e a um custo
adequado. Poderíamos usar somente
nossa estrutura interna de inovação,
mas muitas delas já existem em algum
lugar. Nosso desafio então passou a
ser encontrar essas soluções. Sabemos
que a inteligência está disponível em
diversos centros de pesquisa e por
isso achamos que seria mais eficiente
usar essa estratégia para podermos
manter o foco no desenvolvimento
dos negócios", destaca Koelle.

Foco
Outra empresa que se destacou

na segunda edição do PDA é a Cera
Ingleza, com cinco linhas de produtos
na área de limpeza. Segundo Denise
Novaes, diretora-executiva de vendas
e marcas da companhia, a inovação
faz parte do DNA da organização.
"Temos como foco estratégico a ino-

vação. Todos os anos lançamos pro-
dutos inovadores por meio de um
processo de busca incansável pela
evolução tecnológica e melhoria con-
tínua que já faz parte da empresa des-
de sua fundação, há 50 anos".

Para desenvolver um produto
inovador, Denise diz que a empresa
chega a investir, em média, dois anos
em pesquisa e produtos. "Por meio
da inovação podemos surpreender
nossos consumidores e trazer benefí-
cios reais para eles impactando positi-
vamente no bem-estar e na saúde de
toda a família. Saber que o consumi-
dor reconhece e premia essa iniciativa
nos motiva cada vez mais".

Os benefícios desse posiciona-
mento se estendem aos varejistas.
"Um cliente que vende produtos
inovadores, que os disponibiliza nas
gôndolas com rapidez, também ga-
nha o reconhecimento do consumi-
dor como prestador de serviços, pois
ele demonstra se importar em ofertar
cada vez mais produtos inovadores e
selecionados. Isso transmite ao con-
sumidor não só a qualidade no aten-
dimento, mas o fato de que o varejo
seleciona, cuida do suprimento e se
importa verdadeiramente com ele",
enfatiza Denise.

Diferencial
Uma das vencedoras pelo segundo

ano consecutivo, a Femsa se destacou
com os produtos das marcas Summer
e Heineken. Segundo César Tavares,
gerente de marketing da empresa,
esse resultado é mais um indício de
que a estratégia adotada pela compa-
nhia é vencedora: oferecer itens dife-
renciados para um consumidor cada
vez mais exigente. "Nossa premissa
é, acima de tudo, oferecer produtos
de qualidade, inovação e diferencial
de mercado. Acreditamos que esse
prêmio nos ajudará a alcançar novos
consumidores, pois servirá como um
aval diante das outras inúmeras op-
ções de produtos no mercado".







Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 14, n. 142, p. 40-48, nov. 2009.




