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DESIGN

● De sábado à terça-feira o
Centro de Convenções Frei Caneca.
Em São Paulo, abriga a
18ª edição da Craft + Design.
● Na terça ainda começa a
Paralela Móvel na Abup Móvel
Show, no Parque Ibirapuera.
A feira vai até sexta-feira.

CURTE DESIGN?

Divulgação

A empresa com cérebro
Com o objetivo de alimentar os principais executivos da
empresa sobre as atividades dos competidores, as prefe-
rências dos consumidores e as inovações tecnológicas da
própria indústria, a Inteligência Competitiva é aplicada
em todo o mundo como uma importante ferramenta para
alavancar a competitividade, identificar oportunidades de
negócios e também antecipar ameaças, possibilitando a
tomada ágil e eficaz de decisões corporativas.

Por ser um mecanismo indispensável na atual econo-
mia do conhecimento, utiliza a coleta e análise de infor-
mações sobre as capacidades, vulnerabilidades e inten-
ções de competidores no mundo dos negócios por meio
de bancos de dados, fontes primárias (entrevistas com
clientes), secundárias (publicações) e abertas (associa-
ções, sindicatos), de busca ética e legal.

As empresas que ainda não implantaram ações de IC, in-
dependentemente do seu segmento ou porte, perdem a
oportunidade de traçar com maior eficiência um planeja-
mento estratégico de ações táticas e operacionais e encon-
tram grandes dificuldades para conhecer e analisar a atua-
ção estratégica dos seus principais concorrentes.

E o aumento da com-
petição, novidade ainda
para empresas no Brasil,
já não o é para muitas
outras empresas e paí-
ses. Em janeiro de 1988,
H. Igor Ansoff, atualizou
seu livro Corporate Stra-
tegy com novas ideias e
conceitos, intitulado The
New Corporate Strategy.
Na obra, o autor descreve
como problema princi-
pal as tomadas de deci-
sões e como diferenciá-

las, que muitas vezes, parecem superar seu limite.
Considere que esta diversidade geralmente tende a au-

mentar com o nível de responsabilidade e torna-se particu-
larmente pronunciada para o mais alto executivo da empre-
sa. Num único dia, ele pode ser forçado a decidir a respeito
de um caminho futuro para as operações da empresa, diri-
mir um conflito organizacional entre dois executivos, e re-
solver uma série de problemas operacionais corriqueiros.

Numa tentativa de compreender este processo de decisão
complexo, Ansoff utiliza duas linhas complementares:

1) Descobrir como as pessoas em geral, e os executivos em
particular, tomam decisões, seja individualmente ou em
grupos, quais as suas consequências, com que tipo de intera-
ções de grupo estão envolvidos, que processos mentais ocor-
rem, e que regras aplicam para chegar à opção preferida.

2) A outra direção consiste em focalizar a atenção em re-
comendações práticas que possam melhorar a tomada de
decisões pelos administradores através de procedimentos
sistemáticos e logicamente válidos, o que envolve o estudo
da estrutura e da dinâmica de ações e decisões, a identifica-
ção dos problemas principais, a enumeração de variáveis
controláveis e não-controláveis, o estabelecimento de rela-
ções entre elas, e o desenvolvimento de procedimentos que
aumentem as possibilidades de que a empresa alcance seus
objetivos.

Estas palavras de Ansoff foram escritas originalmente em
1965 e revisadas em 1988. Parecem atuais, não? ■
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Empresas que
ainda não
implantaram
a inteligência
competitiva perdem
oportunidade de
traçar planejamento
estratégico com
mais eficiência
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Martin Eidemak

Campanha da DM9DDB mergulha no Masp
Divertidíssima a campanha criada pela DM9DDB para o Museu de Arte
de São Paulo (Masp). O objetivo de Pernas é promover o serviço de guia
especializados do Masp. A agência resolveu instigar o público com aquele
papo de mergulho profundo na obra de arte. Botou pernas saindo de dois
quadros como se o personagem em questão tivesse (ui) dado de cara
e corpo com o produto artístico. O slogan é: “conheça a fundo a história
de cada obra”. Bem, só faltou o alerta: não literalmente, por favor!
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Uísque é coisa de gente
classuda e conservadora,
certo? Nem tanto. “O
objetivo é agregar ainda
mais contemporaneidade
à marca e torná-la objeto
de desejo entre os
consumidores mais
jovens que estão em
busca de novidades
diferenciadas e
exclusivas”, ressalta João
Rozário, gerente de grupo
da Ballantine’s no Brasil,
sobre a Ballantine’s
Equalizer, que acaba
de chegar ao país.
A embalagem modernosa
do Ballantine’s Finest
(oito anos), com rótulo
em formato de
equalizador que
acompanha as batidas
da música, tem edição
limitada. Sabe a
iluminação da D-Edge
paulistana? Algo
parecido. O design
“megabombado” foi
concebido pelo escritório
londrino The Core.
Segundo ele, o povo
do eletrônico já aderiu
ao bibelô com sotaque
escocês. “Em poucos
dias de lançamento,
recebemos contatos e
pedidos de DJs querendo
ter a garrafa ao lado das
picapes”, diz. No Brasil,
o Ballantine’s Finest
ultramoderna sai
ao preço de R$ 99,90.

Em terra de Superbowl, Darth Vader é rei
O molequinho aí ao lado tem a força. Exibido
durante o Superbowl, o horário mais caro
da propaganda mundial, o comercial do novo
Passat da Volkswagen foi o mais amado pelos
espectadores da final do campeonato de futebol
americano. Desenvolvido pela agência Deutsch
Inc., que já gravou sua assinatura em comerciais
para marcas como PlayStation, DirecTV e
Olympus, comprova o poder de uma ideia simples,
até singela, mas muito bem executada. Mais do
que isso, mexe com o emocional. O roteiro é
apenas uma brincadeira de criança. O menino
vestido de Darth Vader quer dominar o mundo —
no caso, uma bicicleta de ginástica, um boneco,
um sanduba, e o carrão da Volks. Ambientação
sem muito frufru, a casa e o estacionamento,
e a trilha clássica de Guerra nas Estrelas. É o tipo
de propaganda que todo o mundo fala no dia
seguinte — se bobear, até mais do que o jogo.
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Propaganda mexe com o imaginário infantil

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.
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