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As empresas não gostam de ouvir reclamações dos consumidores. Mas a verdade é 
que muitas das grandes idéias de produtos surgiram da insatisfação dos consumidores. 
Veja estes exemplos: 
 
No início dos anos 60, na Itália, um rico fabricante de tratores se irritava com os 
constantes problemas que suas Ferraris davam. Certo dia, inconformado, ele decidiu ir 
reclamar pessoalmente com o dono da montadora, Enzo Ferrari. O presidente da 
empresa, porém, recusou-se a recebê-lo. Revoltado com o tratamento, ele foi embora 
e jurou para si mesmo que um dia iria construir um automóvel melhor que os da 
Ferrari e que levaria o seu nome. Depois de passar cerca de um ano investindo em seu 
próprio carro esporte, em 1963, o empresário Ferrucio Lamborghini apresentou o 
primeiro carro da marca que se tornaria uma lenda: a Lamborghini. 
 
Em 1959, nos Estados Unidos, uma mulher pediu aos fabricantes de brinquedos que 
fizessem alguma boneca que não tivesse aparência de bebê. Isso porque sua filha de 
12 anos não se identificava mais com os modelos disponíveis no mercado. Como 
ninguém deu ouvidos, a mãe decidiu criar a tal boneca por conta própria. Utilizando as 
fotos de duas estrelas da época, Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, ela desenhou uma 
figura com aparência mais adulta, com seios e corpo de mulher. Para nome da boneca, 
ela deu o apelido da sua filha Bárbara: Barbie. Nem é preciso dizer o sucesso que o 
produto alcançou no mercado. 
 
 
 A mãe de uma menina de 12 anos criou a Barbie   
 
 
Em 1935, em Hollywood, um maquiador chamado Max ouvia a seguinte preocupação 
das suas clientes: será que, com a chegada da TV em cores, a maquiagem tradicional 
resistirá à forte iluminação dos estúdios? Ou irá revelar as imperfeições na pele das 
atrizes? Pensando numa forma de resolver o problema, o maquiador passou a fazer 
testes misturando produtos até chegar numa loção cremosa que tinha a mesma cor da 
pele. Foi assim que Max Factor criou a base e posteriormente a marca de cosméticos 
que leva o seu nome. 
 
 
Nos anos 70, na Itália, um vendedor de ferros industriais para grandes empresas fazia 
demonstrações dos produtos na frente das companhias. Numa dessas apresentações, 
alguém perguntou se ele não tinha um ferro que pudesse ser usado em casa também. 
Porque os ferros de passar domésticos, que funcionavam com carvão, não eram nada 
práticos. O vendedor ficou com aquilo na cabeça e começou a estudar a possibilidade 
de adaptar os ferros elétricos para as casas. Foi assim que, em 1978, Franco Polti 
lançou o primeiro ferro de passar com boiler independente, com o nome de Polti 
Vaporella. 
 
Enfim, não dá para contrariar os seus consumidores. Mesmo quando eles, 
aparentemente, estiverem errados. Veja esta história: na década de 90, a companhia 
aérea britânica Virgin Atlantic sofria com os constantes furtos de saleiros durante os 
vôos. Feitos de plástico, em formato de avião, os objetos eram tão bonitos que os 
clientes levavam como souvenir. Ao invés de aumentar a vigilância e constranger os 



seus passageiros, a Virgin decidiu transformar os furtos em material de 
relacionamento. Passou a imprimir embaixo dos saleiros a seguinte frase: "Levado da 
Virgin Atlantic". 
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