
Meio & Mensagem — Quando se fala em 
inovação, é consenso que o processo im
plica falhas, erros, tentativas que não dão 
certo. Como as empresas lidam com o insu
cesso se estão sempre em busca do lucro? 
Marilyn Raymond — Não é preciso falhar 
tanto assim para se chegar ao sucesso. Par
te do que acontece com muitas empresas 
é o que chamo de "Alzheimer corporativo" 
— quer dizer, não há um senso histórico de 
aprendizado. Se o produto falha, ninguém 
quer falar sobre isso, querem esconder o 
caso, então não aprendem. Por isso o mes
mo erro acontece sempre. Acredito que é 
possível mudar as probabilidades de acer
to, se a empresa estiver investindo e pen
sando em inovação. Mas realmente não me 
parece que a indústria do marketing pensa 
muito em inovação, no que se pode apren
der com os erros, no que o histórico pode 
nos ensinar. Isso é um ponto. Uma segun
da questão é ter um bom entendimento 
sobre melhores práticas, compreender co
mo o consumidor e o mercado interagem e 
construir uma forma de medir e calibrar o 
que o consumidor precisa e o que a marca 
promete. Independentemente do produto, 
é preciso explicar qual benefício está "em
butido" nele. Porque, se o produto traz be
nefícios que nós, como consumidores, não 
compreendemos, não pagaremos por eles. 

M&M — Mas não é isso que a propaganda 
faz, divulgar os diferenciais dos produtos? 
Marilyn — As pessoas recebem informa
ções de vários produtos, não apenas de um. 
Uma vez comprei um tocador de MP3 e não 
sabia como usar. Havia vários outros equipa

mentos que divulgavam ter as mesmas fun
ções. O consumidor precisa ter uma ideia de 
retomo em relação ao que está comprando. 
Se ofereço um produto com algum benefí
cio embutido nele, você tem de entender. 
Se a pessoa não entende, não vai se sentir 
conectada àquilo. Se o consumidor enten
de o benefício daquele produto, ele vai que
rer comprar. Precisamos descobrir o que 
está permeando o consumidor, nas mais 
diversas categorias, de modo mais amplo. 

M&M — Na sua avaliação, quem está mais 
avançado nesse aspecto? 
Marilyn — As mais diversas categorias fre
quentemente estão atrasadas. Não estão 
pensando na frente o bastante para saber 
em que precisam inovar, ou para ter cer
teza de que não vão ser pegos de surpresa 
pelo concorrente. Não sei bem o que tem 
sido falado no mercado brasileiro, mas nos 
Estados Unidos há uma grande discussão 
sobre o que funciona e o que não funcio
na, e isso ainda não é bem compreendido. 
A indústria não foca muito nisso. 

M&M — Então todos ainda estão procuran
do um jeito de chegar lá, ou uma maneira 
de adotar a inovação em suas operações? 
Marilyn — Todos têm inovações em ter
mos de processos, são bons em entender 
processos. Mas uma das questões mais im
portantes é pensar no quadro geral e enten
der o consumidor e o mercado hoje. Se eu 
puder fazer isso, conseguirei entender o no
vo comportamento emergente, as tendên
cias, mensagens, todas essas coisas novas 
que estão surgindo. Com isso se consegue 

estabelecer o que chamamos de marcos, 
que servem para mostrar se você está no 
caminho certo. E aí, com antecedência, vo
cê pode determinar, por exemplo, quando 
fazer o lançamento — se daqui a três me
ses, um ano etc. Porque as empresas sa
bem que vão lançar um produto novo no 
mês que vem, ou no fim do ano, ou daqui a 
dois anos. Um cliente nosso já tem um pla
no para os próximos três anos. É fácil en
tender o que é relevante agora, mas como 
saber o que será relevante mais à frente? 
Analisando o cenário podemos ver o que 
está emergindo, identificar novas influên
cias, entender em que direção o mercado 
e o consumidor estão indo. 

M&M — Às vezes inovação pressupõe dar 
ao consumidor algo que ele não sabia que 
queria, como o tablet, por exemplo. É pos
sível ter um processo que ajude as empre
sas a fazer esse tipo de coisa? 
Marylin — Eu acho que não há nada que 
seja verdadeiramente revolucionário. Va
mos pegar o iPod, já havia essa necessida
de. Já havia walkman, mp3 players, existia 
a necessidade de mobile music e de custo
mização. O rádio não me dava a customi
zação que eu precisava. As necessidades 
estavam lá para a pessoa certa entender. 
A magia da Apple, grande parte do ape
lo, do equity da Apple, vem do design. Al
guns desses elementos de design não são 
apenas estéticos, são benefícios funcionais 
— a ergonomia, a visibilidade. Não estou 
desmerecendo a estética — os seres hu
manos querem estética, mas não é só isso. 
Se eu pegasse o iPod, quando foi lançado, 

e comparasse tudo o que ele trouxe contra 
o que o concorrente trouxe, não havia na
da ali que o consumidor não estivesse que
rendo. O que aconteceu foi que juntaram 
tudo ali — música, mobilidade, customi
zação, design (que é um elemento impor
tante para nós, como sociedade). Os com
ponentes individuais que foram juntados 
no iPod já estavam todos lá. 

M&M — Por esse raciocínio pode-se dizer 
que todos os produtos "criados" pela Apple 
já existiam de alguma forma. Como então 
explicar o sucesso da empresa? 
Marilyn — Steve Jobs entendeu o compor
tamento do consumidor, percebeu que as 
pessoas querem parecer "cool" (legais), le
vou em conta o fator humano. Ele enten
deu a necessidade de decompor e analisar 
cada elemento. Para inovação isso é mui
to importante, entender a relevância de ca
da ponto. O iPhone é um smartphone, tem 
todos os benefícios de um aparelho des
se tipo, mas a categoria smartphone não é 
necessariamente "smart" (inteligente), se 
pensarmos bem. Todos os benefícios que 
o aparelho oferece já existem, é tudo uma 
questão de comparar com a performance 
do GPS, ou do tocador de música ou do e-
-mail. Inovação não é uma bola de cristal, 
não é apenas inspiração — ou pelo menos, 
não uma inspiração randômica. Jobs po
de ter sido um homem inspirado no senti
do de perceber as nuances, de entender o 
que poderia satisfazer o consumidor. Mas 
não foi um processo randômico. É preciso 
entender o mercado, a tecnologia e o con
sumidor. E essas três coisas têm de se unir 
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para trazer valor e relevância. Você precisa 
de ferramentas, processos e uma visão am
pla para chegar lá. E também do histórico, 
não pode ter medo de olhar para trás e ver 
o que deu certo e o que deu errado, para 
não cometer os mesmos erros novamente. 

M&M — Além do setor de tecnologia, que 
outros, na sua opinião, estão à frente no 
quesito inovação? 
Marilyn — A indústria da moda é um cam
po fascinante quando se fala em estar à 
frente do consumidor. Na moda, os con
sumidores esperam e desejam mudanças, 
eles não querem sentir que estão estagna
dos, que estão envelhecendo. Se você pa
rar de inovar, se passar a se vestir sempre da 
mesma maneira, você morre. A moda está 
ligada a um nível psicológico que te leva a 
querer ter vitalidade, a querer ser relevan
te. Então, eles sabem que queremos mu
dança, mas ao mesmo tempo fazem uma 
mescla da moda de hoje com as de déca
das passadas. Por exemplo, você não pre
cisa de muita coisa para ir a um bar, então 
pode usar uma bolsa pequena. Para outras 
coisas, a bolsa deve ser grande. Para o es
critório, é preciso uma pasta. Ou seja, existe 
uma certa funcionalidade, mesmo na moda 

M&M — A tecnologia é quem dita os cami
nhos, então? 
Marilyn — A tecnologia é uma plataforma 
para todas as outras indústrias hoje, por is
so fica difícil fazer comparações entre cate-

gorias. Por exemplo, de onde estão vindo as 
inovações na indústria automobilística? As 
necessidades do consumidor norte-ameri
cano nortearam muitas iniciativas (inclusi
ve as dos fabricantes japoneses), mas agora 
estão olhando os emergentes, fazendo car
ros menores na China. O grande facilitador 
na inovação, especialmente em carros, será 
o digital. Ele vai permitir que a pessoa sin
ta-se mais confortável, mais relaxada den
tro do carro. A indústria automotiva sem
pre preocupou-se com desempenho e se
gurança. Depois passou a oferecer algumas 
conveniências. O carro sempre teve de ofe
recer segurança, uma necessidade primá
ria. Depois, há a necessidade de imagem, 
o "tenho que parecer bem em meu próprio 
carro" Aí vem a conveniência — por exem
plo, as mães querem carros nos quais pos
sam levar as crianças e mais todo o resto. 
O que não se desenvolveu é a questão do 
conforto, do bem-estar, da saúde mental. O 
que os fabricantes podem fazer para trazer 
mais serenidade em um momento de frus
tração? Qual é a inovação para isso? Porque 
é uma necessidade. Eles poderiam ir mais 
nessa direção. 

M&M — Não é possível que um produto ou 
uma ideia chegue ao mercado muito ce

do, de tal forma que os benefícios não se
jam compreendidos pelos consumidores? 
Marilyn — Esse é o grande problema. O ca
minho para o fracasso é estar muito adian
tado ou muito atrasado. Com o timing cer
to de entender e pesquisar os benefícios e o 
interesse do consumidor nesses benefícios 
— não só o consumidor de massa, mas o 
consumidor mais indulgente, mais de van
guarda —, você consegue entender melhor 
para onde esses benefícios apontam. Per
guntando ao consumidor sobre as combi
nações dos benefícios se pode controlar 
melhor o timing. Às vezes demoramos para 
entender a vantagem. Quanto tempo levou 
para entendermos o benefício do bluetoo-
th? Sou menos familiarizada com tecnolo
gia e pensava "não quero, não preciso dis
so" Wireless faz mais sentido para mim — 
dá liberdade, mobilidade. É preciso saber 
se comunicar com quem não é heavy user 
de tecnologia. 

M&M — 0 que fazer, então? 
Marilyn — Em alguns casos, a responsa
bilidade da marca é ser uma educadora. 
Na área de saúde você pode ter o produto, 
pode ter o meio de entrega, mas talvez te
nha de ensinar como funciona. O caso de 
Kleenex [lenço de papel) é interessante. Em 

1984 eles lançaram um produto que matava 
germes. O produto chegou e saiu do mer
cado. Foram espertos o bastante para não 
desistir e lá por 2004 havia vários produtos 
antibacterianos, pois exisitia uma preocu
pação maior com isso. Eles mudaram o fo
co de antibacteriano para antiviral, termos 
não tão diferentes, mas com o apelo de que 
matava 99,9% do vírus da gripe. Em 1984 is
so não tinha relevância suficiente. Tudo que 
tinham de fazer é surgir com um conceito. 

M&M — As empresas se preocupam mais 
em trabalhar as marcas que os produtos? 
Marilyn — Essa é uma boa questão. Elas 
adoram trabalhar com marcas, com o con
sumidor e ninguém gosta de trabalhar pa
ra entender o mercado, porque é trabalho 
duro. É difícil entender o mercado. É o que 
temos falado esse tempo todo: há a necessi
dade de recalibrar a nós mesmos, os clien
tes, tudo. Temos de entender o mercado co
mo um todo, inclusive as outras categorias 
e a relação do consumidor com essas cate
gorias. Olhamos para as grandes tendên
cias, como mobilidade ou envelhecimen
to da população. Mas isso não é suficiente. 
Temos de entender o que está acontecen
do para além da categoria de produto em 
questão. E não creio que estamos nos sain
do bem nisso. A visão dos clientes é bem 
estreita. Eles adoram marcas, sabem como 
divulgá-las, como fazê-las evoluir. São ges
tores de marcas. Tudo diz respeito à marca, 
e não ao mercado. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1533, p. 8-9, 29 out. 2012.




