
De vez em quando saem alguns ín-
dices que colocam o Brasil na ra-
beira em itens como inovação. 

Ao mesmo tempo, porém, leio inúmeros 
artigos que elogiam nossa inventivida-
de, nossa capacidade de encontrar solu-
ções em situações difíceis. Afinal, quem 
tem razão? Talvez os dois lados. Sem 
dúvida, o Estado brasileiro, em todas as 
instâncias, precisa est imular mais o em-
preendimento e a inovação. Por outro 

lado, no entanto, temos 
t ido provas cabais de 
nossa capacidade, com 
marcas e executivos 
brasileiros se destacan-
do lá fora. 

Nesse dilema, quem 
poderá nos salvar? Eu, 
diria o Trendwatching. 
com, parafraseando o 
Chapolim Colorado. Esse 
site, que se dedica a ana-
lisar tendências, pode 
nos oferecer uma visão 
mais isenta sobre se, afi-
nal, estamos ou não nos 
destacando em inovação. 
O modelo de negócio dele 
baseia-se na produção e 
venda de relatórios anu-
ais. Um material muito 
abrangente e profundo. 
Um pequeno problema: 
os relatórios são caros. 
Por isso, fico de olho nas 
atualizações mensais, 
com uma visão mais su-
perficial, embora não me-
nos séria, que eles 
publicam no site. São os 
Briefings. O mais recen-
te, de novembro de 2010, 
fala exatamente de ino-

vação em mercados emergentes. E o Brasil 
está lá, juntamente com a China, a índia, 
a Malásia, a Turquia, a África do Sul, o 
México e outros. 

Os casos brasileiros são os mais diver-
sos. Há desde indústrias grandes, como a 
Embraer e a Marcopolo, até a Farinha Pura, 
confeitaria do Rio de Janeiro que está usan-
do o Twitter para promover seus pães e 
doces. A confeitaria envia tweets aos se-
guidores todas as vezes que sai uma for-
nada de produtos frescos. O Twitter 
também está sendo usado pelas autorida-
des de trânsito no Rio e em São Paulo. 

Tem também o caso da Aldeia Saint 
Sebastien, condomínio de luxo na praia de 
Arembepe desenhada para a comunidade 
gay. E o Clube Amostra Grátis, site que foi 
lançado em São Paulo em abril de 2010 e 
oferece aos consumidores a oportunidade 
de usar até cinco itens (produtos reais, 
não amostras) por mês, gratuitamente, 
em troca de anuidade e permissão para 
participar de pesquisas on-line baseadas 
nos produtos consumidos. Os membros 
têm acesso a novos lançamentos de pro-
dutos e a chance de comentar como o pro-
duto foi aperfeiçoado. 

O site também destacou o case do Omo. 
A marca usou GPS para levar prêmios às 
casas dos consumidores. A promoção, cha-
mada "Experimente algo novo com Omo," 
colocou equipamentos de GPS escondidos 
em 50 caixas de detergente pelo Brasil. Os 
equipamentos eram ativados quando a cai-
xa era removida da prateleira dos super-
mercados e uma equipe rastreava a caixa 
até a casa do consumidor. Vencedores re-
cebiam uma câmera de vídeo e também 
um convite para um dia de diversão por 
conta da Unilever. 

O resultado é bem positivo para o Brasil. 

Até a próxima. 
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