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Lançamentos de produtos ou serviços são usados como "arma" para manter receita 
 
O lançamento de produtos e serviços por micro e pequenas empresas está se transformando em 
hábito. Mais que uma tática utilizada em eventuais crises, o aprimoramento desses dois aspectos 
virou sinônimo de sobrevivência em meio à competição. 
 
Dentre as estratégias adotadas em 2004, 46% das empresas investiram em novos produtos e 
serviços, enquanto 40% optaram por melhorar o que já existia, revela estudo do Sebrae-SP 
(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo) com 418 empresários. Para 2005, 
a estimativa é que 27% invistam em aprimoramento e 23% prefiram gerar novidades a fim de 
vender mais. 
 
Para as empresas, inova r significa ter diferencial de redução de custos e criação de nichos de 
mercado. Segundo especialistas, é essencial que os lançamentos sejam direcionados com base 
nas exigências de seus consumidores. 
 
"Uma idéia básica é que a empresa esteja orientada pelas necessidades do consumidor, que se 
transformam com muita facilidade, e não pelas suas necessidades", orienta o consultor Helton 
Haddad, 39, da Sher Marketing. 
Para ele, muitas vezes o contato diário camufla as oportunidades de inovação. "Existe a tendência 
do empresário que, especialista no ramo em que trabalha, desenvolve um produto sem 
acompanhar a evolução do setor", afirma. 
 
Reformulação 
Por outro lado, é importante que as empresas analisem o ciclo de vida dos produtos já lançados, 
levantando investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em possibilidades de reformulá-los. 
 
"Produtos estrategicamente relevantes devem ser melhorados continuamente, uma vez que a 
empresa usufrui de eficiência operacional e pode realizar movimentos competitivos rápidos", 
acrescenta Marcos Piscopo, 34, professor de administração da faculdade Santa Marcelina. 
 
Na prática, um produto é lançado quando há um mercado consumidor com potencial para gerar 
lucro. Modismos e dinamismo do mercado também são indicadores importantes. 
 
"Não existe uma data para criar um produto. Se a venda está caindo e há outras tendências, 
preparo os lançamentos", revela Geraldo Martins Garcia, 59, proprietário da Munclair Lustres. A 
empresa lançou 43 produtos no ano passado e, neste ano, já colocou no mercado outros 18. 
 
Para acompanhar as inovações, Garcia viaja para Itália, Alemanha e Espanha e visita as feiras do 
setor. "A base para a criação se dá acompanhando o que vem de fora e tendo contato freqüente 
com o lojista e o consumidor", ensina. 
 
De acordo com Marcos Piscopo, o lançamento contínuo de produtos é essencial para garantir que 
o cliente se sinta motivado a visitar as lojas. "Com isso a empresa pode diminuir os efeitos da 
sazonalidade nas vendas." 
 
Em São Paulo, a Valmari, empresa do ramo de cosméticos, investiu na ampliação de nichos de 
mercado com a fabricação de cremes com componentes vegetais e minerais. O diretor Silvestre 
de Rezende, 57, explica que a empresa lança produtos motivada pelo dinamismo do setor. 
 
"Após quatro anos, um cosmético está superado", complementa. No ano passado, a Valmari 
lançou 27 produtos e espera criar cerca de 30 até dezembro. 



 
 
Leia Mais 
 
Dinamismo dita velocidade de lançamentos  
 
Em setores mais dinâmicos, como moda e tecnologia, a criação contínua de produtos é 
incontestável. São áreas em que grandes marcas têm capacidade de ditar os rumos do mercado. 
 
No segmento tecnológico, a indústria de softwares é extremamente competitiva. "Uma das 
prioridades se refere à atenção em pesquisa e desenvolvimento de design e componentes", afirma 
o professor Moisés Simantob, da Fundação Getulio Vargas de São Paulo. 
 
No caso do setor de moda, o lançamento de produtos deve ser freqüente, não se restringindo às 
novas coleções. "A empresa deve lançar produtos no período compreendido entre duas estações, 
como forma de complementar a lacuna que surge e proteger-se da concorrência", afirma o 
professor Marcos Piscopo, da faculdade Santa Marcelina. 
 
Os lançamentos de mercadorias representam a chance de a empresa mostrar aos clientes o 
conceito que será desenvolvido no período. 
 
No ano passado, a estilista Emannuelle Junqueira, 29, especializada em moda para noivas, 
procurou arriscar na confecção de outras linhas de roupas femininas. Além da linha "prêt -à-
porter", lançada há dois meses, a estilista criou uma coleção de roupas para o dia -a-dia. 
 
"Fiz isso pela vontade de ter uma marca consolidada, o que é difícil apenas com os vestidos de 
noiva", afirma. Com as vendas garantidas pelos vestidos, a empresária investiu boa parte do 
faturamento em tecidos e na contratação de serviços. "É bom ter peças que possibilitam um giro 
maior de caixa", diz. 

 
 
Leia Mais 
 
Antecipação e pesquisa previnem fracassos 
 
Embora a inovação seja vista como necessidade, nada garante que introduzir produtos no 
mercado leve à obtenção de sucesso. Fatores como falta de pesquisa prévia, necessidades mal-
atendidas e pouco investimento em marketing são alguns dos erros que o empresário pode 
cometer na hora de inovar a produção. 
 
São dois os erros mais comuns, segundo especialistas: a falha estratégica, quando se concebe um 
produto de maneira não planejada e que não atende a necessidade do cliente, e o erro de 
implementação, quando a empresa lança um bom produto, mas não tem condições de vendê-lo 
adequadamente, pois apresenta carência em distribuição e em divulgação. 
 
O diretor comercial da Valmari, Silvestre de Rezende, lembra que um dos lançamentos que 
realizou, uma linha de produtos para banho à base de frutas, como goiaba, kiwi e uva, não obteve 
o sucesso esperado no país. 
 
"Não deu certo porque o brasileiro difere do estrangeiro, que vê a novidade como algo exótico e 
gosta de experimentar", compara. 
 
Falha de instinto 
Para os especialistas, muitos dos empresários confiam mais em seus instintos do que na 
realização de uma pesquisa de mercado. "A maioria das pequenas e médias empresas não faz 



pesquisa. Um empresário que só leva em conta seu instinto não tem a capacidade de estipular as 
verdadeiras necessidades do mercado", afirma o professor de marketing Marcos Campomar, 60, 
da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo). 
 
"É preciso conhecer o público interessado, a localização do ponto-de-venda, o acesso e se o 
produto é consoante com o poder aquisitivo do cliente", completa. 

 
 
Leia Mais 
 
Franquias lançam com mais cautela  
 
Pesquisas constantes e até equipes para sugestões tornam investimento seguro 
 
No quesito criação de produtos, as empresas de franchising devem oferecer suporte para 
lançamentos, pesquisas constantes, desenvolvimento e gestão de negócios. 
 
Na prática, são atributos que permitem maior segurança na hora de investir em inovações. 
Segundo Ricardo Camargo, 52, diretor-executivo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o 
lançamento de produtos é constante nesse sistema. "A vantagem é que sempre há alguém 
pensando em nichos de mercado", diz. 
 
"O investimento na produção é grande, o que diminui o custo para o consumidor", acrescenta 
Paulo Brandão, 49, proprietário de franquia da Imaginarium.  
 
Em alguns casos, os próprios franqueados formam um conselho de sugestões de lançamento. "No 
caso de uma marca própria, o empresário tem a liberdade de arriscar na criação e no serviço. Na 
franquia, o cuidado com a criação é maior, justamente para não colocar em risco o investimento", 
explica Paulo Ancona, 55, diretor da Vecchi & Ancona Consulting. 
 
Muitas vezes, a inovação é sutil. "A empresa, numa atitude original, cria um produto capaz de 
gerar o desejo do cliente, sem que este perceba isso", diz Ancona. 
 
Seguindo essa fórmula, a Imaginarium lança uma média de 35 produtos por mês. "Nós nos 
consolidamos como uma marca de novidades", declara a diretora de criação, Nanina Rosa, 27. 
 
Para o consultor Marcelo Cherto, a inovação pode estar na forma como uma empresa administra 
suas ações. "A redução de custos e a forma de levar o produto ao mercado podem ser 
consideradas vantagens competitivas." 
 
Lançamento-piloto 
No setor de alimentação, a rede Habib's faz teste, degustação e lançamento-piloto em lojas. 
"Deixamos um produto por um mês em algumas lojas escolhidas, sem propaganda. Dependendo 
dos resultados, colocamos a idéia em toda a rede", explica Thomáz Pedroso, 68, diretor de 
marketing. 
 
Mas nem sempre os testes conseguem prever se haverá sucesso, algo que só o mercado e o 
tempo podem dizer. "Lançamos a esfirra folhada, e o resultado não foi o esperado, provavelmente 
por causa da finalização nas lojas. Mesmo assim, pretendemos reformular o produto", revela. 
 
Para as franquias, as datas promocionais são uma chance de testar as inovações que, colocadas 
no mercado, são retiradas depois de algum tempo. "Trabalhamos com um menu fixo e lançamos 
produtos sazonais em datas que funcionam como um guia de criação. Dessa forma, deixamos o 



consumidor com um gosto de "quero mais'", afirma Raquel Trindade, 33, gerente comercial da 
franqueadora Amor aos Pedaços. 
 
Uma outra forma de criar desejos está em variar o público-alvo conforme o produto. Trindade cita 
o exemplo de uma trufa de cachaça lançada pela franquia no ano passado. "Foi a oportunidade 
para agradar aos homens", diz. 
Também é importante que o franqueado faça a renovação da posição dos produtos nas lojas, 
dando a sensação de novidade ao consumidor. "A cada 15 dias, mudamos a vitrine. É como um 
outdoor", compara Paulo Brandão. 
 



 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Empresas inovam em serviços e atendimento 
 
Algumas franquias enxergam a inovação em serviços e atendimento como oportunidades de 
fidelização dos clientes. Criação de promoções em sites, descontos, brindes e treinamento são 
algumas das estratégias utiliz adas. 
 
No ano passado, a rede de lavanderias 5-à-Sec implementou um programa de relacionamento 
com clientes. "Para este ano, vamos trabalhar em um programa de fidelidade e vantagens de 
serviço", afirma Sílvia Amaral, 40, diretora de marketing da franquia. 
 
Em alguns casos, os serviços oferecidos procuram resultados inusitados. A Mundo Verde, franquia 
de produtos naturais, lançou neste mês uma sacola de algodão natural, voltada para o consumo 
consciente. "Quem visitar as nossas lojas com a sacola terá descontos na compra de produtos", 
afirma o diretor Jorge Antunes, 47. 
 
Por outro lado, em um mercado pouco inovador, muitas das franquias acabam copiando o que já 
foi feito pelos concorrentes. "Muitas vezes é um eterno copiar de produtos e serviços", afirma 
Paulo Ancona. "É mais cômodo fazer o que já foi criado pela concorrência do que gerar algo novo, 
mas isso é um erro de gestão." Para ele, essa atitude prejudica quem lança produtos. "Pode 
saturar o mercado", diz. 
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