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ENTRETENIMENTO DIGITAL

● Paulo Giovanni acaba de
lançar a Tailor Made, sua terceira
agência de publicidade, que
aposta no conceito “sob medida”.
● A Housemix fechou
parceria com a americana ON24,
especializada em eventos
virtuais e líder de mercado.

NOVIDADES DA INDÚSTRIA

A inovação de
consumo como mito
Quantos novos produtos você vê todos os dias nas gôndolas
de supermercados, lojas de rua, shoppings e internet? Me-
diante um deles, a inovação tem linguagem própria e poder
de contaminar as pessoas como um comunicador silencioso.

Olhe ao redor, veja como seus hábitos têm sido altera-
dos pela inovação. Um exemplo é a água engarrafada, que,
nos anos 70, era uma ideia estranha e não fazia parte do
estilo de vida da maioria das pessoas. Décadas se passa-
ram até que o hábito de comprar algo que se pode conse-
guir de graça numa torneira fosse aceito por um grande
número de pessoas. Hoje o mercado de água engarrafada
no Brasil representa, aproximadamente, US$ 9 bilhões.

As diferenças entre os lançamentos são quase impercep-
tíveis. Os produtos são tecnicamente similares, com benefí-
cios e preços semelhantes, disputando espaços nas gôndo-
las e mentes das pessoas para conquistar sua preferência.
Mas se há uma proliferação de novos produtos, as pesquisas
indicam que 80% deles tendem a sair de linha em menos de
dois anos. Por um lado, uma oferta crescente e massificada,

atrelada, em alguns casos,
a uma eficiente comuni-
cação; por outro, um
ritmo econômico com
novas necessidades para
resolver problemas da
vida urbana surge num
vaivém contínuo.

Um aspecto importante
no consumo é o ato ritualís-
tico da compra dos produ-
tos, que se dá, na maioria
das vezes, em pontos de
contato como farmácias,
supermercados, shoppings

e lojas de conveniência com experiências tentadoras e diversas.
Com ciclos de vida de produto cada vez mais curtos e

mais dinâmicos, o nosso papel de consumidor ocorre tam-
bém através de tribos afetivas por um período de tempo. A
inovação pode ser um signo pelo fato de ser nova, exercen-
do um “determinado encantamento” como um mito, uma
entidade concreta. Se ficarmos satisfeitos, poderemos re-
comprar o produto e, no ambiente em que vivemos, nos co-
municar com os demais consumidores e endossadores e,
por que não, “mitificar” certas marcas. Um exemplo é a
Apple que, antes de lançar seus produtos, anuncia uma
grande inovação, gerando uma pré-motivação. Somente no
primeiro dia, o iPad vendeu mais de 300 mil unidades.

Para implementar a inovação mercadológica, o olhar
deve ser feito a partir da percepção de valor que o consu-
midor tem de determinado serviço ou marca oferecidos.
Mas o que se vê na indústria é uma profusão enorme de
“novidades” sem garantia de agregação. Elas estão por
toda parte: em novas embalagens, cores, sabores, alguns
processos, reposicionamentos de marca irrelevantes e não
percebidos pelos consumidores. Isto não é inovação.

Novas tribos são formadas através de um ciclo contí-
nuo de inovações de produtos de consumo. Elas são as
primeiras a adotarem determinado tipo de novo produto
e, por isso, percebidas como “consumidores inovadores”.
Estabelece-se, desta forma, o desenvolvimento de mi-
crogrupos que experimentam esses novos produtos, ado-
tam e multiplicam suas experiências. ■
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PESQUISA
Marketing digital

92,15%
é o número de buscas feitas pelo Google Brasil no período de 12
semanas consecutivas. O buscador Bing ficou em segundo (3,67%).
Os dados são de pesquisa feita pelo Hitwise, da Serasa Experian.

Esta semana, o Projeto
Inter-Meios, feita pelo Grupo
Meio&Mensagem e a consultoria
PriceWaterhouseCoopers,
divulgou o desempenho da
indústria em 2010. Entre os
resultados, destaque para
o crescimento de quase 18%
do mercado publicitário e a
movimentação de um montante de
R$ 35,96 bilhões ao longo do ano.

Algum dado surpreendente
na pesquisa?
O que aconteceu estava dentro
das previsões de mercado, que se
consumaram. O crescimento foi
próximo dos 18%, um dado

altamente positivo comparado
a outros segmentos da economia.
O fator que chamou a atenção foi
o desempenho do meio televisão.

Isso não era esperado?
Não, porque a televisão teve um
aumento de share significativo
para quem já detém quase 61%
de participação. Aumentar para
63% é um salto importante,
diferente de aumentar de dois
para três, de três para quatro.
É claro que a Copa do Mundo e
as eleições ajudaram a alavancar
este número, mas um fator
novo é a ascensão das classes
menos favorecidas no mercado

de consumo. Elas têm na
televisão a sua grande interação
com os produtos e ela foi a
melhor avaliada para fazer esse
trabalho junto a esses públicos.

E o que merece atenção?
O meio jornal. Ele vem perdendo
participação de mercado.
A performance do ano passado
foi de crescimento de 3,4%,
bem abaixo do total investido e
da média de outras mídias. É claro
que ele tem uma competição
mais acirrada com a internet, mas
está faltando um trabalho mais
eficaz até porque o dinheiro
continua vindo do off-line.

Se Hollywood não é aqui, podemos
fazer uma “Brasilwood”, ou qualquer
coisa parecida. Quer saber como?
Vá aoThe Union, que vai levar artistas
que entendem do assunto ao WTC
paulista no dia 15 de março.
“O Brasil tem mercado e potencial”,
acredita Alessandro Bomfim, que
idealizou a junção de forças entre a
Saga brasileira (School of Art, Game
and Animation) e a Gnomon School
of Visual Effects adivinhe de onde?
Sim, Hollywood. Convidados
como Neil Huxley, diretor de arte
de Avatar, têm PHD em blockbuster
digital nas telas de cinema e de
games. “Temos quatro vantagens
sobre os países emergentes como
Índia e Coreia do Sul”, enumera
Alessandro, “nosso fuso horário
é menor, o inglês do brasileiro
é mais limpo e fluente,
temos uma cultura
aberta e a
criatividade não
se compara.”
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