UNIVERSIDADE POSITIVO

JESSICA ZANON BAJA

O DESIGN E A CRIATIVIDADE COMO ELEMENTOS AGREGADORES
AO MARKETING INTEGRADO

CURITIBA
2014

	
  

2	
  

JESSICA ZANON BAJA

O DESIGN E A CRIATIVIDADE COMO ELEMENTOS AGREGADORES
AO MARKETING INTEGRADO

Trabalho de Pós-Graduação apresentado à
disciplina de Trabalho de Conclusão de
curso da Pós-Flex de Gestão de Marketing
Integrado da Universidade Positivo.
Orientador: Prof. Roger L. Castagno Jr.,
MsC

CURITIBA
2014

	
  

4	
  

Dedico

este

trabalho

à

expressão

“força

de

vontade” e também à palavra “determinação”.
Através delas consegui atingir meus objetivos e
também acreditar que tudo sempre será possível.
Sonhos são feitos de coisas reais, nada é impossível
enquanto

formos

determinados

a

conseguir.

Agradeço também a Deus por colocar as pessoas
certas nos momentos certos para que a realização
desse estudo fosse possível.

	
  

5	
  

	
  

6	
  

Agradecimentos

Ao meu orientador, por abrir meus horizontes em relação há vários conceitos, por
me apresentar norte quando tive dúvidas e por estar sempre presente com grande
conhecimento e sabedoria, fazendo com que eu conseguisse completar essa
jornada com êxito.
Agradeço imensamente aos meus familiares por me apoiarem e acreditarem que o
estudo é o melhor caminho para conseguir realizar nossos sonhos. Ao meu
companheiro, por compreender os momentos de ausência, pela paciência em
entender minhas dificuldades e por todo o conhecimento que tem e me ensinou,
agregando muito ao meu resultado.
Aos professores, colegas e autores.
Ao meu diretor e minha gestora, por incentivarem o estudo e me apresentarem
grande oportunidade para aprimorar meus conhecimentos.
Muito obrigada!

	
  

7	
  

	
  

8	
  

RESUMO
Destacar-se com seu novo empreendimento ou tentar sobressair-se no meio de um
mar de empresas é um tanto desafiador quanto você utiliza os mesmos métodos.
Hoje em dia a palavra chave para conseguir o sucesso é a inovação. O Marketing
integrado, por sua vez, é o caminho correto para uma mescla de estratégias que
diferencie e inove seu negócio, produto ou marca. Mas, para conseguir resultados
que realmente façam a diferença é preciso fugir do trivial. Este projeto tem como
objetivo comprovar, através de revisão de literatura e análises, a real aplicação e
benefícios da metodologia de design focada em criatividade para a área de
marketing integrado. Para isso, usou-se como base um processo de design criado
por BAJA (2012), validando essa teoria. Um método criativo pode fazer a diferença
para um sistema de marketing integrado que busca sucesso e inovação.
Palavras-chave: marketing integrado, estratégia, processo de design, metodologia
de design, design thinking, processo criativo
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ABSTRACT
Stand out with your new venture or trying to stand in a big sea of companies is
somewhat challenging as you use the same methods. Today the keyword to find
success is innovation. Integrated Marketing, in turn, is the correct way, with a mix of
strategies, that differentiate and innovate your business, product or brand. But to find
results that really make a difference, you need to get away from the trivial. This
project aims to demonstrate, through literature review and analysis, the actual
application and benefits of focused creativity in design methodology for integrated
marketing. For this, it was used as a base a design process created by BAJA (2012),
validating this theory. A creative method can make a difference to an integrated
marketing system that seeks success and innovation.
Keywords: integrated marketing strategy, design process, design methodology,
design thinking, creative process
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1. INTRODUÇÃO
O tema desta monografia retrata uma oportunidade para que a metodologia
de design torne-se uma ferramenta para otimizar e agregar valor ao marketing
integrado.
Esta proposta surgiu sobre uma reflexão a respeito dos processos de design
e seus possíveis benefícios para a área do marketing integrado. Como base para os
fundamentos de design e metodologia, apresenta-se a referência utilizada: BAJA,
Jessica. A importância da Metodologia de Projeto e do Processo Criativo para o
Design. Curitiba, Universidade Positivo, 2012.
Através desta monografia a autora comprovou a relevância do tema para a
área de design e percebeu que é possível otimizar projetos e estratégias através do
estudo da criatividade e dos processo de design. Sugeriu então uma metodologia
embasada em estudos e esse processo tem como fundamento uma estrutura de
projeto focada em solução de problemas, com ferramentas de criatividade para
agregar valor, garantir qualidade e aumentar o índice de inovação, seja para o
desenvolvimento de produtos, materiais gráficos ou campanhas publicitárias em
geral. Durante a pesquisa com os autores do processo criativo percebeu-se que tais
estratégias e processos, além de garantir a inovação, otimizam o tempo e garantem
mais qualidade e assertividade ao resultado final.
Portanto, acredita-se que seja possível aplicar a metodologia sugerida por
Baja (2012) para otimizar os processos de desenvolvimento de projetos no
marketing integrado, olhando para o processo como um inteiro que envolve todas as
áreas.
A metodologia de trabalho se dará no conhecimento do problema, revisão de
literatura baseada em: estratégia, marketing, comportamento do consumidor,
inovação, metodologia, estudo de caso relevando as áreas de design e análises. No
tópico de análises, serão apresentados julgamentos sobre os dados encontrados,
além da reflexão final, relatando boas práticas como conclusão de trabalho.
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1.1. OBJETIVO GERAL
Comprovar através de revisão de literatura e análises a real aplicação e benefícios
da metodologia de design na área de marketing integrado
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar os benefícios que esta metodologia irá trazer para a área
b) Identificar e analisar os pontos fracos e necessidades das devidas áreas
c) Propor melhores práticas para aplicação de projetos na área de marketing
1.3. JUSTIFICATIVA
Nem todas as estruturas organizacionais possuem uma maneira integrada de
trabalhar marketing. E, por suas vez, as que possuem, nem sempre conseguem
otimizar seus processos integrando as equipes e áreas em prol de um resultado
assertivo para ambas as partes. Este fato foi debatido através de conversas
especulativas para compreender qual seria o cenário atual dos setores de marketing
na região de Curitiba. Analisando este fato, aliaram-se ideias a respeito da área de
design, onde processos de criatividade e metodologias de projeto são implantados
para otimizar tempo na produção e execução do trabalho. Metodologias como as
que serão apresentadas em revisão de literatura, comprovadas através de
pesquisas, aumentam o índice de assertividade e inovação, além de poder planejar
o tempo e otimizar o processo de campanhas e atividades. Seria

possível

então

aplicar uma metodologia de design com índices de assertividade, geração de valor e
otimização de tempo para a área de marketing integrado?
O escopo delimita que sejam desenvolvidas sugestões para setores de
marketing, relacionando estratégias com o envolvimento entre comunicação,
planejamento, design, mídias sociais e publicidade. O foco é garantir o controle de
tempo, agregar valor à marca, gerar inovação e otimizar projetos, atendendo clientes
internos e externos de uma empresa de maneira eficaz. Garante-se assim um bom
trabalho de gestão da marca, colocando a atividade de design dentro da empresa
como responsável da “manutenção” de códigos da marca e dos pontos de contato
da empresa.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. ESTRATÉGIA
Muito antes de falar sobre estratégia é preciso articular sobre competição.
Naturalmente, todo ser vivo, desde o big-bang, compete por sua sobrevivência, por
seu espaço sob a luz e por seu alimento. Competir significa “tornar a ser”, numa
expectativa de se conseguir algo, concorrer à algo segundo o dicionário Aurélio, e
têm como sinônimos a luta e a rivalidade. Durante boa parte da história do
desenvolvimento e da evolução do mundo as criaturas competem por algo que lhes
seja infimamente necessário, a ponto de doar as suas melhores características para
alcançar um objetivo. Plantas competem pelo melhor lugar ao sol e humanos
competiam na caça para garantir sobrevivência. Assim, através dessa concorrência
aconteceu também a seleção natural. Ainda, a muito tempo atrás, grandes povos
começaram a usar da famosa “estratégia” como uma ferramenta competitiva.
Estratégias de guerra, dos oráculos, de tudo. Com instinto ou não, a competição é
um dos grandes fatores que nos move para alcançar resultados e no mundo
empresarial não seria diferente. Se o mercado é competitivo e a competitividade
anda junto com a estratégia, o que seria então esta segunda?
Estudos apontam que a primeira utilização da palavra estratégia foi na China, há
aproximadamente 3 mil anos, pelo chinês Sun Tzu – grande general, estrategista e
filósofo - quando falava sobre guerras. Ele é conhecido também por sua grande
obra: A Arte da Guerra. Porém foi na Grécia antiga que o vocabulário foi registrado,
strategia, sendo expressado como a “técnica” da guerra, plano, método ou
manobras para atingir um objetivo. Na era de Péricles, há aproximadamente 450
a.C., o termo adquiriu a conotação de habilidades gerenciais, por conta de todo o
desenvolvimento do Estadista, que ajudou a construir e solidificar a era de ouro de
Atenas.
A palavra questionada aqui foi por muito tempo usada para nomear as táticas de
guerra, mas o mundo acontecia e a estratégia persistia atuando sobre ele. A partir
da descoberta de novos conhecimentos pelo homem, a palavra estratégia tomou
outras conotações e começou a variar dependendo do contexto onde estava
inserida. Estratégia de vendas, estratégia emocional, estratégia para a saúde, de
comunicação, financeira ou de marketing. O mundo gerencial apossou-se dela nos
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anos 80 para envolvê-la com o planejamento. A partir de então o desenvolvimento
de planos, sistemas e métodos de gestão no mundo corporativo envolve e é feito de
estratégia.
FIGURA 1 – ESTRATÉGIA

2.1.1. ESTRUTURANDO A ESTRATÉGIA
Segundo Montgomery e Porter (1998, p.12) “Andrews e Christensen viram a
estratégia como a ideia unificadora que ligava as áreas funcionais de uma empresa
e relacionava suas atividades com o ambiente externo.” e falando sobre isso,
exemplificavam o processo, o qual é similar a aplicação da análise SWOT, onde
pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades conectavam os ambientes, desde
que analisadas corretamente. Dessa forma é possível resgatar dados e
comparações para formar uma estratégia.
Para desenvolver uma tática eficaz é necessário em primeira instância: conhecer
o problema detalhadamente para acertar o alvo e o foco do desenvolvimento. O
segundo empenho é coletar uma boa, se não uma imensa base da dados e
conhecimentos a respeito do problema, do setor, do mercado, principalmente da
estrutura organizacional e posicionamento da empresa, para então realizar a
filtragem e análise de dados como quarto tópico. Quinto: planejar ações norteadoras,
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focadas em solução. Sexto: Colocar o barco para navegar. Mas, colocar esse barco
para navegar é uma das partes mais incisivas, pois é necessário, formalmente, bolar
cronogramas e planejamentos detalhando todas as ações e datas, definidos com
metas e objetivos, e após isso garantir com que esse plano seja realmente bem
aplicado e desenvolvido pelos funcionários do negócio. Com isso, podemos
entender que a base principal da nossa estratégia será a tomada de atitude a partir
do conhecimento adquirido.
Falconi (2013, pg.10) apresenta uma opinião que julga muito importante para que
bons resultados possam se conseguidos: o foco nos os pontos vitais da
organização.

Eles,

segundo

o

autor,

seriam

os

pilares

da

corporação.

Fundamentalmente o custo e capital empregado baixo são pontos vitais mas, cita
também que existem outros 3 fatores fundamentais para alcançar resultados, seriam
eles a liderança, o conhecimento técnico e o método. Visto então que o
conhecimento é realmente importante, julgo-lhe também ser um dos pontos vitais.
Durante a leitura do livro “O Verdadeiro Poder” é possível perceber que o sucesso
nas estratégias das empresas foi baseado e fundamentado através de dados
assertivos e sem eles todo empreendimento ou esforço feito até então poderia ter
sido colocado por água a baixo.
2.1.2. AGREGANDO VALOR E CONQUISTANDO UMA FATIA
“(...) duas empresas que operam de maneira idêntica não podem
coexistir (...)” (PORTER, 2013).

Quando Porter conta essa referência, vinda de Bruce D. Henderson, ele introduz
além do tópico de estratégia empresarial, o tópico relacionado à vantagem
competitiva. Ela é, ou são, segundo o autor, “atividades separadas que a empresa
executa para criar, produzir, comercializar e distribuir seu produto. Essas atividades
são chamadas, coletivamente, de cadeia de valores.” Montgomery e Porter (1998,
p.12).
O grande aglomerado de empresas que busca por um bom posicionamento de
mercado está atualmente remando em direção à um mesmo destino: o sucesso, de
várias formas. Para fatias desse aglomerado, o sucesso pode chegar a ser um
objetivo comum, porém, mesmo as corporações tendo uma mesma estrutura e
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semelhança de posicionamentos, elas jamais conseguirão ser idênticas ou
chegarem juntas a esse resultado. A resposta para isso se encontra na vantagem
competitiva. Cada empresa buscará uma estratégia diferente mesmo que em algum
pequeno detalhe, tomará um norte específico para suas ações e possuirá um
mercado particular interessado em suas ofertas. Ainda sim, se as mesmas tiverem
as mesmas atitudes, o que irá diferenciar ou se tornar um elemento de destaque
entre elas será a vantagem competitiva. Cada vantagem competitiva atende à
necessidade de um público-alvo específico. Se o mercado está valorizando uma
categoria x e você apresentar este x entre seus atributos, isso é uma vantagem
competitiva.
Dependendo do contexto do mercado e das necessidades do público-alvo, esses
diferenciais podem sobressair ou não. Alguns clientes estão em busca de melhores
custos, outros de valor agregado. Os perfeccionistas estarão atrás de qualidade
superior em processos fabris, entretanto você só conseguirá essa prosperidade
competidora quando obtiver conversões em performance (vendas, share of mind,
números, metas batidas, etc.). Atualmente todos os negócios possuem um
diferencial para alguma coisa, o mercado está cada vez mais extenso em sua cauda
longa e as empresas precisam se destacar, além de atender a necessidade
específica do seu nicho, trazendo resultados.
2.1.3. A ESTRATÉGIA COMO DIFERENCIAÇÃO
Assim como a competição, Montgomery e Porter (1998, p.14) comentam que a
estratégia é na verdade, uma luta para ganhar destaque dentre os concorrentes.
Porém, muitas vezes o mercado encontra-se saturado, aplicando estratégias e mais
estratégias, esforçando-se cada vez mais para se defender com unhas e dentes no
meio de milhares. As vezes as empresas são só mais umas no meio de tantas
iguais, disputando a atenção de um mesmo aglomerado de clientes, e estes, tão
fartos dos mesmos discursos, acabam ficando mais resistentes às ações
apresentadas. Essas são empresas que estarão dentro do chamado “oceano
vermelho” de W. Chan Kim e Renée Mauborgne. Esse oceano vermelho nada mais
é do que um segmento de mercado com diversos empreendimentos semelhantes
lutando sanguinariamente pela atenção de um “único” cliente. Kim e Mauborgne
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falam que grande parte do mercado atual navega nesse mar vermelho, praticando
ações similares, copiadas, melhoradas e sempre buscando um foco já saturado.
As companhias precisam perder o medo de arriscar, pois está cada vez mais
difícil sobreviver dentro de um mercado acirrado. Por isso, os autores apresentam
uma maneira de explorar uma nova oportunidade dentro de um mesmo segmento. A
ideia não é criar um novo produto, ou um serviço totalmente inovador – isso sempre
é bom, mas é necessário um gigante esforço para isso e não queremos abandonar
todo o nosso negócio atual – a oportunidade está em buscar dentro da sua fatia de
mercado um valor agregado, uma oportunidade atrelada a um serviço já existente à
um “não-cliente”, inexplorado. Esse é um exemplo de estratégia de gerenciamento
que busca encontrar oportunidades sem concorrência, e sim: funciona muito. Essa
estratégia já foi aplicada em muitos empreendimentos e trás grandes casos de
sucesso, como por exemplo o caso do Cirque du Soleil e o caso da Starbucks. É
uma estratégia teoricamente “flexível” é capaz de ser implementada em várias
partes do negócio já estabelecido, estimulando a criação de novos ensejos.
O mercado circense estava a mais de 100 anos usando a mesma tática: animais
sendo domados a força e sendo apresentados no picadeiro, gracejos de palhaços,
brincadeiras e público infantil, resgatando ainda um leve público adulto e preços
baixos. A tanto tempo, havia e ainda há tanta gente fazendo tudo da mesma
maneira... não teve e não tem outro fim para esse tipo de exibição. Esse tipo de
mercado estava em constante declínio e foi ai que o Cirque du Soleil mergulhou no
oceano azul. Ele não precisou sair do ramo para conseguir sucesso, bastou achar
um novo atributo e foco para o que estava oferecendo e o segredo encontrado foi:
shows diretamente do picadeiro altamente elaborados, com figurinos de tirar o
fôlego, números performáticos, apresentando elegância e encantamento à todos os
públicos, sem animais em condições precárias (o que aliás, foi louvado pelas
organizações de defesa animal). “Como não pensamos nisso antes?” deveria ser o
pensamento de todo o mercado no momento em que isso aconteceu. Eles acabaram
inovando totalmente no negócio circense e resgatando públicos inexplorados com
preços elevados, estava ai: sucesso e lucro altamente elevado.
“Nossas análises não identificaram nenhuma empresa e nenhum
setor que se pautasse pela excelência perpétua. O que encontramos
por trás das histórias de sucesso aparentemente contraditórias,
contudo, foi um padrão comum e constante entre os movimentos
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estratégicos para a criação e exploração de oceanos azuis” (W.
Chan Kim e Renée Mauborgne p.12.)

2.1.4. BOAS ANÁLISES GERAM BONS RESULTADOS
O desenvolvimento de uma boa estratégia é a capacidade de realizar análises
de forma coerente, a partir de todos os dados e conhecimentos coletados. FALCONI
(2013) diz que o objetivo central de uma análise ou síntese é diminuir dúvidas nas
tomadas de decisão. Visto isso, é imprescindível a certeza dos dados coletados e de
uma boa filtragem, a fim de garantir ações assertivas e que atinjam realmente suas
metas. Já fora visto anteriormente que é preciso ter bom conhecimento sobre e o
problema, ele afetará relevantemente a ação da análise e determinará a eficácia de
toda a estratégia. Durante todo o processo do método de análise será preciso
observar o foco para que não haja desencontro nas estratégias apresentadas.
A análise por sua vez não pode ser feita baseada no achismo, é preciso
encontrar métodos e estudar muito sobre o funcionamento desse processo. Uma
análise mal feita ou mal direcionada será ineficaz, e então será preciso todo um
retrabalho para focar novamente no alvo estudado. Existem vários passos que
devem ser tomados, análises funcionais, de fenômeno, estratificação e n tipos de
filtragem para solução de problemas. Os responsáveis por esse tipo de atividade
precisam conhecer bons modelos de ferramentas e de processos.
De nada adianta ter a faca e o queijo na mão quando as pessoas não estão
envolvidas. Para que realmente exista atitude na aplicação da estratégia, depois de
ela ter sido definida pela análise, as pessoas da equipe e de todo o empreendimento
precisam estar motivadas. Isso faz a diferença entre a vitória e o fracasso. Isso, Kim
e Mauborgne também comentam quando falam sobre a estratégia do oceano azul. É
extremamente importante que a equipe se sinta envolvida à ponto de cooperar com
a estratégia. E, por fim, com todos motivados, é hora da ação: coloque as mãos na
massa e depois receba os elogios pelas metas batidas.
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2.2. MARKETING
Em aproximadamente 1920, Henry Ford disse que o comprador poderia
escolher comprar um carro de qualquer cor, desde que fosse preto. Isso mostra que,
na época, o consumidor não tinha importância nem poder de decisão. Ele comprava
qualquer coisa, a qualquer preço e qualidade apenas para suprir uma necessidade
funcional. Em 1926 o Clube dos consumidores de Frederick Schilnk fez uma
publicação falando sobre os produtos considerados bons e os não indicados, e com
isso percebeu-se que os consumidores estavam ficando atentos, relatando baixa
qualidade, altos preços ou uma propaganda enganosa: a sociedade estava ficando
mais exigente. Com essa nova demanda apresentada para o mercado de consumo,
especialistas como Frey, Keller, Kotler e MacCarthy estudaram e tentaram
estabelecer, na década de 60, novas formas de inserir uma ciência no mundo
empresarial: o consumo e o estudo da produção em massa, da demanda, produções
personalizadas, enxutas, customização e reciclagem. A partir de então, surgiu uma
nova ciência: o Marketing.
Peter Drucker disse certa em vez em uma apresentação “O mundo dos
negócios tem duas – e só duas – funções básicas: marketing e inovação. Marketing
e inovação produzem resultados; todo o resto apenas gera custos”. Analisando este
pensamento, pode-se concluir que o marketing é uma função básica. Ele é uma
atividade, uma ferramenta - não um setor - que leva toda a alma da empresa,
desenvolvendo, produzindo frutos e gerando um capital no final. Além de toda a
estratégia e planejamento que já foram vistos anteriormente, o marketing é um
instrumento que influência muito na área de negócios e ele por si só já é uma
estratégia.
Sinônimos e sentenças se apresentam aos milhares: marketing é disciplina, é
solução, oferece produtos e serviços, resolve os problemas das pessoas, supre as
necessidades delas e gera também oportunidades para o negócio. Marketing é
estado de espírito, porém, de infindas definições existentes na literatura mundial,
vale-se aqui de duas referencias de peso:
“Marketing é uma função organizacional e o conjunto de processos
que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os
clientes, bem como a administração de relacionamento com eles, de
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modo que beneficie a organização e seu público interessado.” (AMA
– American Marketing Association – nova definição de 2005)
“Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e
grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação ,
oferta e troca de produtos de valor com os outros.” (Phillip Kotler
Administração de Marketing 5ed. Atlas 1991)

FIGURA 2 – MARKETING

(Disponível em:	
  http://www.alteoper.net/tu-digitalmarketingpng/Digital%20MarketingPng.html)

2.2.1. NECESSIDADES, DESEJOS E DEMANDAS
Ele é feito de pessoas para pessoas. Tudo o que uma empresa faz afeta
direta ou indiretamente seu marketing. É ele que dá o norte para corporação,
dizendo como ela deve falar, agir, navegar, o que ela precisa fazer para que sua
vontade seja comunicada e para que o desejo de seus clientes seja atendido – da
melhor maneira possível. Marketing não é apenas um combo de ações. Ele é uma
estrutura de atividades controladas que obtém resultados e atinge metas
classificáveis. Então, primeiramente, o marketing dá direcionamento à empresa.
Segundo: envolve o desempenho de atividades e funções a fim de especular
melhores resultados e por fim, terceiro: envolve criação e distribuição de bens e
serviços. É uma ciência que trabalha com um conjunto de ações e bases
probabilísticas, as quais dependem de fatores de risco: as pessoas e suas
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necessidades, desejos e demandas. E, estes três são forças motivacionais
trabalhados no marketing.
Segundo Maslow existe uma hierarquia para as necessidades humanas.
Necessidades são bens ou serviços que o ser humano precisa para sobreviver. Na
base da pirâmide encontram-se as necessidades fisiológicas: comer, beber, ter onde
se abrigar, etc. Em segundo, vem a segurança, posteriormente a necessidade
social, o status e por último a auto-realização.
FIGURA 3 – PIRAMIDE DE MASLOW

(Disponível em: http://www.mood.com.br/piramide-de-maslow/)

O desejo é uma carência por satisfações específica, ela vai além da
necessidade fisiológica, é uma atitude moldada culturalmente, pela personalidade ou
pelo estilo de vida do indivíduo, segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 4) . Este,
apresenta mais do que a simples satisfação, é um exalto nem sempre necessário,
como além de se satisfazer com uma blusa quente, ela precisar ser branca e de lã.
Já a demanda é um desejo por algo específico, envolvendo a capacidade financeira
de compra para aquisição do mesmo, segundo (KOTLER, 1998, p. 28). E, o que
satisfazem essas necessidades, desejos e demandas são produtos ou serviços. Eles
são quais quer objetos, ofertas ou soluções que atendam uma dessas necessidades.
Pode ser um bem físico, uma ideia, um atendimento e isso vale como uma moeda
de troca.
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2.2.2. CLIENTE, CONSUMIDOR E TROCA
Kotler define marketing, também, como uma visão integrada da empresa,
onde ela procura atingir seus objetivos através da satisfação das necessidades do
consumidor e entregar bem estar a longo prazo. Marketing é fazer os consumidores
descobrirem novas necessidades e atendê-las. Consumidor será todo indivíduo que
tem intenção e condição de compra, podendo consumir ou utilizar um produto ou
serviço. Cliente é todo o indivíduo que compra da empresa, possui vínculos de
continuidade e esta sim é a grande razão do marketing. Para que seja possível
estabelecer esses vínculos é preciso que haja uma troca: o processo pelo qual duas
partes dão algo de valor uma à outra para satisfazer uma necessidade. Troca é tanto
o objetivo quanto o denominador comum de toda atividade de marketing. “Para
realizar trocas bem-sucedidas, os profissionais de marketing analisam aquilo que
cada uma das partes espera da transação. Simples situações de troca podem ser
mapeadas por meio da identificação dos dois participantes e do fluxo de desejos e
ofertas existentes entre ambos.” (KOTLER, 2000, p.34)
2.2.3. OS 4P’s
Quando falamos de marketing não podemos esquecer de um conceito
principal: o Mix de Marketing, mais conhecido como os 4P’s de Kotler. Este conceito
estuda o envolvimento de 4 compostos: Produto, Preço, Praça e Promoção,
atuantes numa estratégia de marketing. Originalmente eles são apresentados como
Product, Price, Promotion and Place. Kotler (1998, p.97) cita que este é “o conjunto
de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no
mercado-alvo”. Segundo uma pesquisa de AMARAL (2000), mais de 47 autores
escreveram sobre a aplicação dos 4P’s e seus conceitos, e como curiosidade, o
pioneiro a escrever sore isso, utilizando essa denominação, foi Moulton em 1981.
Alguns autores ainda adicionariam mais P’s para agregar conceitos, como um
“P” para relacionamento com o cliente e outro para valor agregado. Os P’s compões
um microambiente que podem ser controlados para satisfazer ou surpreender o
cliente dentro de um mercado alvo. Mas, afinal o que são os 4PS?
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PRODUTO: Inclui toda a atividade relativa à um produto em si, como design,
cor, tamanho, embalagem, marca, qualidade, funcionalidade, padrão, benefícios,
assistência, garantia e etc. Produto é todo objetivo ou serviço utilizado para a
satisfação das necessidades do consumidor. Segundo Teodore Levitt o produto
pode ser classificado em tangível quando ele é o produto ou serviço em si (ex.:
computador), genérico quando é a utilidade ou benefício que oferece, como no
computador: agilidade, capacidade ou desempenho, e ampliado, quando ele é o
“algo mais”, como uma garantia, uma revisão, assistência técnica e etc. Este produto
pode ser um bem durável e tangível, onde sobrevive a vários usos possuindo uma
vida útil longa, como uma casa, um automóvel, uma televisão. Pode ser também não
durável ou bem de consumo, também tangível que sobrevive a pouco uso e possui
vida útil reduzida, alimentos, produtos de limpeza. E, pode ser um serviço, onde na
realidade é intangível e pode ou não sobreviver a uma quantidade de uso:
atividades, benefícios e satisfações colocadas à venda (ensino, bancos, transporte,
etc.).
Uma marca é um componente de um produto e seu tempo, nome, símbolo ou
desenho tem como principal função identificar o bem ou serviço da empresa e
diferenciá-los da concorrência. Dentre os significados de uma marca estão os
atributos, cultura, valores, benefícios e personalidade. Ela é a promessa da
empresa.
PREÇO: Representa o valor agregado que justifica a troca. Este inclui todas
as atividades relacionadas com a formação do valor do produto ou serviço, como por
exemplo os preços promocionais, o preço psicológico (399,90), descontos,
subsídios, crédito, formas de financiamento, preço total, venda, à vista ou a prazo,
preço sazonal, bonificações por volume e etc. Além de representar valor, o preço é a
expressão monetária em unidade para um determinado material. Nós pagamos
aluguel por uma moradia, uma mensalidade para escola, passagens para andar de
ônibus e o imposto de renda é o preço que pagamos por ganhar dinheiro. É o único
item dos 4P’s que gera receita, todos os demais geram custos. Este P pode ser
determinado pelos seguintes fatores: custo, meta, demanda ou concorrência. O
Custo é obtido através das informações de fabricação, utiliza-se uma margem fixa
sobre custos de produção e sobre ela uma porcentagem de lucro. A Meta é o
retorno que se deseja para cobrir o investimento, ou repor rapidamente o capital de
giro. A Demanda é a quantidade, e ela é referenciada da seguinte maneira: quanto
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mais elevados os preços de um produto, menor será a quantidade vendida. As
demandas elásticas afetam o consumo de produtos que podem ser substituídos, as
demandas inelásticas não afetam significativamente as quantidades, são produtos
que mesmo com um aumento de valor, não deixam de serem consumidos (ex.
Gasolina). E, a Concorrência é quem compete conosco e seus posicionamentos
variam em alta, média e baixa competição.
PRAÇA: Praça ou Distribuição, inclui todas as atividades de transferência
desse produto ou serviço oferecido, desde sua fabricação até a chegada para o
consumidor final. Entre essa definição entram referencias: atacadistas, varejistas,
localização de filiais, franchising. Variações de logística, alternativas de transporte,
distribuidores, centros de distribuição, eliminação de intermediários, parceiros,
estoque, armazenagem, expedição e etc.
PROMOÇÃO: O último P da lista envolve todos os esforços obtidos na área
da comunicação com o mercado, para melhor divulgar o produto e serviço. É o
serviço integrado que interage com o mercado. Então tratamos de apresentar aqui a
propaganda, o merchandising, mala-direta, relações públicas, sorteios, trade
marketing, telemarketing e todas as diversas mídias existentes. Este é um “p” muito
importante, pois ele agregará todos os valores e informações estabelecidas nos
posteriores para comunicar ao cliente/consumidor. Um bom desenvolvimento de
promoção, que atinja corretamente o público-alvo, reflete em todo o sistema de
marketing mix.
FIGURA 4 – 4PS DO MARKETING MIX

(Disponível em: http://www.saiadolugar.com.br/marketing/definicao-os-4-ps-do-marketing-marketingmix-composto-de-marketing/)
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2.2.4. MARKETING INTEGRADO
E, a partir de todas essas definições e conceitos apresentados, um setor
marketing de uma empresa, para poder apresentar uma estratégia de marketing que
reúna todos os tópicos, trabalha através da estratégia de marketing integrado, que é,
segundo Kotler:
“O marketing integrado ocorre em dois níveis. Em primeiro lugar, as
diversas funções de marketing – força de vendas, propaganda,
atendimento ao cliente, gerência de produto, pesquisa de marketing
– devem trabalhar em conjunto. [...] Todas essas funções de
marketing devem ser coordenadas do ponto de vista do cliente.”
(KOTLER, 2000, p.44)

Ele nada mais é do que um conjunto de ações realizadas pela assessoria de
imprensa, eventos, propaganda, business intelligence, design e relações públicas
para compor a estratégia de marketing, focada em atender todas as demandas de
um público alvo e atingindo-o em todos os pontos de contato, levando a mensagem
da empresa e do serviço oferecido. É o trabalho conjunto das áreas de comunicação
(o RP, design, publicidade e assessoria de imprensa), trade marketing (ações de
marca e experiência de branding para ponto de venda) e shopper marketing
(conversão de venda e BI).
“Para estimular o trabalho em equipe entre todos os departamentos,
a empresa adota, além do marketing externo, o marketing interno. O
marketing externo é direcionado às pessoas de fora da empresa. O
marketing interno é a tarefa de contratar , treinar e motivar
funcionários que desejam atender bem aos clientes. Na verdade, o
marketing interno deve proceder o marketing externo. Não faz o
menor sentido prometer um excelente serviço antes que o quadro da
empresa esteja preparado para fornecê-lo.” (KOTLER, 2000, p.44)

2.3. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Nas décadas de 50 e 60 o mundo convivia com um momento pós-guerra e
mantinha hábitos e padrões de consumo muito simples e tradicionais. Os
consumidores desse período tinham poucos critérios para avaliação de produtos e
serviços de venda, devido a baixa oferta, pouca variedade no mercado e também ao
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compreendidas e geralmente as mercadorias apenas supriam suas necessidades e
não geravam grandes expectativas ou desejos aparentes. Foi uma época onde até a
pesquisa de mercado era praticamente inexistente e assim, deixava-se de aplicar
conhecimentos focados no consumidor. Com o passar do tempo, as pessoas
começaram a se interessar pelas pequenas novidades do comércio dando brecha
para o que SILVA (2010), através de uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2008
sobre novos consumidores, refere-se ao nascimento do marketing, que se deu
quando a atitude do consumidor revelava novos interesses, e a partir disso o
mercado tomou iniciativas para chamar a atenção e olhar para uma nova área.
A partir de 70 e 80, já havia acontecido um grande avanço nas escalas de
produção e no modo de como eram apresentados os produtos para o público-alvo. A
concorrência já havia aumentado consideravelmente e novas tecnologias também já
haviam entrado no mercado. A cultura também já havia enfrentado mudanças: uma
maior liberdade para frequentar espaços públicos e sanar desejos os quais o
mercado estava estimulando. E, o estímulo já era tanto que quando chegamos a
década de 90 o mundo já tinha uma visão estratégica e a publicidade atrelada ao
design já propunha campanhas e estímulos competitivos e altamente atraentes.
A vinda do século XX trouxe o boom da hiper-competição, a explosão das
escolhas, dos desejos, necessidades confundidas com possibilidades, muito mais
oferta que demanda e mercados hiper-fragmentados. Esse momento teve uma
rápida evolução, pautada por muitos estímulos, suportes e tecnologias para chegar
aos dias de hoje com um excesso de oportunidades que continua a crescer
imensamente. E, nesse mundo cada vez mais intangível, que possui infinitas marcas
e novidades, o ambiente vira uma selva: desafiadora.
2.3.1. PROCESSOS E ETAPAS
Em Marketing vimos rapidamente o que é marca e, para o comportamento do
consumidor, marca é estilo de vida. É relevância, é plataforma de relacionamento,
símbolo de experiência. A marca representa a personalidade de um consumidor e
uma maneira de mostrar quem ele realmente é no mundo. A marca carrega em si
um exemplo de como esse consumidor diz agir. Então, precisaremos olhar para a
marca para poder falar sobre esse comportamento. Ela é relevante pois é usada
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para definir a personalidade do usuário e transmitir o seu estilo de vida e, estilo de
vida é um termo genérico utilizado pela sociedade contemporânea para definir um
indivíduo em termos de ocupação e lazer.
Para Kotler e Keller (2006) “o campo do comportamento do consumidor
estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e
descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas .
necessidades e desejos”. O Comportamento do consumidor é o estudo dos
processos envolvidos quando indivíduos ou grupos decidem comprar, usar ou
descartar produtos, serviços, ideias, ou experiências para satisfazer suas
necessidades ou desejos. Diferentes pessoas podem estar envolvidas no ato de
comprar. O comprador e o usuário muitas vezes não são a mesma pessoa, um outro
personagem pode ser o influenciador no ato da compra e os consumidores podem
estar organizados ou estar em grupos separados. O estudo dessa ferramenta
proporciona a estrutura necessária para facilitar o processo de tomada de decisão e
norteamento numa estratégia de marketing. Com o estudo da conduta do
consumidor é possível refinar suas ações e ser totalmente assertivo, garantindo
vendas e resultados. Se você esquecer dele, estará dando tiros no escuro.
FIGURA 5 – COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

(Disponível em: http://fergusmkt.com.br/comportamento-consumidor/)

Para definirmos um perfil segmentado, avaliaremos sempre idade, gênero,
estrutura familiar, classe social e renda, raça e etnia, estilo de vida e demais outros
fatores que possam ser representantes para a sua fatia de mercado e estudo. Após
a compreensão e coleta de dados para entender quem é o nosso comprador, faz-se
necessário compreender que o comportamento do consumidor é um processo de
três fases: a fase da pré-compra: como ele decide, como ele busca, qual atitude
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sobre o gostar ou não de um produto, como elas se formaram e/ou mudaram e há
capacidade de influenciar. A fase da compra: investiga atitude, tipo de experiência
com base nas atitudes levantadas, se experiência do ato de comprar é estressante
ou prazerosa, que nível de informação precisa para isso, o que a compra diz do
consumidor e o que afeta o consumidor em questão de propaganda ou
merchandising. Por último a fase do pós-compra: investigar atitudes que levariam a
recomprar, nível de satisfação com o produto e processo e se essa pessoa
recomendaria.
2.3.2. MARKETING COMO FERRAMENTA DE CONSUMO
Kotler (2000, p.183) comenta que para que possamos compreender o
comportamento do consumidor, de verdade, precisamos usar um modelo de
estímulo e resposta. Existem uma sequência de etapas que precisam ser analisadas
para resultarem em grandes contribuições sobre que aspectos realmente afetam e
conduzem essa decisão de compra. Os estímulos de marketing (produto, preço,
praça e promoção), estímulos econômicos, tecnológicos, políticos e culturais. Após
essa coleta, investiga-se os traços culturais, psicológicos, pessoais e sociais do
indivíduo e refina-se no processo de decisão de compra: reconhecimento do
problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra, pós
compra e etc., como já havíamos mencionado nas 3 fases de compra.
Vivemos em um mundo em que as ações de marketing exercem influência
significativa nas pessoas. O que uma marca diz, representa ou mostra ser, vira um
estilo de vida e seguimos padrões para mostrar quem realmente somos nesse
planeta. Os profissionais de marketing filtram grande parte do que aprendemos
sobre o mundo, as propagandas mostram como deveríamos agir em relação a
reciclagem, consumo de álcool, tendências de vestuário, alimentação e etc. E,
também, a cultura popular vira um produto de inspiração para os profissionais de
marketing. As pessoas comuns também expressam opiniões sobre produtos e
marcas, produzem seus próprios comerciais nas redes sociais e também para os
integrantes de seus grupos de amigos, familiares, trabalho e etc. Muitas vezes as
pessoas compram produtos não apenas pelo que fazem, mas pelo o que vão
significar perante a sociedade. Nossa fidelidade às macas nos ajuda a definir nosso
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lugar na comunidade formando laços com pessoas que também tem preferências
semelhantes.
O Marketing digital aumentou muito a conveniência das pessoas e elevou a
participação do consumidor no mercado à um outro patamar. A internet quebrou as
barreiras existentes pela distância e pelo tempo, e isso foi uma real revolução na
atividade C2C (consumidor para consumidor). Marketing digital é um modelo de
negócio altamente lucrativo nos dias de hoje e indispensável quando você pensa em
abrir um novo negócio ou se manter nele. Ou seja, todas as empresas precisam
estar envolvidas em rede social (facebook, twitter, youtube, linkedin, etc.), e
possuindo seu site como uma plataforma e ponto de contato com o cliente, dando
suporte ao seu serviço ou produto oferecido e proporcionando mais um canal de
relacionamento. O consumidor atua fortemente nesse canal, expressando suas
vontades, mostrando quem é e o que consome.
2.3.3. CONSUMIDORES COMO INDIVÍDUOS
Embora não sejamos apenas uma ilha, cada um de nós é um receptor
autônomo de informações de um mundo externo. Estamos sendo constantemente
confrontados com mensagens publicitárias, produtos e pessoas nos persuadindo a
comprar alguma coisa, e tudo isso consegue nos deixar até mesmo felizes ou tristes.
Todo produto ou serviço afeta nosso pessoal, interfere em nossa vida e tudo isso
deve-se ao processo de percepção, pelo qual organizamos, selecionamos e
interpretamos as sensações. Recebemos estímulos externos através dos nossos
cinco sentidos e interpretamos cada um deles de acordo com nossas crenças,
experiências, necessidades e cultura, e uma boa experiência tem se tornado
prioridade para definir nossas escolhas entre os concorrentes.
“o comportamento do consumidor pode ser influenciado por diversos
fatores dos quais podem ser citados: os culturais, sociais, pessoais e
psicológicos, sendo os fatores culturais que exercem maiores e mais
influências” KOTLER E KELLER (2006)

Atraímos consumidores através da visão pela atração que o design envolve
nas embalagens e PDV, pelo tamanho, cor, textura. Somos atraídos pelo olfato,
quando em muitas lojas um aroma nos desperta curiosidade ou conforto, pelo som,
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pelo paladar e principalmente pelo Tato. O consumidor dos dias de hoje tem
necessidade de sentir o produto, de degustá-lo, para ter a real certeza se vai
comprar ou não.
O comportamento do consumidor abrange uma ampla área: é o
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos
selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias
ou experiências para satisfazer necessidades e desejos.
(SOLOMON, 2011, p. 33).

Os produtos ou serviços são elos com o nosso passado, com o nosso
presente e são nosso desejo do futuro. Como já mencionado, eles ajudam a definir a
identidade do consumidor. Existem milhões de tribos e grupos que se dividem pelo
estilo, pelo o que compram, pelo o que usam e pelas marcas que seguem ou
representam. Existem quatro grandes fatores que determinam como as pessoas se
comportam: a motivação, o envolvimento, a percepção e o aprendizado. Limeira
(2007) exemplifica o que são cada um deles: “Motivação por fatores internos ou
externos (ambiente, sociedade ou necessidade fisiológica/social) que levam o
consumidor a se comportar de certo modo e criam um dado que será memorizado
sensorialmente, temporariamente ou permanentemente; Envolvimento que é a
importância ou o interesse percebido na aquisição/consumo do produto; Percepção
é a seleção, organização e a interpretação das sensações do consumidor. Esse
processo ocorre em três etapas: exposição, atenção e interpretação. O aprendizado
também influencia o comportamento do consumidor uma vez que abrange as
mudanças ocorridas no indivíduo e o conteúdo de sua memória”.
Para entender a cabeça do consumidor é preciso acima de tudo considerar
seu estilo, seu desejo e suas necessidades, suas atitudes aprontarão suas opiniões
e ditarão toda a sua forma de consumir. Com uma boa estratégia de marketing
focada no consumidor é possível colher bons resultados.
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2.4. INOVAÇÃO
Inovação é sinônimo de mudança, de novidade, de renovação. Ela vem da
palavra latina innovatio, o qual traduz-se em apresentação de ideia ou método criado
sem conhecimento de padrões antecedentes. A inovação está muitas vezes atrelada
ao desenvolvimento da criatividade, onde essa estimula o descobrimento de novas
fórmulas e opiniões. Esse termo é muito utilizado também, nos dias de hoje, na área
de negócios e desenvolvimento de mercado, quando abordamos estratégias novas,
que apresentam desempenho de destaque. Ela é, segundo o site atualizado do
WIKIPEDIA (2015), definida como “fazer mais com menos recursos, por permitir
ganhos de eficiência em processos, quer produtivos quer administrativos ou
financeiros, quer na prestação de serviços, potenciar e ser motor de competitividade.
A inovação quando cria aumentos de competitividade pode ser considerada um fator
fundamental no crescimento econômico de uma sociedade.”
Atualmente a inovação está inserida em toda a estrutura de uma empresa
como elemento motivador e impulsionador para a geração de novos resultados.
Hoje, ela é um modo de pensar, uma linha de raciocínio. Quando a inovação está
relacionada a criatividade, ela opera por meio do processo criativo. O processo
criativo nada mais é do que a criação de ideias por meio de operações criativas do
cérebro (libertas e caóticas) gerando resultados (BAJA, 2012). A partir de várias
ferramentas desse processo, conseguimos estimular a produção de novas ideias
gerando um resultado ainda mais “inovador” e também eficaz.
	
  
“Inovar é encontrar soluções para pequenos ou grandes problemas.
Não significa necessariamente “inventar a roda” ou ter uma ideia que
cinco milhões de dólares a cada semana. Significa quebrar padrões.
Encontrar novas maneiras de fazer algo que já é feito há muito
tempo, sempre do mesmo jeito. É resolver problemas ou se antecipar
a eles. É cuidar para que as organizações permaneçam
competitivas, os negócios permaneçam vivos e o planeta mais
sustentável.”(EXAME, 2014)

Existem alguns tipos de inovação: as de produto, onde acontece a inserção
de um nova invenção ou serviço no mercado, melhorado ou original, que apresenta
alterações materiais, técnicas e funcionais; a inovação em processos, onde
artifícios técnicos, de percurso ou estratégias melhoram significativamente uma
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cadeia; inovação organizacional, quando novas práticas de negócio são
implementadas; e por fim, em marketing: quando são trabalhadas estratégias de
comunicação, design de produto e todo o desenvolvimento nos 4P’s, oferecendo
melhorias ao sistema.
Um dos tipos de inovação que está presente na estratégia do mundo
corporativo é a inovação de valor. Kim e Mauborgne (2005) apresentam esse
conceito quando falam de estratégia. Voltando ao oceano azul: ele é uma estratégia
de inovação. Ao invés de remarmos no mar vermelho com uma grande
concorrência, vamos nos aventurar num mar sem concorrentes, novo, oferecendo
saltos de valor e desbravando novos espaços do mercado de uma maneira nova,
sem padrões e requisitos pré-definidos. A inovação de valor acontece quando as
empresas unem essa criatividade à utilidade, preço e ganhos de custo. As empresas
que realmente inovam estão em busca de diferenciação e liderança de custos ao
mesmo tempo. Nesse sentido, podemos dizer que essa maneira de agir vai muito
além de inovação, pois vira uma estratégia que engloba todo um sistema de
gerenciamento.
FIGURA 6 – INOVAÇÃO

(Disponível em: http://www.capitalhumano-fgv.com.br/inovacao-x-criatividade/)

O movimento estratégico, segundo Kim e Mauborgne (2005) é o que explica a
criação dos oceanos azuis no mercado e toda a base de alto desempenho que ele
produz, não a empresa, nem o setor. Isso reflete em todo o estudo apresentado até
aqui quando falamos de marketing e estratégia. Todo esse conjunto de ações,
focadas no comportamento do consumidor vira um movimento estratégico capaz
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de trazer inovação de valor para uma cadeia, além de trazer benefícios, resultados e
receita. Esse movimento possibilita que a estratégia de inovação de valor torne os
concorrentes irrelevantes. A inovação captura uma nova demanda, rompe trade-offs
de valor-custo e alinha toda a estratégia da empresa.
Não podemos deixar da lado o fator humano. Estratégias, planos de negócio
inovadores e eficazes são feitas por pessoas e para pessoas, apesar de envolver
business, produtos/serviços como foco. Existem erros, existem falhas e nenhuma
estratégia – teoricamente falando – é cem por cento eficaz, afinal não somos a prova
de falhas, mas isso não é ruim. Segundo a revista HSM Management (Nº108),
existem cisnes negros que aparecem aleatoriamente e imprevisivelmente, que
impactam todo o nosso sistema. Para evitar esse choque cabe as empresas se
prepararem para lidar com esse tipo de fenômeno, pois ele é muito ocorrente. A
autora da publicação, Solange Machado, comenta, segundo Taleb, que é preciso
ser antifrágil: tornar-se ainda melhor em torno de um caos. Chamam de “unfragility”
essa capacidade de observar os sistemas e tornar-se melhor e mais preparado para
enfrentar problemas, e, fazer esforços significativos para minimizá-los, sem excluílos. Sistemas perfeitos, à prova de erros, são os mais frágeis e em qualquer
escorregão podem levar por água a baixo toda uma estratégia e estudos feitos,
jogando fora todo o planejamento para um oceano azul. Para combater essa
fragilidade, Taleb recomenda ser extremamente avesso ao risco mas também
amante – como o cisne negro – podendo assim controlar situações difíceis sem
sofrer grandes impactos ou surpresas, tornando a estratégia ainda mais forte. Se
contornarmos todos os dias pequenos erros evitaremos o orgulho de sermos
perfeitos e cometermos assim um erro gigante.
As estruturas de marketing de grande maioria das empresas seguem,
atualmente, padrões definidos, seguindo estratégias inovadoras – que já não mais
tão eficazes, nem inovadoras: oceano vermelho. As vezes grandes campanhas
carregam em suas costas valores absurdos aplicados em mídia e divulgação que
não surtem o efeito esperado. Os acionistas perguntam qual é o problema, visto que
possuem os melhores profissionais e agências contratadas para produzir um boom
no mercado. Muitas vezes o medo de inovar envolve as grandes empresas,
assustando-as por conta do risco de tentar algo novo: então preferem ter como base
o planejamento do ano anterior, que era baseado também no outro ano passado.
Assim, pequenos saltos criativos são puxados para trás por passos antigos. As
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corporações precisam perder o medo de inovar e arriscar, pois quem inova de
maneira eficaz, com estratégia e planejamento, fundados em estudo de mercado e
planos, certamente conseguirá bons resultados.
Devido a esta afirmação, estuda-se neste projeto a possibilidade de aplicação
de uma estratégia criativa apresentada para a área de design dentro de um setor de
marketing, avaliando o poder de inovação que uma estratégia pode apresentar para
este e possivelmente outros setores, trazendo boas práticas e instigando um sistema
a enfrentar o medo da inovação e do risco. Assim, conseguiremos verificar se é
possível eliminar futuros cisnes negros através de uma tática com foco criativo.
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3. METODOLOGIA
O objetivo desse trabalho é realizar uma análise que revele o quanto a
metodologia de design e boas práticas apresentadas por BAJA (2012) podem ser
agregadoras para a área de marketing. Essa comprovação e estudo de caso serão
feitos através de revisão de literatura e análises dos conteúdos apresentados,
quando comparados com a revisão coletada.
Espera-se encontrar uma real aplicação e benefícios do processo de design
na área de marketing integrado, para que então consiga-se agregar conteúdo de
uma nova maneira para a área, fugindo assim dos tão famosos oceanos vermelhos
já comentados anteriormente. A área de marketing e o desenvolvimento de
estratégias de ação são extremamente importantes para o sucesso de uma
instituição ou marca, e as ferramentas de desenvolvimento de projeto na área de
design são extremamente voltadas à inovação com foco no público-alvo, podendo
surtir grandes efeitos numa área mais estratégica.
Esse debate gerará uma reflexão teórica sobre o tema mas com grandes
chances de aplicação prática, pois o trabalho apresentado pela autora – que será
nosso estudo de caso – foi realizado e comprovado através não só de revisões de
literatura, mas por pesquisas a campo com diversos tipos de profissionais
especializados na área, com entrevistas focadas no desenvolvimento prático da
inovação e também através de testes aplicados e estudados. Com isso gerou-se um
material assertivo e prático, que será apresentado nos próximos tópicos.
Após essa análise de conteúdos conseguiremos refletir sobre os benefícios,
pontos negativos e positivos, falhas, ameaças e oportunidades desse processo de
design para o marketing e assim atingir os objetivos do projeto.
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4. ESTUDO DE CASO
4.1. DESIGN
Do latim, design é intento, intenção, plano, projeto, propósito. O design é
uma ideia, um meio, um processo. Design é uma metodologia. Flusser (2007) conta
em seu livro, O Mundo Codificado, algumas definições da palavra design: de origem
latina, porém possui o mesmo significado que uma definição alemã – em ordem,
signum (latim) e zeichen (alemão), representando respectivamente, o signo e
desenho. Flusser descreve que antigamente o designer e o design realizavam a
produção de objetos de cunho útil, e também de qualquer objeto necessário. Além
de tudo que deveriam criar, deveriam ter em mente que esses objetos e utensílios
deveriam ser bonitos e proporcionar experiências agradáveis ao usuário.
Design é forma, conteúdo e comunicação. Além disso, podemos dizer que
design é algo que se diferencia da arte. Stephan (2011) e Flusser (2007) resumem
ideias idealizando o design como um método de dar forma às matérias e como uma
ferramenta compositora para a área de projetos e também produtos. O design é uma
maneira de comunicar informações de forma mais atraente atingindo o público-alvo.
É a área que trabalha o desenvolvimento de ideias e conceitos que satisfaçam a
passagem de uma mensagem. Ele está em toda a parte, e o que é ele também está.
Segundo NETO (1981), em inspirações de Niemeyer (2000), o design é:
“uma atividade contemporânea que nasceu da necessidade de
estabelecer uma relação entre diferentes saberes e diferentes
especializações. Design é o equacionamento simultâneo de fatores
sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, tecnológicos,
econômicos, na concepção de elementos e sistemas materiais
necessários à vida, ao bem estar e à cultura do homem”. (NETO,
1981)

Hoje, o design é método, é ciência, estudo, ideia, criatividade, repertório e
forma de pensamento. Trabalha-se o design como uma forma de comunicar uma
marca ou de passar uma mensagem através da publicidade, por exemplo. Atua-se
nessa área em empresas focadas em design, agências de comunicação e
propaganda, dentro do setor de marketing, desenvolvimento de produto, criação em
uma empresa entre outras várias oportunidades. Além dessas, o design pode estar
presente na vida de um profissional autônomo, bem como estagiários, profissionais
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sênior, diretores de arte, etc. É uma área abrangente em seus desdobramentos: o
design pode ser gráfico, produto, web, com foco em ponto de venda, mídias sociais,
aplicativos, editorial, estético, arquitetônico, etc. Esse trabalho oferece muito mais do
que apenas um apelo estético para uma funcionalidade já existente. Apresenta uma
comunicação direta e assertiva para o consumidor. O designer integra diversas
áreas do conhecimento dentro de seu trabalho e deixa de ser apenas um produtor
de arte ou o artista. Esse fato deve-se a sua capacidade de criar conexões e gerar
materiais de conteúdo comunicativo de utilidade ao homem. Segundo Fascioni
(2007, p. 70), “o bom design leva em consideração o conforto, o bem-estar, a
facilidade de uso, a sensibilidade e as limitações do usuário. O bom design é tão
nobre e atencioso que até com a natureza ele se preocupa”.
FIGURA 7 – DESIGN

(Disponível em: http://www.sanjaywebdesigner.com/articles/graphic-design-course-bestcareer-option-opt/)

O design também não é apenas o gráfico ou o produto, é o livro, o tipo, a
diagramação, a embalagem, a melhor forma de dispor ou solucionar um problema.
No site da Universidade Federal do Rio Grande do sul, dentro da definição da oferta
curso de design, existe uma citação definindo mitos e verdades a respeito do design.
A definição de uma das verdades se encaixa perfeitamente neste contexto, como
segue:
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“O Design é necessário às empresas para "produzir o produto
certo, pelo preço certo, para o público certo, para o mercado certo...
tudo isto atendendo a valores estéticos, políticos, econômicos,
sociais, geográficos, etc., no sentido de rentabilizar as ferramentas,
a organização e a lógica da industrialização, para que as empresas
possam competir com a concorrência, tanto no lançamento de
novos produtos como no re-design de outros”. (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2012)

4.2. METODOLOGIA DE PROJETO NA ÁREA DE DESIGN
O que é método? Metodologia? O que isso faz? Bom, é simples, mas vamos
com calma. Para tudo o que queremos projetar, fazer ou montar, existe uma
maneira. O modo de fazer, o passo a passo, é um método. Método é a ordem.
Metodologia é o estudo dos métodos, uma ciência. Metodologia é um conjunto de
regras e métodos, os quais padronizam uma produção que visa um resultado.
Método tem sempre uma finalidade, é a maneira de fazer, de proceder. É um
processo racional e ordenado para pensar. MUNARI (1998) defende que
metodologia de projeto contempla toda as etapas necessárias em uma ordem lógica,
que derivam da experiência, a fim de chegar ao resultado de uma maneira eficaz e
menos trabalhosa. E, Fascioni (2007) define metodologia em uma frase simples:
“São as etapas, as técnicas, os métodos e os procedimentos próprios” (FASCIONI,
2007, p. 21). É o que o designer utiliza para produzir um trabalho, de maneira
estruturada. Disso, entende-se que a metodologia é definida como os passos a
serem seguidos para completar um desafio ou problema. Ela pode ser pessoal,
inventada pelo projetista através da sua melhor forma de trabalhar, com a uma
metodologia já existente definida por grandes autores da área. Pode ser exatamente
como é dita nos livros ou pode ser apenas a sua maneira de resolver um problema
de maneira mapeada. Para uma definição mais ampla, COELHO (2006), a respeito
de método:
“Método é a designação que se atribui a um conjunto de
procedimentos racionais, explícitos e sistemáticos, postos em prática
para se alcançar enunciados e resultados teóricos ou concretos ditos
verdadeiros, de acordo com algum critério que se estabeleça como
Verdade. Metodologia, por sua vez, é a área do campo das ciências,
relacionada à Teoria do Conhecimento, que se dedica ao estudo
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(criação, análise ou descrição) de fundar ou aprofundar a própria
base de uma ciência e de seus objetos de estudo, fala-se de lógica
das ciências, isto é, epistemologia”. (COELHO, 2006, p. 17)

Dentro dessa observação, percebe-se que o design é composto de
ferramentas e combinações de fatores, os quais o leva a um resultado final. Sai-se
assim do conceito da arte pela arte. Resumindo, metodologia é um detalhamento
explicativo e rigoroso de toda e qualquer ação a ser desenvolvida por um método
(caminho) num trabalho, projeto ou pesquisa. É a explicação do que acontece, como
acontece,

como

vai

acontecer,

detalhando

tempo

previsto,

instrumentos

necessários, entre outras questões. O caminho a ser escolhido, o método, é, por
exemplo, a pesquisa qualitativa, dentro da metodologia de pesquisas de campo.
Segundo uma publicação online feita por MAIA (2011), a metodologia é “o conjunto
de métodos e técnicas aplicadas para um determinado fim. É o caminho percorrido,
a maneira utilizada para atingir um objetivo”. Fácil, não? Agora ficou melhor. Porém,
para o design, a metodologia não acaba entre processos e métodos. A metodologia
de design possui em seu corpo de produção processos criativos, os quais auxiliam o
desenvolvimento – criativo – de projetos.
As escolas de design ensinam desde o início do curso métodos e estruturas
de projetos para o desenvolvimento de materiais, campanhas e projetos de design
específicos. É necessário seguir uma receita com todos os ingredientes e
equipamentos para conseguir produzir um resultado de qualidade. É essencial ter
um passo a passo. Se esquecer das considerações do público-alvo o projeto não
será eficaz. Às vezes, com pouco, é possível fazer muito e de maneira inovadora. O
conferencista e consultor Stephen Kanitz relata que são os pequenos detalhes que
fazem grandes planos darem certo, como, por exemplo, neste caso, o uso a fio de
uma boa metodologia. A falta dela causa muita vezes ruídos nas criações e
produções. SCHÖN (2000) introduz seus estudos relatando o quão importante é a
reflexão e a busca do conhecimento dentro de uma profissão. Por exemplo,
engenheiros conhecem tantas técnicas suficientes como topografia, tecnologias e
materiais utilizados para construir uma ponte, porém quando surge uma questão
como “Onde fazer a ponte?” ou “De que tamanho poderia ser a ponte?”, o
profissional se depara com uma barreira e não consegue prosseguir sem a
descoberta de outros passos. É necessária então a busca por autorizações, estudos
relacionados
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fundamentarão o trabalho a fim de concretizá-lo com sucesso. A grande dificuldade
é que o profissional não se permite a uma reflexão intensa que possa ajudá-lo a
resolver o problema consigo mesmo ou com sua equipe, por acreditar que será difícil
de mais, ou que dará mais trabalho comparado ao resultado. O livro Educando o
Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e aprendizagem, de SCHÖN
(2000), trata de indicar e gerar uma reflexão que envolve o profissional
independente, que não para em suas primeiras barreiras e que aprende com as
suas próprias experiências. É esse “gostinho” pela busca, essa “sede de
conhecimento” e esse passo à frente que se dá que é necessário para fazer design.
Para o desenvolvimento criativo, o método e o processo são grandes
auxiliadores devido ao fato da busca de referências e outros artifícios que satisfazem
a ampliação das visões sobre o cenário, saindo assim dessa visão limitada. A
utilização cotidiana do fazer design reflete em alguns outros conceitos, como a
produção focada no cliente ou a produção focada no usuário, que está sendo
valorizada nos estudos mais recentes na área. Dessa segunda maneira, o foco
passa a ser a necessidade que o público possui e disso geram-se estudos e
pesquisas, levando em consideração quem usará o produto, serviço ou o material. O
cliente geralmente utiliza o serviço do design para conseguir ou aumentar o lucro
“por alguém”, ou chamar a atenção “do seu público”, focar “no seu usuário”. Por isso,
a programação da metodologia deve levar em conta este fator e buscar soluções
que

realmente

atinjam

esse

público.

Não

devemos,

nesse

modo

de

desenvolvimento, fazer o que “o cliente quer” apenas por ele estar pagando pelo
serviço do design, no exato dito da palavra, pois se o design for focado
extremamente no cliente, a solução final terá como barreira o estudo do conteúdo
ideal a ser aplicado ao projeto. Com a utilização certa do método e também com
estudos a respeito do design centrado no usuário, a possibilidade de desenvolver
um projeto muito rico e aplicável fica enorme.
4.3. PROCESSO CRIATIVO
Todo e qualquer processo “criativo” visa conseguir resultados inusitados, e
não só chegar a um “resultado” bruto. Ele é definido como o processo (o passo a
passo) de criação de ideias por meio de operações criativas do cérebro, gerando
resultados. Sua essência é a mesma da metodologia, porém, numa forma de
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trabalho com viés inspirador. Para atuar com os processos criativos devem constar
não só passo a passo de etapas, mas operações mentais de cunho abstrato,
levando em conta dados indutivos e dedutivos que o ser humano encontra em sua
mente, a partir de um grande repertório. Além do processo criativo ser um pouco
mais solto dentro da nossa cabeça, toda e qualquer emoção afeta esse
procedimento. É algo que, para ser eficaz, requer conhecimento amplo de diversas
áreas e deseja-se que o indivíduo criador seja rico em experiências. É preciso estar
entregue e focado dentro do projeto para que a produção não seja bloqueada pelo
cérebro. Quanto mais repertório o exercitante do processo criativo possuir,
possivelmente melhores ou mais fartos serão os resultados obtidos. Já foi
comentado nos capítulos anteriores a respeito da importância do repertório. Aqui,
nesta etapa, ele é fundamental. O repertório é o fator capaz de tecer entre seus
conhecimentos, linhas de novas ideias gerando conexões amplamente criativas, se
amplo. É preciso ter um conhecimento cultural vasto e também conhecimento
técnico. Não que qualquer pessoa não tenha capacidade para proceder nessas
etapas em um projeto, mas possuir uma carga de experiências e conteúdos
significativa fará com que o processo ocorra de maneira eficaz para o problema a
ser solucionado, e que seja assertivamente inovador. Foge-se do comum, e é isso o
que o design busca, é isso que muitos profissionais almejam para criar uma carreira
brilhante.
Criatividade também precisa de barreiras. Charles Watson comenta em seu
curso sobre processo criativo que Picasso só foi Picasso pois o maior limite dele foi
lutar contra toda uma história da arte e isso o fez inovar e ser tomado como um
gênio para a arte. Comenta ainda que o processo criativo, deve ser uma entrega,
como o citado anteriormente. É preciso estar de cabeça livre e presente no momento
em que se utilizam métodos criativos. Dentro de um resumo do curso de Watson,
realizado pela Globosat, Novas mídias, fala-se:
“Nessa entrega você esquece de si mesmo, abre mão de você e
assim a coisa toda flui. É por isso que uma pessoa envolvida em
uma tarefa que ama esquece de horários, esquece do cansaço,
esquece que está com fome: ela está totalmente envolvida no
processo, a noção de passado e de futuro, de background e metas,
se dissolve. A pessoa e o processo são um só e é aí que a coisa
anda”. (WATSON)

	
  

47	
  

Existem hoje em dia diversos processos criativos, entre eles, encontram-se
os brainstormings, mapas mentais, painéis de similares, técnicas de criatividade,
orientações de raciocínio, entre outros mil processos descritos em livros,
publicações e revistas. Com o decorrer dos capítulos, veremos quais processos
criativos foram encontrados dentro das metodologias propostas para estudo e
análise. PANIZZA (2004), em seu mestrado, comenta:
“Ideias criativas não são fruto do acaso, da inspiração divina, de um
estado mental alterado ou de um simples estalo: exigem um enorme
esforço mental por parte daqueles que pretendem realizar um
trabalho que, mais que competente, seja criativo”. (PANIZZA, 2004,
p. 172)

Não que a criatividade deixe de ser um dom, certamente é para muitas
pessoas, mas é uma facilidade em encontrar processos mais eficazes para gerar
boas ideias. Os bons pensadores e “resolvedores” de problemas encontram
mentalmente caminhos para

atingir o objetivo através de um repertório

suficientemente amplo para aquilo, com foco e determinação. O processo criativo
acontece dentro do projeto, certo? Certo. Porém, como ele acontece? Para isso,
explicações simples, é preciso que exista uma cultura que dite regras simbólicas
para que seja possível o desenvolvimento de produtos/ projetos/ identidades
icônicas. É preciso também que dentro do processo haja alguém que traga
inovações para essa área simbólica a fim de enriquecer o conteúdo e o repertório da
equipe, e por fim, um grupo de peritos, os quais avaliarão a “qualidade” ou
“veracidade” da inovação.
BAJA (2012) apresenta o estudo de três autores de referência sobre
processo criativo. São eles: Fayga Ostrower, Elis Paul Torrance e Roger Von Oech.
A baixo, apresentam-se fluxogramas produzidos pela autora para representar a
estrutura do processo criativo de cada autor.
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FIGURA 8 – COMPONENTES DE PROCESSO CRIATIVO DE FAYGA OSTROWER

(Fonte: Autora)

FIGURA 9 – COMPONENTES DE PROCESSO CRIATIVO DE ELLIS PAUL TORRANCE

(Fonte: Autora)
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FIGURA 10 – COMPONENTES DE PROCESSO CRIATIVO DE ROGER VON OECH

(Fonte: Autora)

4.4. PROCESSO DE DESIGN POR BAJA (2012)
O designer não cria objetos, materiais ou identidades pelo simples fato da
ideia criativa ou pelo insight surgir em sua cabeça. Por trás de bons projetos, o
profissional segue uma série de etapas para assegurar que esse processo seja
realmente eficaz, garantindo o sucesso no mercado e a felicidade do cliente, a
metodologia de design. Como já citado anteriormente, o estudante aprende
metodologias desde a sua entrada num curso de graduação. Primeiramente, para
situar a produção de suas novas tarefas e pelo justo fim metodológico. A
metodologia, além de por as coisas no seu devido lugar, ajuda a produzir melhores
soluções e nasceu também para simplificar. Afinal é muito mais fácil seguir um plano
em ordem cronológica do que simplesmente tentar desenvolver uma solução sem pé
nem cabeça ou do fim para o começo.
Existem diversas metodologias utilizadas no mercado: as focadas no
usuário, as focadas no cliente (os mais conhecidos desde a década de 70 a 80),
utilizadas em processos de desenvolvimento de produtos, serviços, gráfico,
genéricas e, enfim, diversos autores. Entre os mais conhecidos, Tim Brennam,
Bruche Arcer, Bruno Munari, Baxter, Bela Banathy, Nigel Cross, Richard Buchannan,
	
  

50	
  

Bryan Lawson, Hewlett Packard, Stuart Pugh, Robert Cooper, e existem até mesmo
processos e metodologias desenvolvidos por associações privadas como a AIGA, e
por escritórios, como a grandiosa IDEO. Eles criaram e desenvolveram metodologias
de todos os tipos, focadas em projetos diferentes e também abertas a flexibilidades.
Hoje em dia, é possível escolher a qual melhor se encaixa em um projeto, de acordo
com suas necessidades, e é claro inserir tópicos extras caso necessário. Foram
estudadas três grandes destaques em metodologia de design por BAJA (2012), são
elas: a metodologia de Bruno Munari, de Bernd Löbach e da empresa IDEO. A partir
do um estudo detalhado sobre o tema, a autora concluiu que existe uma grande
importância no uso da metodologia e do processo criativo para os bons resultados
na área de design.
FIGURA 11 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE MUNARI

(Fonte: Autora)
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FIGURA 12 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE LÖBACH

(Fonte: Autora)

FIGURA 13 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DA IDEO

(Fonte: Autora)
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A partir dos estudos, pesquisas a campo, entrevistas e análises das
metodologias e processos criativos atuantes dentro desse processo, a autora
encontrou um caminho base, listando uma possível nova metodologia:
FIGURA 14 – GUIA DE METODOLOGIA E PROCESSO CRIATIVO

(Fonte: Autora)

Na reflexão final do projeto a autora ressalta que o processo criativo –
ativamente - não é apenas um tópico a ser pensado dentro da metodologia, ele é
uma maneira de pensar: o olhar detalhado ao fazer a coleta de dados, ao pensar
sobre o problema, a minúcia na análise e o instinto de curiosidade. Grandes
referências sobre essa conclusão referem-se também a linha de pensamento
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chamada de Design Thinking. A maneira como você busca a informação e o seu
interesse e envolvimento para ir atrás dela também é uma forma criativa e
estimulante de pensar.
Como acréscimo ao projeto de monografia, a autora resumiu boas práticas
para serem aplicadas no dia a dia do design, escritas de uma maneira solta e
informal, para pode desenvolver uma boa aplicação de metodologia de forma leve e
cotidiana. Com esse conteúdo foram produzidas 15 cartas no tamanho de cartas de
baralho, frente e verso, com 30 frases estimulantes, num estilo tipográfico com apelo
em design. Esse projeto visa a interação entre o profissional na mesa de trabalho e
as consultas às boas práticas no dia-a-dia, estimulando uso da metodologia de uma
forma mais liberta, ainda sim pensando em todos os passos essenciais para
desenvolver um bom projeto. De maneira prática, o seu tamanho foi pensado para
que possa ser carregado para outros locais, onde se deseja obter resultados
inovadores.
As cartas e as dicas de boas práticas são:

FIGURA 15 – CARTAS DE CRIATIVIDADE
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(Fonte: Autora)

-

Primeiro de tudo, investigue a fio o cenário do seu problema.

-

Faça mais Pesquisas a Campo, use a Antropologia e o Cliente Oculto.

-

Mergulhe na Coleta de Dados, quanto mais, sempre é melhor!

-

Leia mais, veja mais, pesquise mais, coisas de todos os tipos.

-

Experimente: Novos lugares, novos pratos, músicas, sensações, coisas,
experiências, etc., etc., etc.

-

Já pesquisou sobre processo criativo ou criatividade? Pesquise!

-

Seja um grande Observador, tenha a sua Percepção aguçada, não perca os
mínimos detalhes.

-

Analise de novo, e de novo, e de novo...

-

Já ouviu a música: “Liberdade pra dentro da cabeça..”? Pois é, o pensamento
criativo pede LIBERDADE! Aproveite!

-

Não precisa ser tão linear, seja caótico. Dá certo!

-

Saia da casinha! Saia do feijão com arroz trivial.

-

“A melhor maneira de se ter uma boa ideia é ter várias boas ideias” Linus
Pauling. Já pensou nisso? E cadê as 3 opções?

-

Dê férias para o seu cérebro, ele também precisa descansar e por as coisas
no lugar. Isso se chama Incubação.

-
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-

Aprenda a olhar diferente. “Think Diferent”. É preciso olhar o mundo com
olhos mais abertos e perceber detalhes.

-

"Deem-me um ponto de apoio e moverei a Terra." Arquimedes já sabia que a
determinação e a força de vontade podem te fazer chegar muito longe.

-

Faça mais Brainstormings

-

Faça listas!

-

Quebre Regras!

-

Encontre um novo desafio hoje.

-

Hoje, você já...
o Investigou melhor o problema?
o Se fez um explorador na coleta de dados?
o Tornou-se um juiz para fazer a análise novamente?
o Desenhou a mão as suas ideias mirabolantes?
o Desenvolveu no mínimo 3 ideias diferentes?
o Validou com o atendimento?
o Pegou o feedback do cliente?
o Já fez um protótipo ou uma simulação?
o Já testou com o usuário para perceber suas reações?
o Já pensou diferente hoje?
Essas cartas e dicas devem ser utilizadas durante o dia a dia do profissional,

em qualquer hora do dia, ou quando sente-se uma necessidade ou dificuldade para
criar um projeto. Elas, por sua vez, irão estimular a busca de novas informações, de
reflexões sobre um outro ponto de vista ou indicar atividades que tragam uma nova
informação ao projeto ou material que estará sendo criado. O que faz com que isso
realmente dê certo é que o processo criativo atua de forma liberta dentro de um
projeto. Em qualquer fase é possível parar para analisar novamente e tomar uma
nova postura ainda melhor com foco no resultado inovador.
Alguns profissionais da área que receberam, compraram ou ganharam essas
cartas, e realmente utilizam no dia a dia contam que essa atividade trouxe benefícios
para projetos de design e o resultado final foi muito assertivo tanto para público
quanto para cliente final.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Quando falamos de estratégia no capítulo 2 , falamos um pouco da análise
SWOT, onde pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades são analisados a fim
de apresentar melhores práticas e ações. A SWOT é frequentemente utilizada nas
estratégias de marketing e dentro do setor, durante as atividades e planejamentos.
Percebe-se que a utilização do processo de design apresentado por BAJA (2012) é
também utilizado num momento de necessidade ou dificuldade. E, visto essa
aplicação da SWOT, é possível aplicar esse processo, podendo otimizar ainda mais
a análise, eliminando fraquezas e ameaças com um novo pensamento e estímulo
através da dica oferecida no momento.
Percebeu-se durante o estudo que quando fala-se também de estratégia para
as empresas, as pessoas tem uma visão muito voltada para o business, linear, e
exclusivamente ligada aos acionistas, presidentes e importâncias. Em grande parte
do desenvolvimento de estratégias, as pessoas da base da pirâmide das empresas,
o pessoal que coloca a mão na massa ou faz o real operacional não tem qualquer
envolvimento. Isso é, para uma processo inovador, teoricamente ruim. Porque? Por
quê as vezes as pessoas que estão mais envolvidas nas atividades operacionais,
lidando direto com clientes, com consumidores e atingindo de fato o público-alvo da
corporação possuem detalhes altamente agregadores para um projeto e pesquisa.
Alguma conversa, reclamação, dica do cliente ou realmente alguma percepção que
se tenha durante algum tempo pode ser o X da questão para tornar a estratégia
ainda melhor. Segundo as teorias de processo criativo, comprovado através de
pesquisas, os pequenos detalhes são o que fazem os projetos comuns se tornarem
projetos inovadores e ganharem muito mais a atenção do público-alvo. Quando
falamos nas cartas de criatividade para ser um grande observador e buscar por uma
percepção aguçada, é para procurar por esses elementos agregadores. Muitas
vezes, a atividade gerencial perde o trabalho, digamos que braçal, e com isso perdese também o detalhes diário, as pequenas atividades que podem realmente fazer a
diferença no foco com o consumidor.
Comentamos durante as pesquisas que é extremamente importante envolver
as pessoas da corporação dentro dos projetos e estratégias a fim de que toda essa
gama

de

informações

que

as

pessoas

possuem

também

auxiliem

no

desenvolvimento. Quando mais conhecimento melhor, desde que seja filtrado com
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assertividade.

Quanto

mais

ideias

melhor,

pois

apenas

dessa

maneira

conseguiremos fazer um filtro do que é realmente bom ou não e adicionar elementos
à uma boa ideia já existente. Foi analisado nas pesquisas do trabalho base deste
projeto, que o elemento “vontade” ou

“determinação” é também um alto índice

gerador de inovação, pois faz parte da gama de estímulos quando as pessoas se
sentem envolvidas e acolhidas pela instituição. Pode-se então, de grupos em
grupos, gerar reuniões utilizando as cartas para debater problemas específicos,
envolvendo mais pessoas e gerando melhores soluções para problemas da
corporação. Dessa maneira geraríamos dois resultados: aumento de estimulo para
funcionários e melhores soluções.
Também em estratégia e em Comportamento do Consumidor falamos sobre o
oceano azul. Analisando as ideias apresentadas por Kim e Mauborgne percebe-se
que o que eles utilizaram é a atividade da percepção e da inovação para atingir
melhores resultados. Encontra-se em comum, tanto da teoria apresentada quando
no estudo de caso, a ideia do pensar diferente. Quando nas dicas de design fala-se
sobre olhar com outros olhos para o problema é para encontrar esse tipo de solução:
o oceano azul. E como fazemos isso? Neste caso, as cartas serão altamente
positivas: através de brainstormings, pesquisa de campo, muita coleta de dados e
um olhar muito atento para os detalhes vai ser possível encontrar novos oceanos.
Dessa maneira é possível enxergar novas oportunidades, inexploradas ou apenas
diferentes de tudo aquilo que possa ter sido feito. Na área de marketing é possível
utilizar essa técnica no desenvolvimento de novos produtos, de novas campanhas,
identidades visuais para eventos específicos e diversas outras oportunidades. Foi
exposto numa citação da revista EXAME em 2014 que inovar não é criar a roda
novamente, mas sim encontrar novas maneiras de fazer algo, como uma surpresa
positiva.
Um ponto fraco que pode ser observado nesse processo perante a situação
do marketing é que as pessoas e empresas ainda não estão tão abertas à inovação.
Vimos anteriormente que as corporações tem medo de arriscar e de acreditar em
uma nova ferramenta e por isso acabam ficando com os mesmos planejamentos,
mesmas ideias ou linguagens já utilizadas. As cartas de criatividade sugeridas pela
autora precisam de pessoas que não tenham medo de arriscar e que acreditem no
potencial criativo que as dicas podem oferecer. Linhas de pensamento muito
lineares acabam atrapalhando o processo criativo, visto que ele é um processo
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caótico e liberto, então será mais fácil de aplicar essa técnica em empresas mais
abertas a mudança, que não tenham medo de deixar a comunicação tradicional para
trás. Percebe-se que dentro de um setor de marketing esse material pode ter grande
desempenho e aceitação, mas que para uma área mais administrativa e gerencial
podem acontecer estranhamentos e falta de credibilidade por ser um método
inovador e também mais divertido de encontrar melhores soluções.
De outro ponto de vista, sabemos que planejamentos de marketing e
estratégias são feitos por especialistas da área de marketing, publicidade,
comunicação e design dentro das empresas, e por agências especializadas, que têm
geralmente uma mente mais aberta para esse tipo de raciocínio. É possível que eles
tenham grande assertividade com esse novo processo. Durante o dia-a-dia de um
setor, que recebe grandes demandas internas e externas é possível utilizar o
método em diversas situações: reuniões, na mesa no próprio ambiente de trabalho,
numa conversa envolvendo a equipe e em reuniões para a solução de um problema
em comum. Essas técnicas também podem apresentar grande efeito quanto
estimuladas diariamente sem algum problema aparente à ser resolvido. Partindo
dessa premissa é possível estimular o pensamento criativo e inovador dos
funcionários, analisando uma carta diferente por dia, para que quando haja uma
situação problema, melhores e mais soluções possam surgir. Quando falamos sobre
os cisnes negros, segundo a H&M, Taleb explica que toda instituição precisa estar
preparada para essas situações conflitantes. Ninguém e nenhuma empresa serão
perfeitos, e se forem, existem grandes chances de riscos atrapalharem todo um
planejamento. Com um estimulo diário, estaríamos nos preparando para situações
adversas que poderiam ocorrer.
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6. CONCLUSÃO
Vivemos num mundo onde os oceanos vermelhos tomam conta de grande
parte dos negócios. Diferenciação é tão essencial que atualmente existe uma busca
“sanguinária” para se encontrar um pouco de destaque. Isso deve-se ao aumento de
oportunidades para abrir novos negócios e pela saturação de negócios já existentes.
Falamos muito sobre a importância dos oceanos azuis: oportunidades inexistentes e
públicos ainda não explorados para assim garantir mais sucesso e receita. Ideias
novas, sem inventar a roda, mas ideias que conquistem e prendam a atenção do
público são o que as empresas buscam e que o mundo espera, ansioso, para
apreciar.
Para o marketing integrado não é diferente, é preciso encontrar estratégias e
técnicas inovadoras que agreguem mais valor e inovação aos processos, estratégias
e campanhas. Encontramos nesse projeto uma nova oportunidade, um oceano azul,
para desenvolver melhores ou mais ricas estratégias, com foco assertivo no público
alvo e nos índices de inovação. Comprovadamente, através da análise e dos
estudos apresentados, pudemos conferir os benefícios que o processo de design
através de cartas de criatividade apresentadas por BAJA (2012) a área. Entre eles
encontramos o aumento de inovação quando utilizado para projetos, elemento
agregador para estimular funcionários a participar dos projetos da empresa, fonte de
estímulo diário como preparação aos novos desafios que podem surgir e
garantidamente o projeto já apontava que a utilização das cartas agrega mais valor.
Visto que o marketing é a famosa alma do negócio, esse processo é ainda
mais válido, pois através das dicas de pesquisa, observação, experiências e coletas
de dado todo e qualquer processo ficará mais rico e ganhará destaque perante o
público interno e público-alvo. A razão deste projeto era perceber o quanto
agregador esse método seria para a área e sim, ele trará valor agregado visto que
sua maneira de trabalhar é indo atrás sempre de novas informações e analisando
todos os resultados novamente, estimulando o processo criativo de maneira mais
divertida e suave. Dessa maneira fica simples de obter melhores informações, e
bons detalhes sempre serão agregadores. Outros benefícios que podem ser
observados são a otimização do tempo através do encontro de novas soluções de
maneira mais rápida, encurtando assim prazos e etapas. Seria um conteúdo de
interesse também para escritórios de design que oferecem serviços estratégicos.
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Deparamo-nos com um ponto fraco, empresas mais tradicionais podem não ter
grande aceitação das cartas de criatividade. Porém, quando falamos de inovação e
destaque precisamos abrir mão do oceano vermelho e arriscar novas oportunidades
para ter sucesso. Não há como garantir grandes resultados atuando da mesma
velha maneira.
Encontrando resultados mais inovadores conseguiremos atingir uma das
principais atividades do marketing atrelado ao design: o valor a marca. Vimos no
comportamento do consumidor que as pessoas seguem marcas e se espelham
nelas, encontram nichos e mostram o que são ou o que desejam através dela.
Conseguindo apresentar surpresas e melhores produtos, conseguimos também mais
satisfação do público-alvo e maior aceitação da marca/empresa.
Por fim, podemos então sugerir melhores práticas para a área de marketing
integrado através das cartas de criatividade: Ao invés de manter sempre a mesma
linha de raciocínio para o desenvolvimento de projetos e planejamentos é melhor
arriscar em ideias inovadoras, sejam elas quais forem, pois ela podem anunciar
oportunidades fantásticas. Quando mais pesquisa e análise, mais assertivos serão
os resultados, e, quando mais detalhes para um projeto melhor. Envolver ainda mais
as áreas e estratégias integradas será a melhor solução para garantir um movimento
uniforme e com grande aceitação do público-alvo. E, apostar sempre na criatividade.
Ela pode parecer caótica e as vezes não tão séria, mas essa maneira de olhar para
o mundo garante que possamos enxergar mais longe, e também chegar mais longe.
Sugestões para pesquisas futuras seriam validar a proposta das cartas de
criatividade diretamente com a área de marketing integrado, através de testes,
entrevistas e desenvolvimento de atividades, para ter a comprovação teórico-prática
dos resultados aqui apresentados de forma teórica.
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