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iretor global de inovação e 
desenvolvimento de produ-
tos da consultoria e empresa 
de pesquisas TNS Research 
International, o inglês David 

Soulsby não pode reclamar de falta de 
material para trabalhar. Afinal, segundo 
seus próprios cálculos, mais de 80% dos 
lançamentos mundiais de novos produtos 
dão errado. “Um dos principais motivos dos 
fracassos é a tentativa de as empresas serem 
muito democráticas”, fulmina o especia-
lista. “Simplesmente não dá mais para ser 
universal e ao mesmo tempo inovador”. No 
último mês de junho, durante uma rápida 
visita a São Paulo para atender clientes, 
Soulsby conversou com EMBALAGEMMAR-
CA sobre o que fazer para evitar esse e 
outros procedimentos de risco na depuração 
de novos produtos.

Ano após ano surgem pesquisas tentando 
calcular o grau de sucesso dos lançamen-
tos de bens de largo consumo, e os balan-
ços invariavelmente apontam níveis muito 
mais altos de fracassos. O senhor tem ideia 
de qual é essa proporção?
Pelo que observo no dia a dia, no contato 
com clientes, calculo que entre 80% e 90% 
dos novos produtos fracassem, sumindo do 
mercado poucos meses após seus lança-
mentos ou, em alguns casos, sendo man-
tidos sob saldo deficitário, muito aquém 
do esperado. O quadro é assustador. Se 
analisarmos friamente, esse nível de falha 
deveria ser intolerável para qualquer negó-
cio. Mas acaba se perpetuando porque os 
equívocos são generalizados.

Por que o grau de insucesso é tão alto?
Antes de tudo, porque NPD (sigla em inglês 
para Desenvolvimento de Novos Produtos) 

“A democracia atrapalha”
Para especialista em novos produtos, 
empresas devem olhar consumidores 
como indivíduos e evitar excessos de 
ideias em seus processos de inovação
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é uma tarefa extremamente delicada. 
Mas isso, claro, não absolve todos 
os erros. Um problema sério é a falta 
de destreza para avaliar as necessida-
des dos consumidores. Numa frente, 
essa situação acaba por não gerar 
inovações significativas, ou seja, por 
redundar em inovações comedidas, 
puramente incrementais. Em outra 
frente, as análises equivocadas do 
mercado – feitas, em nossos cálculos, 
por algo em torno de 43% das empre-
sas – acabam resultando num festival 
de lançamentos obtusos ou infelizes 
que gosto de classificar em três cate-
gorias: muito estranhos, muito confu-
sos ou muito prematuros.

O que caracteriza cada uma dessas 

categorias de inovações insatisfató-
rias? O senhor pode dar exemplos?
Prefiro não apontar exemplos para 
não ser indelicado, mas qualquer um 
pode identificá-los facilmente. Os 
produtos muito estranhos são aqueles 
que apresentam conceitos originais, 
únicos, mas que não estimulam a 
experimentação. São singulares – e 
só. Já os produtos muito confusos têm 
ideias interessantes por trás, mas não 
conseguem expressá-las com sucesso. 
O público não compreende suas men-
sagens. Os produtos muito precoces, 
por sua vez, são aqueles derivados 
de ideias potencialmente revolucio-
nárias, à frente do nosso tempo, mas 
para as quais o público mainstream 
ainda não está preparado. Por serem 

“Análises equivocadas 
do mercado – feitas, 
em nossos cálculos, 

por algo em torno de 
43% das empresas – 

acabam resultando num 
festival de lançamentos 
muito estranhos, muito 

confusos ou muito 
prematuros”
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prematuros, convém às empresas 
adiar seus lançamentos, cultivando-
os com muito cuidado e lapidando-os 
para um momento mais propício. 

Sobre o comedimento na criação 
de novos produtos, é nítido que as 
empresas estão cada vez mais cau-
telosas, optando por inovações de 
baixo impacto, como segmentações e 
novos formatos para um mesmo item. 
Isso não tende a criar gestões mais 
complicadas em vez de aumentos efe-
tivos de vendas?
Sim, o risco é esse. Ocorre que há 
um medo enorme do fracasso ins-
talado em muitas empresas. Claro, 
muitas vezes gastam-se verdadeiras 
fortunas em processos de inovação 
e ninguém quer jogar dinheiro fora. 
A dura verdade, porém, é que o fra-
casso é intrínseco ao contexto, está 
no DNA da inovação, e as indústrias 
precisam aprender a lidar melhor com 
ele. Como muitas não se deram conta 
disso, a inovação se tornou muito 

Ela é realmente importante? Um novo 
item agregará valor ao seu negócio 
ou irá simplesmente canibalizar uma 
marca sua já existente?

Temos assistido a uma grande proli-
feração de extensões de linha no mer-
cado brasileiro, nas mais diferentes 
categorias de produtos. Seria isso um 
sintoma desse medo de malograr na 
inovação?
É muito provável. Mas, veja, não 
conheço o Brasil com profundidade 
suficiente para poder ser categórico e 
afirmar isso. Pode haver influência de 
um outro componente. Milhões são 
gastos para construir marcas fortes, 
e as empresas ficam ansiosas para 
usar esses patrimônios. A princípio 
há uma razão muito boa por trás da 
extensão da linha. (recorrendo a uma 
voz caricaturesca) “Temos nomes 
famosos, temos equities poderosos, 
então os usemos!”. Mas, sem dúvida, 
o adágio de que o excesso faz mal é 
verdadeiro. 

“A inovação se 

tornou muito 

superficial, muito segura. 

A inovação comedida 

pode ser pertinente, mas 

desde que seja fruto de 

uma reflexão 

estratégica: ela é 

mesmo importante?”

Um inventário para inovar
Seis fatores de atenção, segundo David Soulsby, 
para o desenvolvimento de novos produtos

Faça a lição de casa. É preciso 

saber exatamente qual é o público-

alvo do novo produto, quais suas 

necessidades e seus comporta-

mentos e como se aproximar dele

não seja democrático. Levar em 

conta muitas opiniões diferentes tende 

a reprimir as inovações revolucio-

nárias. Confie em consumidores de 

vanguarda, capazes de assimilar as 

inovações

o produto é soberano. Na 

área de não duráveis, produtos de 

qualidade são meio caminho anda-

do para o sucesso em longo prazo. 

Entregue um produto que satisfaça 

o consumidor. Se você desapontá-

lo, dê adeus às recompras

Entenda a fragmentação. 

O mundo está mudando. As pes-

soas conhecem novos produtos 

de formas bastante distintas. Os 

mercados e públicos estão cada 

vez mais fragmentados. Devemos 

passar a olhar os consumidores 

como indivíduos, e não a partir de 

grandes grupos

Cuidado com o canibalismo. Há 

potencial de vendas que justifique o 

lançamento do novo produto? Ou ele 

irá simplesmente roubar espaços de 

produtos já existentes?

promova triagens. Empresas 

precisam escolher inovações prio-

ritárias logo no começo do pro-

cesso, eliminando ou colocando 

em suspensão aquelas idéias com 

menor chance de sucesso
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superficial, muito segura, priorizando 
novidades incrementais em vez de 
produtos revolucionários, capazes de 
mudar o mercado. A inovação come-
dida pode ser pertinente desde que 
seja fruto de uma reflexão estratégica. 
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No mercado brasileiro há casos em 
que as extensões de linha são tão 
recorrentes que dificultam a compre-
ensão da função de cada produto...
Entendo e concordo. Note-se que isso 
não acontece só no Brasil, mas em 
diversos países. Exageros em exten-
sões de linha podem confundir demais 
o consumidor. Acho que o pessoal de 
marketing deveria pensar mais em 
como produtos são exibidos no ponto 
de venda. Visibilidade nas gôndolas é 
algo particularmente importante para 
novos produtos. A extensão de linha 
deve ser utilizada com inteligência. 
É uma questão de equilíbrio. Con-
vém saber dosar inovações seguras 
com inovações radicais, dentro de um 
portfólio criterioso de inovação. Essa, 
aliás, é a recomendação de caráter 
mais genérico que faço às empresas 
para que elas aperfeiçoem o NPD.

Que conselhos mais específicos o 
senhor costuma dar aos clientes?
Muitas inovações fracassam antes 
mesmo de se concretizar porque as 
empresas não entendem seus merca-
dos de forma adequada. É vital saber 
que tipo de consumidor está no alvo e 
como se aproximar dele. Decorre daí 
um ponto que considero importantíssi-
mo: promover triagens nas raízes dos 
processos. Não há tempo nem recursos 
para desenvolver todas as ideias, por-
tanto é crucial identificar e promover 
aquelas com maior chance de sucesso, 
“matando” as mais fracas logo no 
início. Pesquisas de mercado podem 
ajudar nessas tarefas, mas é preciso 
tomar cuidado. Ocorre que consultas 
tradicionais aos consumidores, espe-
cialmente as quantitativas, costumam 
ser muito democráticas, tirando res-
postas de uma amostra muito grande 
da população. Isso tende a reprimir 
muitas inovações revolucionárias, que 
não são digeridas pela maioria das 

com um produto abaixo do padrão 
apenas para ser pioneiro. Porque aí 
surge alguém com um produto melhor 
e o derruba. Isso já é frequente e 
bastante visível em eletroeletrônicos, 
como telefones celulares, e tende a 
crescer em bens não duráveis.

Qual a importância das embalagens 
dentro das inovações de bens de largo 
consumo?
A embalagem pode estar em todos 
os estágios do processo de inovação. 
Como já é mais ou menos sabido 
por todos, ela pode ser a inovação, e 
efetivamente percebida como tal pelo 
consumidor, ao entregar conveniên-
cia, ser funcional ou simplesmente 
ser atraente. Aliás, o design é crucial, 
porque se destacar na gôndola é um 
imperativo para que muitos produ-
tos sejam bem-sucedidos. Um dado 
importante é que, no caso dos bens 
não duráveis, a embalagem está mais e 
mais importante para a inovação. 

Por quê? 
Simplesmente porque as pessoas cres-
centemente ficam sabendo de novos 
produtos nas lojas. A fragmentação 
de produtos e públicos, a Internet, a 
falta de tempo, tudo tem afetado o 
poder da publicidade convencional. O 
boca a boca é também cada vez mais 
importante. As pessoas não têm como 
digerir tanta informação, então pre-
cisam de conselhos. E a transmissão 
desses conselhos depende cada vez 
mais de amigos. Amigos humanos, 
isto é, consumidores de vanguarda, e 
amigos do habitat do varejo – ou seja, 
as embalagens. (GK)

“É importantíssimo 

fazer triagens. 

Não há tempo 

nem recursos para 

desenvolver todas 

as ideias, portanto 

é crucial identificar 

e promover 

aquelas com maior 

chance de sucesso”
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pessoas, mas cujo sucesso é sinali-
zado por aqueles consumidores mais 
antenados, com um olhar no futuro e 
formadores de opinião, os ultimamen-
te tão falados future shapers. Assim, 
um recado primordial é: não seja 
democrático.

Mas todo esse cuidado não implica 
processos mais lentos, que podem 
comprometer o pioneirismo e conse-

quentemente o caráter inovador dos 
produtos?
Há um ponto interessante que cerca 
essa questão que é o speed to market. 
O que percebi em minha andança 
pela América Latina é que parece 
haver muita pressão para inovações 
chegarem o mais rápido possível ao 
mercado, porque a atividade econômi-
ca está se desenvolvendo e há muitas 
oportunidades a serem aproveitadas. 
Isso coloca pressão exagerada sobre 
o processo de desenvolvimento, que 
deve ser feito com muito, mas muito 
cuidado. Não adianta ir ao mercado 

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 131, p. 36-40, jul. 2010.




