
WHIRLPOOL, DONA DAS 
marcas Brastemp e Consul, lan
çou, neste ano, uma geladeira 
com uma tela touchscreen, que 
sinaliza quando um alimento 

está prestes a ultrapassar o prazo de 
validade. Ela também arquiva o telefone 
de drogarias e pizzarias (você poderá, 
enfim, arrancar aqueles ímãs horrorosos 
da porta do refrigerador) e compartilha 
a lista de compras do supermercado com 
os smartphones dos moradores da casa. 
O produto faz parte da linha Ative! da 
Brastemp, desenvolvida, segundo a em
presa, para seduzir quem gosta de tec
nologia, tem uma vida corrida e precisa 
de um eletrodoméstico funcional. E para 
quem é tudo isso e ainda tem condições 
de pagar pelo menos R$ 5,4 mil por esse 
modelo da Ative!. 

Existe ainda a linha Gourmand da 
Brastemp, criada para quem adora reu
nir os amigos em volta de uma mesa de 
jantar, e a Clean, para pessoas que "não 
se relacionam com o eletrodoméstico, 

rotineiros dos consumidores", diz Fio
retti. O resultado prático dessa estraté
gia é a multiplicação do lançamento de 
produtos inovadores. A média atual é 
nove vezes maior do que era sete anos 
atrás. "Esses produtos devem responder 
por 24% de nosso faturamento em 2012", 
afirma Fioretti. 

A Dow também identificou uma 
oportunidade de inovar a partir de ob
servações de mercado. Em um encontro 
com produtores de vinho e donos de res
taurantes, no Latin America Customer 
Academy, ouviu reclamações de ambos 
em relação ao desperdício da bebida cada 
vez que um cliente pedia uma taça, em 
vez da garrafa toda. Dali surgiu a ideia de 
um produto chamado Bag-in-Box: uma 
caixa de papelão, que, por dentro, é uma 
embalagem de polietileno. "Ela armaze
na o vinho e mantém as características 
iguais às que ele teria se continuasse 
fechado em uma garrafa de vidro", diz 
John Biggs, diretor de pesquisa e desen
volvimento da empresa. 
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Na área do agronegócio, a Basf tam
bém desenvolveu um combinado a partir 
do contato com produtores no campo. 
Trata-se de uma mistura de três produtos 
(fungicida, inseticida e um composto que 
estimula o enraizamento), que antes eram 
usados separadamente. "Ele reduz o vo
lume de embalagens, o risco de exposição 
do trabalhador à química e evita o erro de 
dosagem", diz Eduardo Leduc, vice-pre
sidente sênior da Basf para a América do 
Sul. A fórmula levou o Prêmio de Inovação 
de Agricultura na Basf mundial. 

Não é a primeira vez que a filial 
brasileira é premiada pela matriz. No 

ano passado, o destaque foi um projeto 
de logística feito em parceria com a 
3M: um dispositivo que rastreia pro
dutos agrícolas, da fábrica até as mãos 
do agricultor, para evitar falsificações. 
A novidade também surgiu a partir das 
demandas de mercado. Por causa de 
atitudes como essas, há 15 profissio
nais da Basf do Brasil trabalhando em 
outros países, da Ásia e Europa, com a 
missão de replicar as inovações. Sinal 
de que apostar em soluções pontuais 
a partir da observação minuciosa dos 
hábitos do consumidor vem produzindo 
excelentes resultados. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 71-72, nov. 2012.




