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Para nós brasileiros habituados a ciclos de vida de 

produto relativamente longos pode parecer exageradamente dra 

mática a afirmação de Charles Mortiner, "chairman" da General 

Foods (Kibon) de que "um novo produto já se torna obsoleto no 

exato momento em que é colocado nas prateleiras dos supermer 

cados e deve-se pensar no desenvolvimento do próximo" (1). 

Mas a assertiva é a pura realidade ao constatarmos 

que em 1976 foram introduzidos nos supermercados norte-ameri 

canos cerca de 6.300 novos itens (2) e por incrível que pos-

sa parecer constitui-se no menor fluxo de novos empreendimen 

tos dos cinco anos anteriores, cuja média atingiu 7.105 no-

vos i tens ( 3 ) . 

Contudo somente uma minoria destes bens de consumo 

logram sua sobrevivência no mercado, o que nos permite colo-

car em dúvida o desempenho da área de desenvolvimento de no-

vos produtos. 

:t: bem verdade que existem substanciaís discrepâncias 

entre os vários Índices de insucesso reportados nas pesquisas 

especializadas sobre o assunto, de acôrdo com as amostras 

utilizadas por aqueles estudos e mais do que tudo pelas dife 

rentes definições do que venha a ser um fracasso. 

A Booz, Allen and Hamilton, conceituada empresa nor 

te-americana de consultoria, em um estudo com 366 produtos 

registrou um índice de fracasso de 33%. (4); a Ross Federal 

Research Corporation reportou um Índice de insucesso por vol 

(1) The newpDXllict deluge- Sponsor- 19 de Março de 1965 
pág. 30. 

(2) O caminho incerto e lento dos produtos novos - Supermer
cado Moderno - Dezembro de 1977 - pág. 14. 

(3) Idem, Ibidem - Calculado de: 
(4) KOTLER, Philip - Marketing Management: Analysis,planning 

and control - 2a. edição - pág. 466. 
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ta de 80%, conclusão de urna pesquisa com produtos lançados 

por 200 empresas lideres no mercado de bens de consumo empa-

cotados (5). 

Um estudo concretizado por outra empresa, norte-ame 

ricana a Lippincott and Margulies aponta um indice de fracas 

so de 89% (6). 

Se as taxas de insucesso no lançamento de novos pro 

dutos giram, portanto, entre 33% e 89%, sendo que em alguns 

estudos atingem até 98%, pode-se imaginar os vultuosos inves 

timentos aplicados cuja resultante é nula. 

Barstow estima que em 1967, foram aplicados US$ 4,2 

bilhÕes na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produ 

tos, 70% dos quais nao geraram nenhum lucro financeiro (7). 

Nove anos depois, urna pesquisa realizada em 598 em-

presas norte-americanas, responsáveis por 9 9% dos recursos pri 

vados aplicados em pesquisa e desenvolvimento de novos produ 

tos, registrava em investimento em 1976, de US$ 16,2 bilhÕes 

enquanto um outro estudo efetuado pelo órgão governamental 

estadunidense o "National Science Foundation and Bureau of 

the Census" apontava a cifra de US$ 16,4 bilhÕes (8). 

Pressupondo-se que na melhor das hipóteses somente 

urna terceira parte destes recursos redundará em lucros, es-

timamos um "desperdicio" naquele ano de US$ 10,8 a US$ 11,0 

bilhÕes que representa cerca de 23% dos lucros auferidos por 

aqueleas empresas em 1976 deUS$ 47,8 bilhÕes (9). 

{5) Idem; Ibidem 
(6) Idem, Ibidem 
(7) BARSTOW, Bates - Venture Group Approach - A.N.A.Workshop 

of new products and services - Nova York - 10 ed.Maio 
de 1967 - pág. 2. 

{8) Survey of corporate research: What 600 Companies spend
Business Week - 27 de junho de 1977 - pág. 62. 

(9) Análise do artigo: "Survey of corp:>rate research"- cp.cit.pág.84. 



4. 

Nestes termos de nossa anãlise cóncluirnos que a ca-

da US$ 4 de lucro auferido, US$ 1 serã urna "despesa" na ãrea 

de desenvolvimento de novos produtos. 

Ninguém hã de negar que são enormes as sornas esban

jadas em negócios que não frutificam e não podemos aceitar 

irnpassiveis aqueles indices de insucesso corno parâmetros ir-

redutiveis. 

Ao contrário cremos que os indices de fracasso no 

lançamento de novos produtos pode e deve ser reduzido o que 

não somente proporcionará a maior rentabilidade da empresa 

de "per si" mas reverterá em beneficio da economia corno um 

todo. 

Para tanto, devemos analisar, definir, estabelecer 

diretrizes na tentativa, se não preencher, pelos menos redu 

zir as lacunas que tornam o desenvolvimento de novos negócios 

uma das áreas mais controvertidas do campo da mercadologia e 

talvez por este motivo provavelmente a menos eficiente. 

O· leque de controvérsias principia com o volume de 

recursos que compensaria aplicar em todo o processo de desen 

volvirnento de um novo produto, a chamada "massa critica" que 

corresponde a um especifico"teto" de investimentos a partir 

do qual o projeto se torna economicamente inviável. 

Isto nos induz a colocar dfividas sobre a "massa cri 

tica" que deveria ser empregada em cada um dos cinco estági-

os do processo de desenvolvimento quais sejam (10): 

(10) Adaptado de: Managernent of new products:Booz, Allen and 
Hamilton Inc. 4a. edição - 1965 - págs.8,9. 
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19 estágio*: Seleção de idéias: que objetiva deter

minar quais as idéias de novos produ

tos que são pertinentes e por isto merecem análises 

mais detalhadas a serem realizadas nos estágios sub 

sequentes. 

29 estágio : Análise de mercado que consiste na ex-

pansão da idéia, através de uma análi 

se criativa, onde inclui-se uma recomendação concre 

ta do negócio com características do produto bem co 

mo um programa de desenvolvimento. 

39 estágio : Desenvolvimento propriamente dito quan 

do se concretiza a idéia em protótipos 

do produto. 

49 estágio: Teste de mercado quando se verificam 

as premissas previamente estabelecidas. 

59 estágio Comercialização ou lançamento em esca-

la nacional, quando comprometemos defi 

nitivamente a imagem, interna e externa da empresa 

a~sim como seus recursos. 

Em cada um dos acima mencionados estágios do proces 

so de desenvolvimento decresce o aporte de idéias de novos 

*Obs.: Existe ainda um estágio anterior, a chamada 11 pesqui 
sa de idéias de novos produtos .. quando através de 

· inúmeros processos concebemos novos empreendimentos 
que se identifiquem com os objetivos da empresa. 

Contudo neste estágio coletamos todas e quais
quer idéias de novos produtos que apresentem 11 a prio 
ri" alguma perspectiva de desenvolvimento sendo um 
julgamento totalmente subjetivo o que, para o propó 
si to deste trabalho, nos leva a desconsiderá-lo co-. 
mo sendo um estágio do processo onde se concretiza 
uma avaliação na verdadeira acepção da palavra. 
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produtos, sendo descartadas aquelas que por quaisquer c ir-

cunstâncias nao apresentam perspectivas de serem concretiza

das. 

Enquanto decresce o número de idéias de novos negó

cios, ao passarmos de um estágio para o subsequente, aumen

tamos o volume de informações coligidas para cada projeto 

em estudo, com o intuito de subsidiar a tomada de decisão de 

dar continuidade ou descontinuar o processo de análise e 

avaliação de acôrdo com as expectativas e probabilidades de 

tornar aquele novo produto um sucesso comercial. 

Com isto, o nível de recursos aplicados e tempo des 

pendido por projeto segue uma ordem crescente nos três pri-

meiros estágios, decrescendo no teste de mercado para gal-

gar seu ápice na comercialização, como veremos posteriormen

te. 

A exceção desta última fase do processo, a comercia 

lização,é o terceiro estágio, o desenvolvimento propriamente 

dito, que demanda a maior parcela dos esforços aplicados,ta~ 

to em tempo como em capital. 

Seria então recomendável que através de qualquer 

método pudessemos rejeitar todas aquelas idéias de novos pro 

dutos que não vingarão no mercado antes destas alcançarem a 

fase de desenvolvimento propriamente dito. 

Nestes termos, pelo menos teoricamente, incrementa

ríamos a eficiência de um programa de desenvolvimento de no

vos produtos ao nos livrarmos, já nos dois primeir~s estági

os, a seleção de idéias e a análise de mercado, dos empreen

dimentos que serão descontinuados nas fases subsequentes do 

processo de análise/avaliação. 

Este procedimento implicaria na aplicação de maio

res recursos e melhores análises naquelas duas primeiras fa-



ses~ o que poderia encarecer o processo de desenvolvimento 

de novos produtos como um todo. 

7. 

E entâo qual seria a "massa critica" de esforços a 

ser empregada nos dois primeiros estágios do processo de de

senvolvimento, a seleçâo de idéias e análise de mercado? 

Se desconhecemos o nível ideal de recursos e tempo 

a serem aplicados, principalmente naquelas duas primeiras fa 

ses, por outro lado, como exporemos no decorrer deste traba

lho, temos fortes razões para acreditar que injetando-se maio 

res e melhores energias no julgamento de um novo produto no 

estágio de seleção de idéias-e/ou análise de mercado, logra 

ríamos reduzir o número daquelas que de qualquer forma se

riam. renegadas nas fases su.bsequentes, sem que com tal pro

cedimento oneremos o processo de avaliação de novos produtos 

como um todo. Ao contrário, acreditamos estar otimizando os 

recursos aplicados na área. 

Ao fundamentarmos esta nossa hipótese estaremos va

lidando a necessidade de se definir melhores critérios dejul 

gamento em um daqueles dois estágios ou em ambos, critérios 

estes que se constituem o cerne do presente trabalho. 
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A quase totalidade das pesquisas e estudos publica

dos sobre o desenvolvimento de novos produtos, em geral, e 

suas razoes e índices de fracasso, em particular, são de ori-

gern norte-americana. 

Infelizmente, carecemos de maiores ~nforrnações so-

bre a introdução de novos ~rnpreendirnentos no Brasil, seus 

problemas e particularidades, omissão esta, possivelrnentepro 

duto de nossas parcas atividades neste setor, desde que, com 

parativarnente, acreditamos não ter inteirado, em 1978, nem 

um décimo dos referidos 6.300 itens introduzidos nos super 

mercados da América do Norte, em 1976. 

Igualmente, nossos índices de fracasso situam-se em 

um nível substancialmente inferior àqueles registrados naque 

le país. 

Porém, em algum período vindouro, talvez mais próxi 

mo que muitos imaginam, o Brasil conhecerá a mesma cornbativi 

dade mercadológica dos Estados Unidos, se já não a ternos em 

inúmeros segmentos de mercado. 

Então, se a principal função do executivo de rnarketinJ . 
é a de se antecipar ao futuro, não se justifica aguardarmos 

.placidamente o porvir, quando sabemos dos percalços que nos 

aguardam. 

-No nosso entender, nao basta estarmos conscientes 

do atual contexto brasileiro de novos produtos, mas advoga -

mos a necessidade de analisarmos as disfunções que têm afeta 

do outros ambientes mercadológicos, mormente aqueles mais 

competitivos que o nosso, de maneira que possamos criar rneca 

nismos que as detectern,dirnensionern e se possível, as evitem. 

Seria inconcebível acreditarmos que todas as conclu 

sões que possamos tirar de contextos mercadológicos mais 

combativos seriam válidas para o mercado brasileiro,assirn co 
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mo também seria inconcebível pressupormos que nenhuma daque-

las conclusões seriam aplicáveis ao nosso contexto. 

Especificamente para aqueles que consideram descabi 

da a extrapolação de fatos que ocorrem na área de desenvolvi 

mente de novos produtos nos Estados Unidos para o Brasil, 

apresentaremos uma série de indicações que demonstram um 

certo paralelismo dós problemas do setor que afligemarnbos os 

mercados. 

-Assim sendo, como dissemos, nao podemos sacramentar 

os percentuais de fracassos norte-americanos como irredutí -

veis e, nosso primeiro passo para a "descoberta" de lacunas 

na área de desenvolvimento de novos produtos nos Estados Uni 

dos,. constituir-se-á na análise dos esforços em termos de c a 

pital e tempo despendidos em cada fase do processo de desen-

volvimento de um novo produto. 

Isto porque duvidamos que possa existir um perfeito 

equilíbrio entre recursos e tempo, empregados na análise e 

avaliação de um grupo de idéias de novos produtos, em cada 

um daqueles estágios, e o número de idéias rejeitadas. 

Ou seja, tendo-se para análise e avaliação, um con-

junto de idéias de novos empreendimentos, nos pergun~s qllili 

seria o incremento de esforços que poderíamos investir nas 

duas primeiras fases do processo de desenvolvimento,caso fos 

se possível rejeitar todas as "más" idéias de novos produtos, 

na seleção e na análise de mercado, ao invés de permitirmos 

que sejam descartadas nos estágios subsequentes. 

Com isto, visamos impedir que idéias de novos produ 

tos que não se transformarão em sucesso comercial entrem pa

ra o terceiro estágio, o desenvolvimento propriamente dito, 

o mais dispendioso, à exceção, obviamente da comercialização. 

Este assunto, tratado no capítulo I do presente tra 
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balho, pretende colocar em cheque o nível de esforços, a nos 

so ver, baixo, na avaliação de novos negócios nos 

anteriores ao desenvolvimento propriamente dito. 

estágios 

A conclusão deste capitulo, é que poderíamos inves-

tir naquelas duas primeiras fases, a seleção de idéias e anã 

lise de mercado, recursos e tempo substancialmente maiores 

do que vem sendo usualmente aplicados, sem que, com este pro 

cedimento, oneremos o processo de análise e avaliação de um 

conjunto de idéias de novos produtos. 

Ora, a conclusão valida a necessidade de se definir 

melhores critérios de julgamento, talvez mais rigorosos, a 

serem utilizados naquelas duas primeiras fases. 

E atentamos que, extrapolando esta conclusão para o 

contexto brasileiro de novos produtos, a nossa experiência na 

área tem nos mostrado que, empresas de porte e mercadologica 

mente conceituadas, têm julgado novos empreendimentos, naqu~ 

les dois primeiros estágios, tão superficialmente, que pode

riamos afirmar que o novo negócio já principia no 39estág.io, 

o desenvolvimento propriamente dito, o mais dispendioso. de 

todo o processo, à exceção da comercialização, como anterior 

mente mencionamos. 

Na procura de melhores critérios de julgamento, no 

capítulo II tecemos críticas na forma com que novos negócios 

são julgados, de maneira a não incorrer naquelas falhas por 

ocasião de nossa proposta de um sistema de avaliação de no

vos bens de consumo, que sintetiza os "melhores procedimen -

tos", acima referidos. 

Uma destas críticas refere-se aos métodos de avalia 

çao, usualmente empregados na primeira fase do processo de 

desenvolvimento, o da seleção de idéias. 

Nesta fase, as informações disponíveis sobre o novo 
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empreendimento, nao são suficientes para configurar as suas 

perspectivas. 

Nestes termos a avaliação na seleção de idéia? de 

novos produtos é relegada a um plano secundário, e não se 

procuram melhores informações nem tampouco precisar o julga

mento destas informações. 

t; nesta primeira fase do processo de desenvolvimento 

que, na nossa opinião, reside o maior potencial para se in-

crementar a eficiência de um Programa de Desenvolvimento de 

Novos Produtos, o que parece ser confirmado pelos esforços 

incrementais que poderíamos aplicar naquele estágio, sem 

onerarmos o processo. global de desenvolvimento de um conjun-

to de novos negócios, como veremos posteriormente. 

Este fato nos motivou a escolher a "seleção de idéi 

as", como estágio onde deveríamos aplicar melhores procedi-

mentes de julgamento. 

Para aqueles que receiam que critérios mais rigoro-

sos na seleção de idéias de novos produtos poderiam rejeitar 

"boas" idéias de novos produtos, alertamos que,somente ava-

liações imprecisas ou distorcidas, teriam tal resultado. 

No nosso entender o julgamento preciso, talvez rigo 

roso, dos inúmeros elementos de avaliação, tendem a confir

mar a rejeição dessas idéias, e a aprovação daquelas que se-

rao consagradas pelo mercado. 

Uma outra falha que reputamos como uma das maiores 

lacunas no dimensionamento de novos negócios, é a avaliação 

individual de novo produto, ao invés de julgá-los em conjun-

to. 

Isto porque, o conjunto de idéias de novos empreeg 

dimentos nos oferece uma escala de valores que possitilita pL~ 

cisarmos o julgamento dos parâmetros de avaliação, mormente 
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nas duas primeiras fases do processo de desenvolvimento,quan 

do as informações sobre aqueles novos negócios encontram-se 

ti/f' • .., • 

nos seus n1ve1s m1n1mos. 

·Por outro lado-, apuraríamos ainda mais, o julgamen-

to daqueles parâmetros de avaliação, ao lidarmos com um gru-

po de idéias de novos produtos homogeneo, no tocante aos 

seus níveis de inovação. 

Exemplificando, se tivessemos que ordenar um grupo 

de tonalidades da mesma cor poderíamos especificar as mais 

claras ou mais escuras, mas seria difícil, para não dizermos 

impossível, definir uma ordem de grandeza ao ajuizarmos uma 

única tonalidade daquela cor, ou seja, dimensionar ou ~uanti 

ficar aquela tonalidade. 

O conjunto de tonalidades da mesma cor corresponde 

ria a um grupo de idéias de novos produtos, se não iguais~m 

níveis semelhantes de inov:g.Ção. 

Além de depurarmos nossa avaliação, a qualificação 

do novo produto igualmente evitaria a escolha daqueles novos 

empreendimentos, para os quais a empresa, "a prio·ri" ,estaria 

plenamente capacitada mercadológica, técnica e financeiramen 

te, para leválos a bom termo. 

Ou seja, eliminaríamos a tendência em se escolher 

os novos empreendimentos, menos inovadores pelas suas vanta-

gens implícitas, em relação aos mais inovadores. 

Ao contrário, através de classificação dos novos, 

produtos, obteríamos urna gama de grupos de novos lançamentos 

com diferentes graus de inovaçao e, obviamente, de riscos,peE 

mitindo o desdobramento natural das atividades em curto, mé-

dio e longo prazos, de acôrdo com as transformações/ irovações 

dos recursos atualmente disponíveis na empresa, para o desen 

volvimento dos novos negócios. 
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1 . - ~d. (*l)d. Portanto, renegamos a ava 1açao mona 1ca e.novos 

d ·~d. (*2) . d lançamentos, em favor a pro to-mona 1ca e, em ass1n1 sen o, 

no capítulo III, classificamos os novos produtos em óito di

ferentes categorias tratando, especificamente, dos bens de 

consumo, para os quais está voltado o sistema de avaliação 

a ser proposto. 

Definido o grupo de referência da avaliação, tradu 

zido pelo conjunto de distintas categorias de novos produtos, 

todos eles deverão ser analisados através dos mesmos parâme-

tros. 

A escolha destes elementos de avaliação não pode es 

tar à mercê da subjetividade do analista que os selecionaria, 

em função do grau de conhecimento que dispõe sobre o novo ne 
r -· 

gócio, que, como dito, é mínimo, mormente no primeiro está-

gio do processo de desenvolvimento. 

Esta seleção dos elementos de avaliação será obvia-

mente tendenciosa, por maior que seja a imparcialidade que 

se procura implementar na escolha. 

Assim sendo, o grupo de idéias de novos produtos 

semelhantes será julgado por um mesmo conjunto de elementos 

de avaliação, evitando-se, desta forma, a eventual escolha 

daquelas variáveis que melhor "venderiam" o projeto, e omitin 

do-se aquelas que poderiam depô-lo. 

Nada melhor que este grupo de variáveis que ava-

liará os vários aspectos de um novo empreendimento - esteja 

intimamente correlacionado aos inúmeros obstáculos que têm 

demonstrado serem fatais ao lançamento de novos produtos. 

Mas, ao analisarmos as várias causas de insucesso 

no lançamento de novos bens de consumo, verificamos que a 

grande maioria ~: registrada de forma distinta pelos 
~ v a-

rios autores, porém, tratam, em essência, do mesmo fato gera 

(*1) Avaliação de um único novo prcx:luto . 
(*2) Avaliação de um grupo de novos prcx:lutos. 
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dor de insucesso. 

Torna-se, portanto, imprescindível que se identifi

que, e, quando necessário, exemplifique as várias razões de 

fracasso no lançamento de novos bens de consumo, agrupando 

aquelas que, apesar de registradas diferentemente, -sao, em 

essência, de mesmo significado e definindo um denominador co 

curn, através do qual passaríamos a tratá-las: 

O acima exposto e a classificação das razões de fra 

casso em mercadológicas, técnicas e financeiras, que atende 

rá outro objetivo a ser esclarecido posteriorrnente,constitui 

o capitulo IV deste trabalho. 

O grupo de elementos de avaliação contra os quais 

ajuizaremos os novos negócios, deve ser suficientemente -arn-

plo, na tentativa de dimensionar barreiras, tanto presentes 

corno futuras, que possam se contrapor ao sucesso pretendido 

pelo novo lançamento. 

As barreiras futuras corresponderiarn por hipótese , 

as principais causas de fracasso no .lançamento de novos bens 

de consumo nos Estados Unidos, assunto tratado no capítulo 

V, e incorporaremos no sistema de avaliação, a ser proposto, 

elementos que as dimensionem, porém, adequados às peculiarie 

dades do mercado brasileiro. 

No capítulo VI serão examinadas as principais cau-

sas de fracasso no lançamento de novos bens de consumo no 

Brasil, causas estas que configurariam as anteriormente cita 

das barreiras presentes que tem se contraposto ao sucesso de 

nossos novos empreendimentos. 

Por outro lado, cada razao de insucesso participa 

com urna intensidade diferente no computo geral dos bens de 

consumo rejeitados pelo mercado, que deve ser projetada pa-

ra o elemento do sistema que a avalia. 
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Exemplificando, os "problemas de distribuição" po-

dem ser responsáveis pela quase totalidade dos fracassos re-

portados e, em assim sendo, seu elemento correspondente no 

sistema de avaliação não deve ser julgado no mesmo nível de 

importância dos demais. 

Os procedimentos usualmente utilizados na avaliação 

de novos produtos geralmente estabelecem o mesmo valor ou 

importância a todos os elementos de avaliação. 

Acreditamos que um critério mais qualificado do pro 

cesso de avaliação consideraria a importância relativa, ou 

seja, a participação percentual de cada razão de insucesso 

no lançamento de novos bens de consumo, como parâmetro para 

definição dos pesos a serem atribuídos aos seus elementos 

correspondentes. 

O computo global das ponderações de todos os elemen 

tos de avaliação definiriam a aprovação ou rejeição do novo 

bem de consumo às fases posteriores do processo de desenvol-

vimento. 

Nestes termos as participações percentuais de cada 

causa brasileira de insucesso definirá a ponderação a ser 

atribuída ao seu elemento correspondente no sistema de ava-

liação. 

Portanto, a esta altura dispomos das principais cau 

sas de fracasso na introdução de novos bens de consumo nos 

Estados Unidos e no Brasil que definirão os elementos que 

constituirão o sistema de avaliação assim como as participa-

ções percentuais das causas brasileiras de insucesso que se

rao os determinantes das ponderações a serem atribuídas àqu~ 

les elementos de avaliação. 

Temos então assentadas as bases à proposição de um 

sistema determinístico de avaliação de novos bens de consumo, 
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adequado ao mercado brasileiro, a ser utilizado nó primeiro 

estágio do processo de desenvolvimento o da seleção de idéias 

que trata o capítulo VII do presente trabalho. 

Ao grupo de razoes de insucesso classificados como 

mercadológicas, financeiras ou técnicas faremos corresponder 

elementos no sistema de avaliação que chamaremos de variáveis 
' 

mercadológicas, financeiras ou técnicas e acrescentamos um 

grupo de variáveis que chamamos de legais que procurarão an-

tever problemas jurídicos que poderiam se contrapor ao desen 

volvimento do novo produto. 

Estas variáveis serao decompostas em subvariáveis que 

corresponderão as causas de fracasso reportadas, que por sua 

vez constituir-se-ão de itens que abrangerão os vários ângu-

los sob os quais aquelea específica causa de fracasso pode 

ocorrer. 

-E por fim os itens serao decompostos em sub-itens 

que dimensionarão o quanto a empresa terá que se desviar pa-

ra se amoldar as condições ideais de desenvolvimento do novo 

negócio. 

-A mensuraçao do acima referido desvio pode ser esta 

belecida em termos probabilísticos/abertos ou de~sticoq/ 

fechados. 

Na avaliação determinística ou fechada o analista 

escolhe entre um número finito de opções que traduz o grau 

de transformação da empresa para adequar-se as necessidades 

daquele novo empreendimento. 

Este método limita a amplitude de escolha do analis 

ta, ao contrário do julgamento probabilístico ou aberto quan 

do a avaliação é determinada através de uma probabilidade on 

de a gama de opções é infinita. 

No nosso entender a avaliação probabilística traz 
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em seu bÔjo uma série de desvantagens apontadas no capítulo 

II quando tecemos críticas aos métodos usuais de avaliação 

de novos produtos. 

'Na nossa opinião a avaliação determinística, entre 

outras tem como principal virtude a de permitir que o julga

mento de novos produtos possa ser efetuado pela gerência· mé

dia que dispõe de um contato mais estreito com as atividades 

operacionais da empresa. 

Isto possibilita uma melhor aferição das forças e 

fraquesas da empresa para levar a bom termo o novo empreendi 

mento, mormente quando este é essencialmente um ilustre des

conhecido, condição natural no primeiro estágio do processo 

de desenvolvimento, o de seleção de idéias. 

E assim sendo os itens serão decompostos em exata

mente 5 (cinco) sub-itens que corresponde ao número limitado 

de opções anteriormente referido, atribuindo-lhes uma ponde

ração fixa que quantificará o desvio que a empresa terá que 

empreender para se adaptar as exigências que farão com que o 

novo empreendimento seja bem sucedido no mercado.· 

A somatória das multiplicações dos pesos dos sub 

-itens pelos pesos atribuídos aos itens será o resultado au

ferido pelo novo bem de consumo. 

Um determinado limite mínimo de pontos que denomina

mos de "nível de aceitação" definirã a aprpvação ou rejeição 

do novo bem de consumo para anãlises mais detalhadas.que se

riam realizadas nos estãgios subsequentes. 

A operacionalização do sistema de avaliação a partir 

da decomposição dos itens em sub-itens encontra-se no apen

. dice ao final deste trabalho. 

~ esta, em síntese, nossa proposição de uma sistema 

determirústico de avaliação de novos bens de consumo brasilei 
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ro~,a ser utilizado na primeira fase do processo de desenvol 

vimento, a seleção de idéias. 

Por útlimo vale atentar que mesmo que os procedimen 

tos expostos venham acarretar um ônus adicional à área, sob 

o nosso ponto de vista este ônus será sempre largamente su

perado por um teste de mercado e/ou comercialização fracassa 

da no que se refere a consumidores e clientes da empresa. 

Não devemos incorrer neste erro pois nunca sabere

mos os prejuízos materiais advindos da deterioração da ima

gem da empresa junto àqueles consumidores e clientes que par 

ticiparam do insucesso. 

Do ponto de vista interno, o simples fato de minimi 

zar o envolvimento das várias áreas funcionais da empresa 

com novos produtos que serão descontinuados, provocando o 

soerguimento de barreiras psicológicas no desenvolvimentodos 

próximos, seria suficiente para justificar o emprego de uma 

àvaliação mais criteriosa na fase de seleção de idéias de 

maneira a barrar a passagem de "maus" produtos pela fase de 

desenvolvimento propriamente dito quando principia o empenho 

de toda a empresa na concretização do novo empreendímento quan 

do nao de toda a corporação da qual faz parte. 

Por todos estes motivos o sistema proposto propor -

cionará uma otimização dos investimentos aplicados na area 

redundando em uma maior rentabilidade da empresa em si com 

indiscutíveis reflexos positivos na economia como um todo. 



M E T O D O L O G I A 
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A conceituada empresa norte-americana de consulto-

ria, a Booz, Allen and Hamilton Inc. que realiza estudos pe-

riódicos sobre os Índices e causas de fracasso no lançamento 

de novos 'produtos nos Estados Unidos, concluiu, de urna · de 

suas pesquisas com 51 empresas, que, em média, de um total 

de 58 idéias de novos produtos que entram para o primeiro es 

tágio do processo de desenvolvimento, a seleção de idéias,so 

mente urna se transforma em sucesso comercial (11) . 

Do gráfico apresentado naquele estudÓ e chamado de 

"Índice de mortalidade de idéias de novos produtos",depreen-

de-se o número de rejeições em cada um dos 5 estágios do pro 

cesso de desenvolvimento, a seleção de idéias, análise de 

mercado, desenvolvimento propriamente dito, teste de mercado 

e comercialização. 

No acima referido estudo reporta-se, graficamente, 

os percentuais dos recursos aplicados e tempo despendido em 

um projeto médio de um novo produto, igualmente em cada um 

dos mencionados 5 (cinco) estágios (12). 

Pressupondo-se então, que aquelas 58 idéias de no-

vos produtos tratam-se de projetos médios, assim corno cada 

projeto médio constitua-se de 100 unidades de recursos e 

igual quantidade de unidades de tempo, calculamos os rnontan-

tes de recursos e·. te.rnpo "desperdiçados" em idéias rejeitadas 

em cada fase do processo de desenvolvimento. 

Desde que, é a terceira fase, o desenvolvimento pro 

priarnente dito, a mais onerosa de todo processo, a -exceçao 

evidentemente, da comercialização , consideramos que incre -

mentaríarnos a eficiência na área, caso pudéssemos descartar to 

(11) B~oz, Allen and Hamilton - Op. cit - pág. 9 
(12) Idem, Ibidem - pág. 10. ~ 

............................................ _ 
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das as "más" idéias de novos produtos em um dos dois primei

ros e~tágios do processo. 

Mas a rejeiç~o de um maior volume de idéias de no

vos produtos na 9ua seleção e análise de mercado implica na 

coleta de maiores e melhores subsídios e uma melhor análise 

e avaliação das informações coligidas o que em síntese redun 

daria em maiores aplicações de capital e tempo despendido. 

Considerando-se o conjunto de 58 idéias de novos ne 

gócios, compensaria investirmos maiores esforços naquelas du 

as primeiras fases do processo de desenvolvimento ? 

Tudo indica que sim. 

Primeiramente somamos o volume de esforços, em ter

mos de recursos e tempo, "desperdiçados" em idéias rejeita

das na análise de mercádo, desenvolvimento propriamente dito, 

e teste de mercado. 

Estes recursos serao aplicados na seleção das 58 

idéias iniciais de novos produtos visando reprovar as 57 que 

não se transformarão em sucesso comercial e os compararemos 

com os recusas usualmente empregados em um projeto médio na

quela fase. 

Em segundo lugar, somamos os esforços "desperdiça -

dos" no desenvolvimento propriamente dito e no teste de mer

cado e os aplicamos entre as idéias, que passando pela sele

ção, entram no estágio de análise de mercado, visando rejei-

tar aqueles novos empreendimentos que nao se 

em sucesso comercial. 

transformarão 

Comparamos os resultados obtidos com os niveis de 

esforços usualmente empregados na análise de mercado 

projeto médio. 

de um 

~ preciso atentar que o procedimento não onerara a 

análise e avaliação daquele conjunto de 58 idéias de novos 
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negócios pois estamos, em sintese, realocando as energias dos 

últimos para os primeiros estágios do processo de desenvolvi 

mente. 

A conclusão a que chegamos é que poderíamos inves-

tir recursos e tempo substancialmente maiores do que vem sen 

do normalmente aplicados em um projeto médio naquelas duas 

primeiras fases. 

Esta conclusão fundamenta nossas dúvidas sobre a 

distribuição de esforços na seleção de idéias e na análise 

de mercado razão pela qual advogamos a necessidade de se es-

tabelecer melhores critérios de julgamento naquelas duas pri 

meiras fases. 

Esta depuração das normas de julgamento de novos ne-

gócios fundamentar-se-á nas deficiências que, na nossa opi-

nião, mais afligem o desenvolvimento de um novo produto. 

Da análise destas imperfeições na avaliação de no -

vos negócios parece-nos que é na seleção de idéias que resi 

dem as maiores falhas. 

Talvez mais do que isto. A escolha da seleção de 

idéias com9 estágio eleito para aplicação de procedimentos 

de avaliação mais criteriosos, admite antevermos a possibili 

dade de atingirmos a máxima eficiência de um Programa de De-

senvolvimento de novos Produtos qual seja o de aprovarmos na-

quele estágio somente aquelas idéias dos novos produtos que 

vingarão no mercado. 

Contudo 
~ 

seleção de idéias estágio de todo e a o o 

processo-de desenvolvimento onde lidamos com o maior grau 

de incerteza no julgamento dos vários elementos que compoe 

um método de avaliação de novos empreendimentos. 

Esta incerteza resulta do volume de informações so

bre o novo produto, que a esta altura do processo é mínimo. 



Sem dúvida alguma poderíamos precisar a avaliação 

daqueles elementos utilizando-se grupos de idéias de novos 

produtos e melhor ainda, utilizando-se grupos de idéias de 

novos produtos com níveis de originalidade semelhantes. 

Para tanto definimos o grau de inovação de um bem 

de consumo analisando-o sob duas dimensões. 

A novidade sob o ponto de vista da empresa em si 

ou seja a originalidade em relação as variáveis internas. 

E a novidade sob o ponto de vista do consumidor ou 

seja a originalidade do novo produto em relação a suas variá 

veis externas. 

Cada uma destas duas dimensões acima referidas t~rá : 

três· diferentes níveis de transformação/inovação que corres 

pondero ao afastamento que a empresa terá que suportar no to

cante aos seus recursos presentes de forma a propiciar as 

condições ideais de desenvolvimento do novo negócio. 

Desta maneira definimos 8 (oito) diferentes catego

rias a novos bens de consumo com.níveis de inovação semelhan 

tes. 

O conjunto de cada uma das categorias de novos pro

dutos corresponde a uma escala de valôres através da qual 

podemos precisar o julgamento das inúmeras facetas que cons

tituem qualquer processo de avaliação. 

Prosseguindo com o exame das deficiências que tem 

afetado a área de desenvolvimento de novos produtos notamos 

que geralmente não existe qualquer principio na seleção dos 

ângulos sob os quais o novo empreendimento será ajuizado. 

Tal fato permite que os elementos de avaliação se

jam escolhidos subjetivamente variando-os de acôrdo com o ní 

vel de informações que o analista dispõe do novo empreendi -

mento. 
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O processo de avaliação deve ser aprimorado com a 

instituição a um conjunto Único de elementos aplicado a tria 

gem de todos os grupos de idéias de novos produtos semelhan-

tes. 

Além disso o processo de avaliação deve:campor-s8 de 

elementos que estejam relacionados às principais causas de 

fracasso, presentes e futuras, na introdução de novos bens 

de consumo no Brasil. 

-Como estas causas de fracasso sao expressas muitas 

vezes,de forma distinta nas várias publicações sobre o assun 

to,depois de analisá-las e, quando possivel e necessário,exem 

plif.icá-las, agrupamos aquelas de mesmo significado. 

Todas as razões de insucesso e grupos de razões de 

mesmo significado receberam um denominador comum através do 

qual convencionamos tratá-las bem como as classificamos em 

mercadológicas, técnicas ou financeiras de acordo com sua 

origem. 

Este procedimento, como veremos posteriormente, fa-

cilitará o com~arativo das razões de insucesso no lançamento 

de novos bens de consumo publicadas nas várias pesquisas es-

colhidas para este trabalho, possibilitando o cálculo do nú-

mero de vezes que foram citadas no computo global daqueles 

estudos, assim como nos permite confrontar as causas de fra-

casso que ocorrem com maior frequência no Brasil e nos Esta-

dos Unidos. 

Analisando-se quatro pesquisas apuramos primeiramen 

te os fatos geradores de insucesso no lançamento de novos bens 

de consumo nos Estados Unidos, isto porque pretendiamos am-

pliar o alcance do sistema de avaliação a ser proposto incoE 

porando elementos que focalizassem as causas de fracasso que 

poderiam ocorrer futuramente no Brasil quando seu estágio mer 
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cadológico se nivelasse com o norte-americano naquele perío-

do. 

Imaginávamos que as razões de insucesso na introdu 

ção de novos bens de consumo no mercado norte-americano fos-

sem totalmente distinas daquelas que ocorrem no mercado bra-

-sileiro, o que veremos posteriormente, nao acontece pelo me-

nos, na intensidade que pensávamos. 

Apuramos igualmente as principais causas de fracas-

so no lançamento de novos produtos no Brasil através da úni-

ca pesquisa publicada sobre o assunto da qual isolamos as 

categorias que se constituem em bens de consumo na verdadei-

-ra acepçao da palavra. 

Nestes termos tendo compilado as causas de fracasso 

no lançamento de novos bens de consumo no Brasil e nos Esta-

dos Unidos dispomos ·dos determinantes do mencionado conjunto 

único de elementos que constituirão o sistema de avaliação 

a ser proposto. 

Primeiramente, as causas de fracasso no lançamento 

de novos bens de consumo brasilieras e norte-americanas,clas 

sificadas como sendo de origem mercadológica, técnica ou fi-

nanceira definirão os grupos de elementos mercadológicos,téc 

nicos ou financeiros do sistema de avaliação. 

Além disso complementamos o sistemacom um grupo de 

elementos que denominamos de legais que consideramos indis -

pensáveis ao julgamento de um novo empreendimento no primei-

ro estágio do processo de desenvolvimento. 

Estes grupos de elementos de avaliação denominamos 

de variáveis e portanto o sistema de avaliação será composto 

de variáveis mercadológicas técnicas, financeiras e legais. 

Em segundo lugar, as razões de insucesso propriamen 

te ditas, mercadológicas, técnicas e financeiras determinaram 
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os elementos de avaliação chamados de sub-variáveis do siste 

ma. 

Exemplificando, a causa mercadológica de insucesso 

reportada corno sendo de "problemas de distribuição" deu ense 

jo a sub-variável chamada genericamente de "distribuição" do 

sistema de avaliação, qualificada corno integrante das variá-

veis mercadológicas. 

A ponderação das variáveis e sub-variáveis do siste 

ma de avaliação foram definidas em função das participações 

percentuais das razões de insucesso na introdução de novos 

bens de consumo no Brasil que lhe deram origem. 

A ponderação dos elementos de avaliação originárias 

das causas norte-americanas de fracasso bem corno daqueles ele 

mentes chamados de legais foi realizada de tal forma -a nao 

prejudicar as importâncias relativas dos elementos/causas de 

fracasso brasileiras. 

Ou seja, a base do sistema de avaliação são as cau-

sas de fracasso brasileiras e su~s participações percentuais, 

e quaisquer incorporações a este sistema foram concretizadas 

de maneira a manter inalterada aquela base. 

Em terceiro lugar cada sub-variável do sistema de 

avaliação foi decomposta em itens. 

O item de cada sub-variável procurará enfocar os 

diversos prismas que podem dar origem a sua correspondente 

causa de fracasso. 

Exemplificando a sub-variável "distribuição" foi 

decomposta nos itens "canais de distribuição, força de ven-

das, sistema de transporte" e outros que em síntese sao os 

vários caminhos que levariam a causa de fracasso "problemas 

de distribuição". 

A ponderação das sub-variáveis foi distribuída equi 
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tativamente entre seus vários itens, quando possível. 

Na "operacionalizaç~o do sistema de avaliaç~o de no 

vos bens de consumo, no primeiro estágio do processo de de

senvolvimento, o de seleç~o de idéias" constante do "Apêndi

ce" deste trabalho, os itens foram decompostos em sub-itens. 

Os sub-itens quantificam o nível de transforrnaç~o I 

inovaç~o que o novo empreendimento exigirá dos recuros pre

sentemente disponiveis na empresa. 

Exemplificando o item "canais de distribuiç~o" foi 

decomposto em "pode atingir os maiores mercados através dos 

atuais canais de distribuiç~o_utilizados pela empresa, pode 

atingir os maiores mercados através da maioria dos atuais ca 

nais de distribuiç~o e com outros poucos novos canais" etc. 

e expressam o desvio demandado pelo novo produto em relaç~o 

as condições presentes disponíveis na empresa. 

Os sub-itens de acôrdo com o grau de adequaç~o em 

relaç~o aos recursos disponíveis na empresa receberam as se 

guintes ponderações: 

GRAU DE ADEQUAÇÃO 

• Máximo 

• Superior 

• Médio 

• Inferior 

• MÍnimo ou nenhum 

PONDERAÇÃO 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

E assim finalizamos nossa proposiç~o de um sistema 

determinístico de avaliaç~o de novos bens de consumo, a ser 

utilizado no primeiro estágio do processo de desenvolvimen

to que em síntese terá o seguinte formato. 



VARIAVE!S SUB-VARIAVEIS 

I, fiERCAI:JOLilCICAS 

I.l. troRIUIIDADE. DE ~ 

n. PIN1I."O:IMS ••• 

6118-ITENS 

I.A.l o COmle do! df..atrihl.!çào 

I .A. 2 - FoJ:ça da verdas 

I.A.l- •••••••••••• ••• 

• pode atln9ir oa 1Nli<m!8 ~ atm,.,;, 
dJs aWA.Ia ranals de diatrlbuiç:io utili

za<t,a pela <q>reM. 

• pode atln9lr os OMiores mer:c.dos otravés 

do Dlliorla dos att»is C3mla de dlotr1 -

buição e can C>Jt'ro!J p:>lliX'!J c:anaia 

• paro at1n9lr os n-alores ~ teri 

- ...... i<JUI'lmente dlstrl wlros oa atu
ais e novos canais . 

• para •tln9~ ,.. ""!ores ~rerCaros t...ri 
que oer dlstriw!d> prl.rcipl\lnette a~ 

vês de rovos can.:ús. 

• para atln9lr os JMlores lll!=odos 
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PONDERAç.\0 

170 

lO 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

o,o 
lO 

180 



C O N C L U S Õ E S 
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DOS RECURSOS APLICADOS E TEMPO DESPENDIDO NAS DUAS PRIMEIRAS 

FASES DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

. Sem que onerássemos o processo de avaliação de um 

conjunto de 58 idéias de novos produtos, poderíamos empregar, 

na fase de seleção de idéias cerca de 2,3 vezes· mais recur-

sos e 2,0 vezes mais tempo do que usualmente é aplicado em 

um projeto médio naquela fase, desde que com este procedimen 

to possamos rejeitar as 57 idéias que não se transformarão 

em sucesso comercial. 

• Sem que onerássemos o processo de avaliação de um 

conj.unto de 13 idéias de novos produtos aprovados na primei-

ra fase do processo de desenvolvimento, poderíamos empregar 

na segunda fase, a análise de mercado cerca de 2,9 vezes mais 

recursos e 2,8 vezes mais tempo do que usualmente é aplicado 

em um projeto médio naquela fase, desde que com este procedi 

mento possamos rejeitar as 12 idéias que não se transforma-

rao em sucesso comercial. 

Conclusão: Do total de esforços, em termos de recursos e tem 
po, aplicados nos cinco estágios do processo de 
desenvolvimento de um novo·produto, cremos estar 
fundamentadas nossas dúvidas sobre as parcelas alo 
cadas a seleção de idéias e à análise de mercado~ 
validando, desta forma, a procura de melhores cri 
térios do processo de avaliação em um daqueles 
dois primeiros estágios ou mesmo em ambos. 

DOS M:t:TODOS USUALMENTE EMPREGADOS NA AVALIAÇÃO DE OOVOS PRODU'IDS 

• A análise dos elementos que constituem os métodos 

usualmente empregados na avaliação de novos produtos perde 

em precisão ao julgar individualmente as idéias de novos 
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empreendimentos, mormente quando os níveis de informações so 

bre aqueles novos produtos são mínimos. 

• Esta análise não é ainda mais apurada por não dis

pormos de um grupo de idéias de novos produtos com graus se

melhantes de inovação . 

. Geralmente os processos de avaliação nao se consti

tuem daqueles elementos que dimensionariam as principais bar 

reiras no lançamento de novos produtos, presentes e futuras, 

barreiras estas que corresponderiam as causas de fracasso de 

novos empreendimentos . 

. Quando o processo de avaliação contem, por acaso,os 

elementos acima referidos estes não são ponderados de acôrdo 

com as parcelas que suas correspondentes causas contribuem 

para o fracasso de . ~ovos produtos . 

• Os processos de avaliação "importados" são inefici

entes por não se adequarem as características do mercado bra

sileiro . 

• Qualquer processo de avaliação de novos produtos 

brasileiros peca ao não conter elementos que dimensionem as 

principais causas de fracassos de novos empreendimentos no 

Brasil e ao não ponderar estes elementos de acôrdo com a 

contribuição de cada causa para o fracasso de novos empreen

dimentos . 

• No primeiro estágio do processo de desenvolvimento, 

a seleção de idéias,o nível de informação sobre o novo em

preendimento é mínimo, sendo este, provavelmente o motivo 

precípuo pelo qual a avaliação naquele estágio é relegada a 

um plano secundário . 

. Geralmente os processos de avaliação nao sao campo~ 

tos de um conjunto único de elementos contra os quais seriam 

julgados todas as idéias de novos produtos. 
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• A avaliação de um novo produto não pode deixar de 

ser responsabilidade da gerência média mais afeita as forças 

e fraquezas da empresa .. 

• Os processos de avaliação carecem da determinação 

de um limite mínimo de pontos ou características cujo -na o 

atingimento impediria que a idéia de um novo produto passas-

se aos estágios subsequentes e mais onerosos do processo de 

desenvolvimento. 

Conclusão: Das deficiências apontadas nos métodos usualmen 
te empregados no julgamento .de novos produtos de
duziremos melhores critérios de avaliação a serem 

.utilizados em um dos dois primeiros estágios do 
processo de desenvolvimento. 

DOS MELHORES CRITtRIOS DE AVALIAÇÃO 

• De acôrdo com o grau de inovação, em relação a em-

presa e ao mercado, classificamos os novos bens de consumo 

em 8 diferentes categorias, quais sejam: 

- melhoria mercadológica 

- melhoria tecnológicà 

- diversificação mercadológica 

- diversificação tecnológica · 

- renovação mercadológica e tecnológica 

- extensão mercadológica de linha 

- extensão tecnológica de linha 

- inovadores fundamentais 

Conclusão: O agrupamento e posterior julgamento de grupos de 
idéias de novos bens de consumo com níveis seme
lhantes de inova~ão nos permitirão apurar o pro
cesso de avaliaçao. 
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• As principais causas de fracasso no lançamento de 

novos bens de consumo nos Estados Unidos bem como suas parti 

cipações no total de fracassos são as seguintes:(*l) 

CAUSAS DE FRACASSO Participação em 
relação ao total 

(%) 

A. CAUSAS MERCArorlx;ICAS 67 -
1. Problemas de diferenciação 31 
2. Análise de mercado inadequada 11 
3. Posicionamento inadequado 9 
4. Problemas de distribuição 6 
5. Problemas na adequação do prc:d.uto 5 
6. Poli tica de preÇo inadequada 3 
7. Concorrência 2 
8. Marca impronunciável (*) 

B. CAUSAS TfiNICAS 26 -
1. Problemas técnicos :10 produto 11 
2. Aprazarrento inadequado 11 
3. Mercado errado p:rra a empresa 4 

c. C'.AUSAS FINANCEIRAS 7 -

1. Custos mais altos que os estimados 5 
2. Insuficiente esfôrço mercadológico 2 
3. Falta de estabilidade m mercado (*) 

TOI'AL 100 

( *) Menos que 1% 

Conclusão: As causas de fracasso no lançamento de novos bens 
de consumo nos Estados Unidos nos permitirão defi 
nir elementos que as analisem no sistema de ava
liação a ser proposto. Desta forma estaremos di
mensionando eventuais barreiras futuras no lança
mento de novos bens de consumo no Brasil • 

• As principais causas 'de fracasso no lançamento de 

novos bens de consumo no Brasil bem como as participações no 

total de fracassos são as seguintes: (*2) 

*f) Resultado da análise de 4 (quatro} pesquisas escolhidas para este estudo. 
*2) Resultado da análise do artigo de: VALENTE, Célia - Por que fracassam os 

lançamentos - Revista Exame - outubro 
de 1974. 
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CAUSAS DE FRACASSO 
Participação em 
relação ao total 

(%) 

A. CAUSAS MERCAOOLéGICAS 69 -
l. Problemas de distribuição 19 
2. Análise de mercado inadequada . 15 
3. Poli tica de preço inadequada 12 
4. Problemas de adequação do produto ll 
5. Problemas de diferenciação lO 
6. Problemas na propaganda l 
7. Concorrência l 

B. CAUSAS FINANCEIRAS 19 -
l. Insuficiente esfôrço mercadológico 12 
2. CUstos nais altos que os estinados 7 

-

C. CAUSAS 'IÉCNICAS 12 -

l. Problemas de fornecimento 5 
2. Aprazarrento inadequado 4 
3. Problemas técnicos oo produto 3 

'IO'mL. . 100 

Conclusões: l) As causas de fracassos no lançamento de novos 
bens de consumo no Brasil nos permitirão defi 
nir elementos que as dimensionem no processo de 
avaliação a ser proposto. 

2) As participações de cada causa de fracasso nos 
possibilitará atribuir a devida ponderação ao 
seu elemento correspondente no sistema de ava 
liação a ser proposto. 

3) O sistema de avaliação conterá elementos que 
dimensionarão as causas de fracasso,presentes 
e futuras, adequando-se as caracteristicas do 
mercado brasileiro. 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

• Proporemos um sistema de avaliação de novos bens de 

consumo, adequado ao mercado brasileiro, a ser utilizado no 

primeiro estágio do processo de desenvolvimento de um novo 

produto, qual seja a seleção de idéias. 
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• O sistema de avaliação constituir-se-á de elementos 

que dimensionem as principais causas de fracasso no lançamen 

to de novos bens de consumo nos Estado Unidos e no 

além de c·onter outros que julgamos impresclndi veis 

primeira fase do processo de desenvolvimento . 

Brasil 

àquela 

. As participações percentuais das principais causas 

de fracasso no lançamento de novos produtos no Brasil defini 

rão as ponderações que serão atribuídas aos seus correspon -

dentes elementos no sistema de avaliação . 

. As ponderações dos elementos do sistema de avaliação 

que analisarão as ·razões de insucesso norte-americanas bem 

corno daqueles que consideramos indispensáveis ao primeiro es 

tágio do processo de desenvolvimento será realizada de forma 

a manter inalterada a importância relativa dos pesos consig 

nados aos elementos que dimensionarão as causas de fracasso 

no lançamento de novos bens de consumo no Brasil . 

• Os elementos serão avaliados de acôrdo com 5 dife

rentes níveis de transformação dos recursos disponíveis na 

empresa que propiciariam condições ideais para o ·lançamento 

do novo bem de consumo • 

. Este número limitado de opçoes no julgamento de ca

da elemento configuraria o que chamamos de sistema determinís 

tico de avaliação que facilitaria sua operacionalização pela 

gerência média . 

• Através de cálculos aritméticos cada idéia de novo 

produto auferirá um específico número de pontos o que nos 

possibilitará estabelecer um limite mínimo chamado de "nível 

de aceitação" cujo não atingimento impedirá que o novo produ 

·to passe aos estágios subsequentes e mais onerosos do proce~ 

so de desenvolvimento. 



CAPÍTULO I - TEMPO E RECURSOS EMPREGADOS NA AVALIAÇÃO DE 

UM GRUPO DE ID~IAS DE NOVOS PRODUTOS EM CADA 

ESTÁGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO. 
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Definidos os objetivos quantitativos e qualitativos 

de curto, médio e longo prazos, da empresa, que se constitui 

na pedra fundamental ~e qualquer Programa de Desenvolvimento 

de Novos Produtos, através de uma série de métodos passa-se 

a geração de idéias de novos empreendimentos. 

Tais idéias bastam serem compativeis com os objeti-

vos estabelecidos para serem aprovadas para futuras averigua 

ções, sendo este julgamento puramente subjetivo e destituido 

de qualquer rigor de análise. 

Em seguida principiando pela seleção de idéias, to-

-dos aqueles projetos de novos empreendimentos vao passando 

por exames cada vez mais detalhados quando são analisadas as 

suas perspectivas de sobrevivência no mercado. 

O vigor destas análises é crescente nos vários está 

gios do processo de desenvolvimento. 

Como resultante, a grande maioria dos imaginados 

novos negócios são descartados no transcorrer do referido 

processo por nao apresentarem esperanças em se tornar um su-

cesso comercial. 

-Muitos deste projetos de novos produtos sao rejeita 

dos já no primeiro estágio ,outros no segundo,e assim por 

diante. 

A. 1NDICE DE MORTALIDADE DE UM GRUPO DE ID~IAS DE NOVOS PRO-

DUTOS EM CADA ESTÂGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

A Booz, Allen and Hamilton Inc. de uma pesquisa rea 

lizada com 51 empresas norte-americanas deduziu a curva de 

rejeições em cada estágio do processo de desenvolvimento par 

tindo de um grupo de 58 idéias iniciais de novos produtos. 
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Como reportado naquele estudo os índices de rejei

ções variam de indústria para in~ústria mas a forma genérica 

da curva típica de rejeições é apresentada na figura I, cha-

mada de "Mortalidade de idéias de Novos Produtos" (13) . 
FIG. I - MORTALIDADE DE ID~Il\S DE NOVOS PRODUTOS 

N9 DE IDf:IAS (p:>r estágio do processo de desenvolvimento - 51 errpresas) 
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_______ Fonte: BOOZ, ALLEN ANO HAMILTON Inc. 
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TEMPO ACUMULADO (% ) 

Em abcissa o gráfico apresenta o tempo àcurnulado des 

pendido em um projeto médio de desenvolvimento de um mvo pro 

duto e emordenada a evolução dos "cortes" em um grupo de 58 

idéias. 

Como vemos, de todo aquele volume inicial de novos 

empreendimentos potenciais somente um vingará no mercado no 

que redunda o que foi por nós chamado de " írrlice de sobrevivên-

cia de idéias de novos produtos" de 1,7%. 

Do gráfico deduzimos que no desdobramento do proces 

so de avaliação de um grupo de 58 idéias ocorre o exposto no 

quadro n9 1. 

(13) Booz, Allen and Hamilton - Op. cit. - pág. 9. 



40. 

QUADRO N9 1: NÚMERO DE ID~IAS DE NOVOS PRODUTOS EM CADA ESTÂ 

GIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO (*) 

ESTÁGIO DO PROCESSO SELEÇÃO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENI'O TES'IE CDMEOCIA-
DE ID:l!:IAS MER:ADO PROPRIAMEN'IE DE LIZAÇÃO. 

DESENVOLVIMENI'O DI'ID MEICAOO 

N9 INICIAL DE ID:l!:IAS 58 13 7 2 1 

N9 DE ID:l!:IAS REJEITA -
DAS. 45 6 5 1 -

PORCD\lTAGEM DE ID~I-
AS REJEITADAS EM RE-
IN;ÃO AO NÜMERO INI-
CIAL. 78% 46% 71% 50% -
PORCENTAGEM DE ID:l!:I-
AS APIDVADAS EM RE-
IAçkJ AO NÜMERO INI-
CIAL. 22% 54% 29% 50% -

Portanto, ~ de 58 o "n6mero inicial de id~ias" que 

entram para o primeiro estágio do processo de desenvolvimen-

to de um novo produto, a seleção de id~ias. 

Atingem o segundo estágio, a análise de mercado 13 

das 58 id~ias iniciais. 

Destas 13 somente 7 imaginados novos produtos alcan 

çam o terceiro estágio, o desenvolvimento propriamente dito. 

Para o teste de mercado sobram apenas 2 id~ias e 

destas,uma Única terá se transformado em sucesso comercial. 

-E e preciso atentar que quando nos referimos a suces 

so comercial é a mera sobrevivência daquela id~ia, agora pro 

duto no mercado. 

Com isto, deduzimos o "número de id~ias rejeitadas" 

em cada estágio do processo de desenvolvimento. 

Ou seja, de um conjunto de 58 novos negócios poten-

ciais, 45 são descartados no primeiro 

(*) Anâlise do grafico apresentado pela lbõz, 
cit. pãg 9. 

estágio do processo de 
Allen and Harm.Itõn q;;. 
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-desenvolvimento, restando 13 que serao melhor examinados no 

segundo estágio. 

Na análise de mercado, serão recusados 6 daqueles 

13 novos negócios potenciais, restando portanto 7 que entram 

para o terceiro estágio. 

-Destes, 5 projetos de novos produtos serao rejeita 

dos no desenvolvimento propriamente dito de um novo produto 

e, assim sendo apenas 2 lograrão atingir o quarto estágio. 

Mesmo nesta penúltima fase, antes da introdução"ofi 

cial" do novo produto no mercado, apesar de todas as análi-

ses e avaliações concretizadas anteriormente, das 2 uma úni-

ca idéia de novo produto conseguirá sobreviver no mercado, 

como um sucesso comercial. 

Ou seja mesmo que uma idéia de um novo produto con-

siga atingir o teste de mercado, sua probabilidade de fruti-

ficar ainda será de somente 50%. 

Assim sendo a "percentagem de idéias rejeitadas em 

relação ao número inicial" das q~e são analisadas, é no pri

meiro estágio, a seleção de idéias, de 78%. 

Na análise de mercado as 6 idéias rejeitadas repre-

sentam 46% das 13 que atingiram este estágio. 

No desenvolvimento propriamente dito a percentagem 

de rejeições é de 71%. 

No penúltimo estágio do processo de desenvolvimento, 

o teste de mercado como dito, o indice de rejeição é de 50%. 

Nestes termos, nos três primeiros estágios do pro-

cesso de desenvolvimento, os indices de rejeição são de 78%, 

46% e 71% respectivamente. 

~ preciso atentar para o substancialmente alto per

centual de idéias rejeitadas em relação ao número inicial de 

idéias, de 71% no estágio de desenvolvimento propriamente dito. 
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No nosso entender as porcentagens deveriam seguir 

uma ordem decrescente naquelas três primeiras fases do pro-

cesso de desenvolvimento. 

O percentual de rejeição no terceiro estágio deve-

ria ser bem menor do que usualmente ocorre na análise/avalia 

çao de um grupo de 58 idéias de novos produtos. 

A "percentagem de idéias aprovadas em relação ao 

número inicial" no primeiro estágio é de 22%. 

Na análise de mercado, os 7 novos negócios potenci 

ais aprovados representa 54% dos 13 que passaram pela sele-

ção de idéias. 

No terceiro estágio as 2 idéias aprovadas corres -

pondero a 29% das 7 iniciais e no teste de mercado uma entre 

duas idéias que atingiram este estágio, é aprovada. 

Logicamente, atentamos para o alto Índice de aprova 

ção de 54% na segunda fase, a análise de mercado. 

Neste contexto a taxa de aprovação de idéias de no-

vos produtos na análise de mercado é excessivamente alta no 

que redunda em altos índices de rejeições na fase subsequen-

te, o desenvolvimento propriamente dito. 

E coincidentemente ou não, a "análise de mercado· ina 

dequada" é a segunda principal causa de fracasso no lançame.!:!_ 

to de novos bens de consumo no Brasil e a terceira nos Esta 

dos Unidos, como veremos no decorrer deste estudo. 

A parte dos investimentos de capital e tempo aplica 

dos em cada fase do processo de desenvolvimento, o que foi 

até então exposto constitui-se no primeiro indicio de que 

realmente os dois primeiros estágios, a seleção de idéias e 

análise de mercado, exigem melhores critérios de julgamento 

se quisermos reduzir os índices de fracassos de oovos produtos. 

E: provável que o cerne do problema de se incrementar 
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a eficiência dos "Programas de Desenvolvimento de Novos Pro-

dutos" esteja realmente localizado no segundo est~gio, a an~ 

lise de mercado. 

Contudo, a melhoria dos critérios de avaliação na 

fase inicial, a seleção de idéias corroboraria ainda mais para 

que aquele objetivo fosse atingido. 

B. TEMPO APLICADO EM UM PROJETO Mf:DIO EM CADA FASE DO PRCX:ESSO 

DE DESENVOLVIMENTO 

Voltando-se a examinar a figura I, no que se refere 

aos tempos despendidos em cada um dos cinco estágios do pro-

cesso de desenvolvimento de um projeto médio de um novo pro-

duto, os seus percentuais são apresentados no quadro n9 2. 

QUADRO N9 2: PERCENTUAIS DE TEMPO APLICADOS EM UM PROJETO 

MEDIO EM CADA ESTÁGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO (*) 

ESTÂGIO DO PRCX:ESSO SELEÇÃO DE ANÂLISE DE DESENVOLVIMEN'ID TESI'E CC1'1ERCIA 
DE ID~IAS MERCAOO PROPRIAMENTE DE LIZAÇÃo-: 

DFSENVOLVIMEN'IO DITO MER:ADO 

POR:ENTAGEM DE TEMPO 
DESPENDIOO NESTE ESTÁ -
GIO. 5% 10% 43% 20% 22% 

PORCENI'AGEM ACUMUI.ADA 
DE TEMPO DESPENDIOO 
A'It ESTE ESTÁGIO. - 15% 58% 78% 100% 

Considerando-se um único projeto médio de desenvol 

vimento de um novo produto, na seleção de idéias despende-se 

{*) Análise do gráfico apresentado pela B:x:Jz, Allen and Hamilton - ~
cit. pág. 9. 
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5% do total empregado em todos os cinco estágios. 

A análise de mercado demanda 10% do tempo alocado 

em todo o processo de desenvolvimento. 

O terceiro estágio, o desenvolvimento propriamente 

dito, é aquele que exige a maior parcela de tempo do total 

alocado em todo o processo, ou seja 43%. 

O teste de mercado é responsável por 20% e a comer 

cialização por 22% do tempo global aplicado no desenvolvimen 

to de um projeto médio de um novo produto. 

Assim sendo é o terceiro estágio aquele que demanda 

a maior parte do tempo empregado para o desenvolvimento de 

um novo negócio. 

Portanto seria recomendável que evitássemos o máxi-· 

I ~ 
mo poss1vel, que más idéias de novos empreendimentos atingis 

sem o estágio de desenvolvimento propriamente dito. 

Tal procedimento, sem dÚvida, implicaria em um tem-

po acumulado, naquelas duas primeiras fases, maior que os 15% 

usualmente aplicados naquele estágio que como veremos poste 

riormente é o terceiro estágio que demanda igualmente a maior parcela_ 

de recursos aplicados,a exceção da comercialização evidentemente. 

A esta altura, sabemos que o indice de rejeição no 

desenvolvimento propriamente dito e o de aprovação na análi-

se de mercado são excessivamente altos e é a terceira fas~ 

no que se refere a tempo empregado, a mais despendiosa de to 

do o processo. 

O tempo acumulado despendido até o térceiro estágio 

é de 58% que somado ao teste de mercado atinge 78% para tota 

lizar 100% com a comercialização do novo produto. 

Comparando-se os percentuais de idéias rejeitadas e 

tempo despendido em cada estágio do processo de desenvolvi -

menta de um projeto médio teriamos (ver quadro n9 3). 
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QUADRO NQ 3: PERCENTUAIS DE ID~IAS REJEITADAS E TEMPO DESPEN 

DIDO EM CADA ESTÁGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO (*) 

ESTÂGIO DO PROCESSO SELEX;ÃQ DE ANÃLISE DE DESENVOLVIMEN'ID TESTE CCMERCIA 
DE ID~IAS MERCADO PROPRIAMENTE DE LIZAÇÃ6: 

DESENVOLVIMEN'ID DITO MERCADO 

PORCENTAGEM DE ID~I-
AS REJEITADAS EM RE-
'I..N;.ÃO AO NÚMERO INI-
CIAL. 78% 46% 71% 50% -

PORCENI'AGEM 00 TEMPO 
DESPENDIOO NESTE ES-
TÁGIO. 5% 10% 43% 20% 22% 

Po~to, no primeiro estágio, a seleção das idéias 

de novos produtos, são rejeitadas 78% do numero inicial de 

negócios potenciais sendo que cada qual demanda 5% do tempo 

global. 

Na análise de mercado são descartadas 46% das idéias 

aprovadas no primeiro estágio aplicando-se em cada novo em-

preendimento 10% do tempo exigido para seu desenvolvimento,ca 

so atingisse a comercialização. 

No terceiro estágio, o desenvolvimento propriamente 

dito apresenta um índice de rejeição de 71% em relação ao nú 

mero inicial de idéias que atingem aquela fase sendo que ca

da uma delas exigirá 43% do total de tempo aplicado no seu 

desenvolvimento. 

No teste de mercado serão descartadas 50% das idéias 

de novos produtos que adentram àquele estágio que absorve 20% 

do total despendido em um projeto médio. 

E finalmente a comercialização é responsável por 

(*) Análise do gráfico_ apresentado pela Booz, Allen arrl Hamilton. 
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22% do tempo global empregado em um projeto médio. 

o que exporemos a seguir carece de qualquer funda

mento, principalmente _matemático, mas no âmbito das pressupo 

sições consideraremos um incremento de 20% no tempo despendi 

do na primeira fase do processo de desenvolvimento. 

Na seleção de idéias um incremento de 20% nos 5% do 

tempo usualmente consignados ãquela fase result~ria em um 

tempo aplicado de 6% em relação ao total. 

Caso o percentual de rejeição de idéias fosse propor 

cional ãquele incremento no tempo despendido, então os 78~ 

de idéias rejeitadas naquela primeira fase seria acrescido 

de 20% resultando em uma taxa de rejeição de 94%. 

Ou seja das 58 idéias iniciais de novos produtos 

seriam descartadas aproximadamente 55, restando 3 novos negó 

cios potenciais que prosseguiriam o processo de desenvolvi -

mente sendo que um daqueles se transformará em sucesso comer 

cial. 

A hipótese, caso nao fosse utópica, nos pareceria 

extremamente tentadora, ou melhor dizendo, compensadora,for 

talecendo ainda mais nossas dúvidas sobre a parcela de re

cursos atribuída a fase embrionaria do processo de desenvol

vimento a seleção de idéias. 

C. RECURSOS INVESTIDO EM UM PROJETO M~DIO EM CADA FASE DO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

O estudo emprendido pela Booz, Allen and Hamilton Inc. 

reporta ainda a percentagem de recursos, em termos de cap! 

tal, aplicados em cada estágio do processo de desenvolvimen 

to de um projeto médio de um novo produto (14) representado 

·(14) Booz, Allen and Hamilton Inc. - Op. cit. pág. 10. 
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pela figura II. 

FIGURA II: PERCENTAGENS ACUMULADAS DE RECURSOS APLICADOS* E 

TEMPO DESPENDIDO EM CADA ESTÂGIO DO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

(Média de todas as indústrias) 
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Fonte: Booz, Allen and Hamilton Inc. 

O gráfico apresenta em abcissa a percentagem acumu-

lada de tempo despendido por estágio do processo de desenvol 

vimento já visto anteriormente e em ordenada a porcentagem 

acumulada de recursos aplicados em um projeto médio, recursos 

estes subdivididos em termos de investimentos e despesas. 

*Observação: O gráfico original sul:divide o total de recursos aplica
dos em "capital expenditures" e "expense items" que tra
duzi.rros por "investirrentos" e "despesas" respectivamente. 
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Da análise do gráfico deduzimos as seguintes percen 

tagens de recursos aplicados em cada fase do processo de de

senvolvimento de um projeto médio de um novo produto (ver qua 

dro n9 4). 

QUADRO N9 4: RECURSOS APLICADOS EM UM PROJETO M~DIO EM CADA 

ESTÂGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO (*) 

ESTÂGIO DO PROCESSO SELEX;ÃO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMEN'ID TESTE CG1ERCIA 
DE ID:t:IAS .MERCAOO PROPRIAMENTE DE LIZAÇÃD-

DESENVOLVIMENIO Drro MERCAOO 

POICENTAGEM DE RE-
CURSOS APLICAOOS 
NESTE ESTÂGIO. 3% 7% 31% 14% 45% 

PORCENTAGEM ACUMUlA 
DA DE REX:URSOS APLI 
CADOS ATÉ ESTE ESTA 
GIO. 

- 10% 41% 55% 100% 

Q.J. seja no primeiro estágio, a seleção de idéias apli-. 

camas 3% do total de recursos exigidos para o desenvolvimento 

de um projeto médio de um novo produto. 

A análise de mercado é responsável pela absorção 

de 7% do total de recursos empregado. 

O terceiro estágio, o desenvolvimento propriamente 

dito, consome 31% dos recu~sos demandados, sendo portanto o 

mais dispendioso, em capital empregado, de todo o processo,a 

exceçao da comercialização. 

O teste de mercado exige 14% e a comercialização 45% 

do volume global de recursos destinados ao desenvolvimento de 

um projeto médio de um novo produto. 

(*) Anális~ do gráfico apresentado pela Iboz, Allen and Hamilton. cp. 
cit. pag. 10. 
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Se igualmente adentrassemos no campo das pressuposi 

çoes, onde incrementos nos recursos aplicados na fase de se-

leção de idéias resultariam em iguais proporções de ,idéias 

rejeitadas, então estaria plenamente demonstrada a viabilida 

de de incrementarmos os esforços usualmente empregados naque 

le estágio. 

Em termos de percentagem acumulada, até a análise 

de mercado aplica-se 10% dos recursos que somada àquela atri 

buída ao desenvolvimento propriamente dito resulta em 41%. 

Até o quarto estágio, o teste de mercado, já foram 

consignados 55% do total de recursos demandados no desenvol-

vimento de um projeto médio de um novo produto e a comercia-

lização responde pelos 45% restantes, totalizando 100%. 

As participações entre investimentos e despesas que 

calculamos foram os seguintes (ver quadro n9 5) . 

QUADRO N9 5: PARTICIPACÕES ENTRE INVESTIMENTOS E DESPESAS EM 

CADA ESTÁGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO (*) 

ES~GIO 00 PRCCESSO SElEÇÃO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENI'O TES'IE COMERCIF 
DE IDt':IAS MERCAOO PROPRIAMENTE DE LIZAÇÃo-: 

DESENVOLVIMEN'IO DI'IO MEOCADO 

INVESTIMENTOS 48% 61% 37% 43% 50% 

DESPESAS 52% 39% 63% 37% 50% 

Na seleção de idéias,dos recursos aplicados em um 

projeto médio1 48% constituem-se em investimentos e 52% de 

despesas, sendo este último o mais alto índice dentre todos 

os cinco estágios a exceção do desenvolvime.nto propriamente 

dito. 

(*) Análise do gráfico apresentado pela :aooz, Alle.'1 and Hamilton - cp. 
cit. pág. 10. 

l 
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Na segunda fase a análise de mercado os investimen-

tos são mais altos atingindo 61% e as despesas reduzem-se pa 

ra 39%. 

~ o terceiro estágio, o desenvolvimento propriamen-

te dito que apresenta o mais baixo Índice de investimento e 

o mais alto de despesas, de todos os cinco estágios, sendo 

eles 37% e 63% respectivamente. 

-No teste de mercado os recursos aplicados compoe-se 

de 43% de investimentos e 37% de despesas e na comercializa 

ção os índices de investimentos e despesas são id~nticos. 

O . estudo não especifica o que venha a ser investi-

mente e despesa e pode parecer estranho que já na fase de se 

leção de idéias tenhamos uma parcela de investimentos. 

A não ser que, por exemplo, a aquisição de dados 

históricos, seja considerado um ativo adquirido pela empresa. 

Comparando-se as porcentagens acumuladas de recur-

sos aplicados e tempo despendido em cada fase do processo de 

desenvolvimento de um novo produto temos (ver quadro n9 6). 

QUADRO N9 6: PERCENTUAIS DE RECURSOS APLICADOS E TEMPO DESPEN~ 

DIDO EM UM PRQJE'IO MtDIO EM CADA ESTÁGIO 00 PROCESSO DE DESENVOLVIMENI'O~*) 

FSTÂGIO 00 PROCESSO SElEÇÃO DE ANÃLISE DE DESENVOLVIMENI'O TESTE cx:ME:OCIA 
DE IDt:IAS MERCADO PROPRIAMENTE DE --LIZAÇN). 

DFSENVOLVIMEN'ID DI'IO MERCADO 

PORCENTAGEM ACUMULA 
DA DE RECURSC6 APLI -CADOS. 3% 10% 41% 55% 100% 

PORCENTAGEM ACUMULA 
DA DE 'IEMPO DFSPEN= 
DIOO. 5% 15% 58% 78% 100% 

(*) Análise do gráfioo apresentado pela Booz,Allen arrl Hamilton. Op. cit. 
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Assim, até a análise de mercado foram comprometidos 

10% dos recursos e 15% do tempo empregados no desenvolvimen-

to de um novo produto. 

·No terceiro e'stágio, o desenvolvimento propriamente 

dito,já foram dedicados 41% dos recursos e 58% do tempo total 

empregado para a concretização de um novo empreendimento. 

Até o teste de mercado já foram absorvidos 55% dos 

recursos e 78% do tempo sendo o restante consumido pelo últi 

mo estágio a comercializ~ção do novo produtó. 

Portanto, é o estágio do desenvolvimento propriamen 

te dito que consome grande parte dos recursos e tempo aplica 

dos em um novo negócio e existem fortes indícios que nos fa-

zero crer da necessidade e viabilidade de empregar maiores e 

melhores energias nos dois primeiros estágios. 

Seria recomendável I então I que qualquer negócio p::>ten 

-cial que nao se transformasse em sucesso comercial, fosse im 

pedido de passar ao estágio de desenvolvimento propriamente 

dito. 

Mas isto significa rejeitar todas as idéias de novos 

produtos que redundarão em fracasso, nos dois primeiros está 

gios do processo de desenvolvimento, a seleção de idéias e a 

análise de mercado, o que implicaria em se empnegar maiores 

recursos e despender uma maior parcela.de tempo naquelas du-

as primeiras fases. 

Resta a dúvida se o procedimento nao oneraria o pro 

cesso de desenvolvimento de um conjunto de idéias de mvos 

produtos como um todo. 
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O. TEMPO E RECURSOS "DESPERDIÇADOS" NA AVALIAÇÃO DE UM GRUPO 

DE ID~IAS DE NOVOS PRODUTOS EM CADA FASE DO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

De forma a manter inalterados os volumes globais de 

recursos e tempo empregados em todo o processo de desenvolvi 

mento de um conjunto de 58 idéias de novos produtos, aqueles 

esforços "desperdiçados" em idéias rejeitadas nas várias fa--

-ses do processo de desenvolvimento serao aplicados na sele-

ção de idéias e na análise de mercado. 

Os resultados serão então, comparados com aqueles 

usu~lmente empregados naquelas duas fases. 

Para tanto, consideramos que um projeto médio 

constituido de 100 unidades de recursos e outro tanto de uni 

dades de tempo que nada mais é que uma adaptaç~o da figura 

anteriormente apresentada. 

Nestes termos um projeto médio de um novo produto 

estaria representado pela figura III. 

Em ordenada, ao invés de percentagem acumulada,apr~ 

sentamos as cem unidades acumuladas de recursos aplicados e 

em abcissa, ao invés de percentagem acumulada, as cem unida-

des acumuladas despendidas em um projeto de desenvolvimento 

de um novo produto, classificado como projeto médio. 
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FIGURA III: UNIDADES ACUMULADAS DE RECURSOS APLICADOS E~ 

DESPENDIOO EM CADA F7\SE 00 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

(Média de todas as indústrias) 
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Fonte: Adaptação do gráfico apresentado pela Booz, Allen and Hamilton. 

D~preende-se que em cada estágio do processo de de

senvolvimento de um novo produto são aplicados os seguintes 

esforços em termos de tempo e recursos (ver quadro n9 7). 

QUADRO N9 7: ESFORÇOS APLICADOS EM UM PROJETO MEDIO EM CADA 

ESTÃGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO * 

ESTÂGIO 00 PROCESSO SELEgo DE ANÂLISE DE DESENVOLVIMENI'O TES'IE ro1E:OCIA 
DE ID IAS MERCAOO PROPRIAMENTE DE LIZAçliD-

DESENVOLVIMEN'IO DITO MERCAOC 

UNIDADES DE TEMPO 
DESPENDID1\S 5 10 43 20 22 

UNIIl2\DES DE REOJR -Sal APLICADAS. 3 7 31 14 45 

(*) Análise do gráfico apresentado pela Bcx>z, Al.len arrl Hamilton. 

'lurAl 

100 

100 



IAS· DE NOVOS PRODUTOS (EM UNIDADES) 

G DO TEMPO 'IO'I7\L DE RE 'IDTAL DE TEMPO 'IDTAL DE RE 
3PENDIOO CURSOS APLI DESPERDIÇADO CURSOS DES-

CADOS. EM IDt':IAS RE- PERDIÇ'ADO EN 
JEITADAS IDf':IAS RE-

JEITADAS 

(1) X (3) (6)=(1)x(4) ( 7) = ( 2) X ( 3) (8)=(2)x(4) 

290 174 225 135 

130 91 60 42 

301 217 215 155 

40 28 20 14 

22 45 - -

783 555 520 346 
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Das 100 unidades de tempo empregadas no processo glo

bal de desenvolvimento de um novo produto, 5 delas são aloca 

das a fase de seleção de idéias, 10 à análise de mercado, 43 

unidades de tempo são consignadas ao estágio de desenvolvi-

mente propriamente dito, 20 ao teste de mercado, 22 unidades 

de tempo à comercialização,ou introdução "oficial" do novo 

produto no mercado. 

Da mesma forma, das 100 unidades de recursos aplica 

dos no processo global de desenvolvimento de um novo produto, 

3 delas são alocadas na seleção de idéias, 7 à análise de mer 

cado, 31 unidades de recursos_são consignadas ao estágio de 

desenvolvimento propriamente dito, 14 ao teste de mercado e 

45 unidades das 100 unidades de recursos são ·aplicadas · na 

comercialização. 

Conjugando-se estes valores com aqueles do indice de 

mortalidade de idéias de novos produtos, apresentados anterior-

mente chegamos as seguintes conclusões apresentadas na tabela I. 

~ I: TEMPO E RECURSOS EMPREGADOS NA AVALIAÇÃO DE UM GRUPO DE 58 I 

EsrÂGIO DO PROCESSO N9 INICIAL DE N9 DE IDf':IAS UNIDADES DE UNIDADES DE 'D: 
DE IDf':IAS DE NJ- DE NOVOS PRO TEMPO DES- RECURSOS 

DESENVOLVIMENIO VOS PRODUI'OS. DU'IDS REJEI- PENDIDAS NA APLICADAS 
TADO. QUEIE ESTA= NAQUELE 

GIO. ESTÂGIO 

(1) (2) (3) ( 4) c 
!.Seleção de Idéias 58 45 5 3 

2.Análise de Mercado 13 6 10 7 
, 

).Desenvolvimento 
propriamente dito 7 5 43 31 

4.Teste de Mercado 2 1 20 14 

5.0omercialização 1 - 22 45 

6• 'IOTAL - 57 100 100 __ .___ 
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o "número inicial de idéias de novos produtos" que 

entram para fase de seleção é de 58 (fila l/coluna 1) sendo 

que 45 delas serão rejeitadas naquele estágio (fila l/coluna 2) o 

Em cada projeto de desenvolvimento são despendidos 

no estágio de seleção de idéias, 5 unidades de tempo(fila 1/ 

coluna 3) e aplicados 3 unidades de recursos (fila l/coluna 4). 

Partindo-se dn pressuposto que todo o conjunto de 

idéias de novos produtos tratam-se de projetos médios de no-

vos produtos, concluimos que na seleção de idéias o tempo 

global despendido na avaliação das 58 idéias de novos produ 

tos é de 290 unidades (fila l/coluna 5) e o total de recur-

sos aplicados na mesma fase monta a 174 unidades (fila 1/colu-

na 6) o 

No entanto como naquela primeira fase do desenvolvi 

menta são rejeitas 45 idéias de novos produtos (fila l/coluna2) 

então o volume total de tempo desperdiçado naquela fase 
~ 

e 

de 225 unidades de tempo (fila l/coluna 7) e 1~5 unidades de 

recursos (fila l/coluna 8) o 

No segundo estágio do processo de desenvolvimento,a 

análise de mercado, o número inicial de idéias é de 13 (fila 

2/coluna 1) sendo que 6 delas são rejeitadas naquela fase 

(fila 2/coluna 2) o 

Em um projeto médio, na análise de mercado são des-

pendidas 10 unidades de tempo (fila 2/coluna 3) e aplicadas 

7 unidades de recursos (fila 2/coluna 4)o 

Nestes termos, na análise de mercado daquelas 13 

idéias de novos produtos (fila l/coluna 1) serão despendidas 

130 unidades de tempo (fila 2/coluna 5) e aplicadas 91 unida 

desde recursos (fila 2/coluna 6)o 

Porém como neste estágio serão descartadas 6 idéias 

(fila 2/coluna 2) das 13 iniciais, então estaremos desperdi-



çando 60 unidades de tempo {fila 2/coluna 7) e 42 

de recursos {fila 2/coluna 8). 
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unidades 

No desenvolvimento propriamente dito de um novo pro 

duto são ·7 as idéias de·novos negócios potenciais que atingem 

aquele estágio {fila 3/coluna 1) sendo que 5 delas serão re

provadas {fila 3/coluna 2) por não apresentarem perspectivas 

de comercialização. 

Esta fase do processo de análise/avaliação de um 

projeto médio demanda 43.unidades de tempo (fila 3/coluna 3) 

e 3 unidades de recursos (fila 3/coluna 4). 

Portanto a avaliação daquelas 7 idéias iniciais (fi 

la 3/coluna 1) exigirá 301 unidades de tempo despendido (fi

la l/coluna 5) e 217 unidades de recursos (fila 3/coluna 6). 

O montante desperdiçado no julgamento das 5 idéias 

de novos empreendimentos que serão rejeitadas naquela fase 

{fila 3/coluna 2) será de 215 unidades de tempo (fila 3/colu 

na 7) e 155 unidades de recursos (fila 3/coluna 8). 

No quarto estágio do processo de desenvolvimento, o 

teste de mercado, entram 2 idéias de novos produtos (fila 4/ 

coluna 1) sendo que uma delas não atingirá o estágio subse

quente (fila 4/coluna 2). 

No teste de mercado, um projeto médio exige um dis

pêndio de tempo de 20 unidades (fila 4/coluna 3) e uma apli

cação de 14 unidades de recursos (fila 4/coluna 4). 

O total de recursos despendidos na avaliação daque-

las 2 idéias iniciais, naquela fase, atinge a 40 unidades 

de tempo (fila 4/coluna 5) e 28 unidades de recursos (fila 4/ 

coluna 6). 

Na rejeição de uma idéia de negócio potencial no 

teste de mercado (fila 4/coluna 2) desperdiçaremos 20 unida

de de tempo (fila 4/coluna 7) e 14 unidades de recursos (fi

la 4/coluna 8). 
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E finalmente, das 58 idéias iniciais de novos negó-

cios somente lli~a atinge a comercialização (fila 5/coluna 1) 

sendo que naquele está9io são despendidos 22 unidades de tem 

po (fila 5/ coluna 3) e 45 unidades de recursos (fila 5/colu 

-na 4) , portanto os totais empregados em tempo e recursos sao 

respectivamente os mesmos (fila 5/coluna 5 e fila 5/coluna6) 

nao havendo qualquer desperdício. 

Concluimos então que no processo de avaliação de um 

grupo de 58 idéias de novos produtos, classificados como pro 

jetos médios, são despendidas 783 unidades de tempo (fila 6/ 

coluna 5) e 555 unidades de recursos (fila 6/coluna 6). 

No entanto das 783 unidades de ~.tempo, cerca de 520 

unidades (fila 6/coluna 7) serão desperdiçadas em novos negó 

cios que não serão concretizados e das 555 unidades de recur 

sos aplicadas no processo de avaliação de 58 idéias,346 uni-

dades (fila 6/coluna 8) serão esbanjadas em idéias que nao 

frutificarão no mercado. 

Ou seja, 66% do tempo e 62% dos recursos aplicados 

empregados no processo de análise e avaliação de 58 idéias 

nao gerarão lucros, índice este próximo dos 70% calculados 

por Barstow Bates anteriormente reportados. 

Analisando-se a coluna 7 verificamos que o estágio 

de desenvolvimento propriamente dito contribui com 215 das 

520 unidades de tempo desperdiçadas na avaliação de idéias 

de novos negócios que não se transformarão em sucesso comer-

cial, ou seja 41% do total. 

Este índice classifica aquele estágio como o segun-

do maior esbanjador de tempo, muito próximo do. primeiro res-

ponsável, a seleção de idéias, com 43% do total de unidades 

de tempo desperdiçados na avaliação de um conjunto de 58 

idéias de novos produtos. 
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Examinando-se a coluna 8 que trata dos recursos des 

perdiçados nos vários estágios do processo de avaliação de 

58 idéias, é o desenvolvimento propriamente dito que se posi 

ciona em primeiro lugar com 155 unidades que correspondem a 

45% do total. 

Assim sendo, podemos generalizar afirmando que no 

computo global do processo de avaliação de uma infinidade de 

idéias de novos empreendimentos, é no terceiro estágio, o 

desenvolvimento propriamente dito, que ocorrerá a maior par 

te dos esforços, em termos de recursos e tempo, cujo retôrno 

será nulo. 

Estaríamos então maximizando os investimentos diri-

gidos a área de desenvolvimento de novos produtos, caso ipu-

dessemos aprimorar os critérios de avaliação nas fases de 

seleção de idéias e/ou análise de mercado, afim de impedir 

que aquelas idéias que redundarão em fracasso não atinjam 

o terceiro·estágio do processo de desenvolvimento ou reduzir 

~ 

o numero daqueles que o conseguem. 

Melhores critérios de avaliação nos dois, ou em um 

dos dois primeiros estágios do processo de desenvolvimento , 

significa melhores análises que em síntese implica no incre-

mento de recursos e tempo que usualmente são injetados naque 

las duas fases. 

E. TEMPO E RECURSOS INCREMENTAIS, PASS1VEIS DE SEREM APLI~S 

NO ESTÂGIO DE SELEÇÃO DE ID~IAS 

-Para que nao onerassemos o processo de avaliação 

daquele conjunto de 58 idéias poderíamos aplicar já na sele-

çao de idéias, os esforços desperdiçados nas fases subseque~ 

tes do processo de desenvolvimento, desde que com tal expedi 
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ente conseguíssemos rejeitar as 57, idéias que serão descarta 

das no transcorrer do processo de desenvolvimento. 

Isto significa investir os recursos e tempo desper-

diçados na análise de mercado, desenvolvimento propriamente 

dito e teste de mercado,no primeiro estágio do processo de 

desenvolvimento, a seleção de idéias, que apresentamos na 

tabela II. 

TABELA II: TEMP 

ESTAGIO DO PRCCESSO 'l 
DE 

DESENVOLVIMENID · E 

l.Análise de Mercado 

2 .Desenvolvimento 
propriamente dito 

3.Teste de Mercado. 

4. 'IDI'AL 

Portanto, os v'olumes de tempo desperdiçados na anã-

lise de mercado, desenvolvimento propriamente dito e teste 

de mercado encontram-se na coluna 1 cuja somatória é de 295 

unidades de tempo (fila 4/coluna 1). 

Na coluna 2 estão reportados os volumes de recursos 

desperdiçados naqueles três estágios subsequentes a seleção 
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de id~ias cuja somat6ria atinge 211 unidades de recursos (fi 

la 4/coluna 2) . 

Na coluna 3 temos um total de 58 id~ias que -ser ao 

avaliadas naquele primeiro estágio do processo de desenvolvi 

menta. 

Assim, o quociente das 295 unidades de tempo pelas 

58 idéias resultará em 5 unidades adicionais de tempo que 

poderiam ser investidas na seleção de id~ias (fila 4/coluna4) 

sem que o procedimento tornasse mais dispendioso o processo 

de avaliação daquelas 58 id~ias de novos produtos. 

Igualmente o quociente das 211 unidades de recursos 

desperdiçados na análise de mercado, desenvolvimento propria 

mente dito e teste de mercado pelas 58 idéias que entram pa-

ra o primeiro estágio do processo de desenvolvimento, resul-

taria em um volume adicional de 4 unidades de recursos (fila 

4/coluna 5). 

Somando-se as 5 unidades adicionais de tempo (fila 

4/coluna 4) com outro tanto usualmente despendidas na sele-

ção de idéias (fila 4/c.oluna 6) resulta em 10 unidades de 

tempo, (fila 4/coluna 8). 

Somando as 4 unidades adicionais de recursos (fila 

4/coluna 5) com 3 unidades que usualmente são aplicadas na-

quela fase (fila 4/coluna 7) redunda em 7 unidades de recur-

sos. (fila 4/coluna 9). 

Comparando-se as colunas 8 com 6 e 9 com 7 conclui-

mos portanto que, sem onerarmos o processo de avaliação de 

um conjunto de 58 id~ias de novos produtos, poderíamos empr~ 

gar, na fase de seleção de id~ias, cerca de 2,3 vezes mais 

recursos e 2,0 vezes mais tempo do que usualmente é aplicado 

em um projeto m~dio naquela fase, desde que com este prece-

dimento possamos rejeitar as 57 id~ias que não se transforma 
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rao em sucesso comercial. 

F. TEMPO E RECURSOS INCREMENTAIS PASSÍVEIS DE SEREMAPLICNXB 

NO ESTÂGIO DE ANÂLISE DE MERCADO 

O mesmo raciocinio aplicado a segunda fase do pro-

cesso de desenvolvimento, a análise de mercado, redundaria nos 

seguintes dados apresentados na tabela III. 

TABELA III: TEMP 

ESTAGIO 00 PROCESSO 'IDrAL 
DE DESP 

DESENVOLVIMFNID EM ID 

l.Desenvolv.ilnento 
propriamente dito 

2.Teste de Mercado 

3. Tal'AL 

JE 

A somatória das unidades de tempo desperdiçadas nos 

·estágios de desenvolvimento propriamente dito e teste de mer 

cado é de 235 unidades (fila 3/coluna 1) que divididas pelas 

13 idéias que serão avaliadas naquele estágio (fila 3/roluna 3) 
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resulta em 18 unidades adicionais de tempo (fila 3/coluna 4) 

que poderiam ser investidas na análise de mercado sem onerar 

o processo de desenvoLvimento corno um todo. 

Estas 18 unidades incrementais de tempo somadas as 

10 unidades normalmente despendidas em um projeto médio nes

te estágio (fila 3/coluna 6) ±ntegr~lizam as 28 unidades de 

tempo (fila 3/coluna 8) aplicáveis na análise de mercado das 

13 idéias desde que conseguissernos rejeitar as 12 que não se 

tornarão sucesso comercial. 

Com relação aos recursos, as 169 unidades desperdi

çadas no desenvolvimento propriamente dito e teste de merca

do (fila 3/coluna 2) divididas pelas 13 idéias que serão ava 

liad-as na análise de mercado (fila 3/coluna 3) resultam em 

13 unidades incrementais de recursos (fila 3/coluna 5) que 

somadas as 7 unidades usualmente alocadas naquele estágio 

(fila 3/coluna 7) totalizarn 20 unidades de recursos (fila 3/ 

coluna 9). 

Comparando-se as colunas 8 com 6 e 9 com 7 conclui

mos que sem onerarmos o processo de avaliação de um conjunto 

de 13 idéias de novos produtos aprovadas na primeira fase do 

processo de desenvolvimento, poderíamos empregar na segunda 

fase, a análise de mercado cerca de 2;9 vezes mais recursos 

e 2,8 vezes mais tempo do que usualmente é aplicado em um 

projeto médio de desenvolvimento de um novo produto naquela 

fase, desde que com este procedimento possamos rejeitar as 

12 idéias que não se transformarão em sucesso comercial. 

Com esta demonstração fundamentamos nossas dúvidas 

sobre a distribuição de esforços nas duas primeiras fases 

do processo de desenvolvimento de um novo produto, a seleção 

de idéias e a análise de mercado. 

Acreditamos que a avaliação em qualquer urna destas 
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fases ou em ambas deve ser mais criteriosa de forma a evitar 

mos que as idéias que redundarão em fracasso não adentrem ao 

desenvolvimento propriamente dito. 

Sob o nosso ponto de vista, para maximizarmos a efi 

ciência de qualquer programa de desenvolvimento de novos pro 

dutos, por várias razões que veremos posteriormente, devemos 

primeiramente depurar os critérios de avaliaÇão utilizados 

na fase de seleção de idéias que de "per si" evitará que 

"más" idéias atinjam os estágios subsequentes. 



CAPÍTULO II - CRÍTICAS AOS M~TODOS DE AVALIAÇÃO DE NOVOS 

PRODUTOS 
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Com o objetivo de aprimorarmos os critérios de ava-

liação de um novo produto em alguma ou em todas as fases do 

processo de desenvolvimento deveríamos primeiramente reali

zar uma análise crítica das forças e fraquezas dos métodos 

atualmente empregados no julgamento de novos negócios. 

-No entanto, mesmo nos Estados Unidos sao raras as 

publicações que enfocam técnicas de avaliação de novos produ 

tos e no Brasil sao inexistentes. 

Na verdade, as publicações norte-americanas sôbre 

o assunto são simplificações e/ou variaçoes de um método de 

autoria de John O'Meara Jr. (15) publicado há 18 anos. 

A Única inovação sôbre técnicas de avaliação de no-

vos produtos foi publicada em 1966, o DEMON, siglas de "Deci 

sion Mapping via optimum go-no networks" (16) e desde então 

não temos conhecimento de qualquer outra novidade naquele 

específico assunto. 

Neste caso as deficiências apontadas nos procedimen 

tos de avaliação de novos produtos, são aquelas que ~ós repu 

tamos como as que mais afetam a performance de um Programa 

de Desenvolvimento de Novos Produtos e que passamos a repor-

tá-las. 

(15) O'MEARA, Jr, John Selecting profitable products -
Harvard Business Review - Jan/Fev .19 61 - págs.83 a 87. 

(16) CHARNES, A; COOPER, W.W; DEVOE, J.K; LEARNER, D.B. 
Decision mapping via optimun go-no neti-.orks. A mcdel for 
marketing new products - Management Science - vol.l2 
n9 11 - Julho 1966 - págs. 865 a 887. 
Mesmos autores - Demon Mark II. An extremal equation 
approach to new product marketing - Managanent Science 
vol. 14 - n9 9 - Maio de 1968 - págs. 513 a 524. 
Mesmos autores - Demon Mark II. Extremal equation 
solution and approximation - Management Science -vol. 
14. n9 11 - Jul. 1968 - págs. 682 a 691. 
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A. AVALIAÇÃO MONÂDICA VS AVALIAÇÃO PROTO-MONÁDICA 

Em um Programa de Desenvolvimento de Novos Produtos, 

quando temos em mãos cima série de empreendimentos potenciais 

devemos estar a procura não somente daqueles que oferecem 

perspectivas de concretização como também os que apresentam 

as melhores perspectivas de concretização. 

O futuro de um novo empreendimento, em termos da 

tomada de decisão de dar-lhe continuidade oú descontinuá-lo, 

está diretamente relacionado à precisão com que é julgado. 

Por sua vez esta precisão é função do nível de in

fórmações disponível sobre o novo produto que é crescente no 

decorrer do processo de desenvolvimento e mesmo no Último es 

tágio ainda existe urna série de dúvidas sobre sua probabili

dade em emergir no mercado. 

Donde se depreende que, mormente no primeiro está

gio onde o grau de conhecimento sobre o novo negócio é míni

mo, enfrentamos condições que favorecem o julgamento impreci 

so e onde podemos rejeitar idéias que se transformariam em 

sucesso comercial. 

Esta imprecisão é intensificada ao avaliarmos indi

vidualmente um novo negócio potencial. 

O conjunto de idéias de novos produtos, pelo menos, 

nos proveria de uma escala de julgamento ou melhor um grupo 

de referência que possibilitaria melhor determinar a proximi 

dade de cada projeto em relação aos recur.sos disponíveis na 

empresa, que em síntese será o determinante de sua aprovação 

ou rejeição. 

No caso que todo o conjunto de idéias de novos em

preendimentos seja considerado viável, se faz preciso defi

nir o grau de viabilidade de cada um, mesmo para se escolher 
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aqueles que terão preferência ou prioridade de desenvolvimen 

to em relação aos demais. 

Ou seja, no julgamento de qualquer elemento de um 

método de avaliação, existe uma maior probabilidade de ·me

lhor valorizá-lo ou dimensioná-lo, quando temos uma gama de 

alternativas representadas pelo grupo de idéias de novos pro 

dutos, sendo este o motivo pelo qual defendemos a avaliação 

proto-monádica, ou seja a avaliação de um grupo de idéias de 

novos produtos ao invés de avaliação individual ou monádica. 

No entanto ao tomarmos um conjunto de novos empreen 

dimentos com diferentes·graus de inovação, que traduziriam o 

séu nível de adequação em relação ao que existe de disponvel 

na empresa, haveria uma tendência em selecionarem-se os me-

nos inovadores em detrimento dos mais inovadores. 

B. GRAU DE INOVAÇÃO DO NOVO PRODUTO 

A escolha dos empreendimentos com menor grau de ino 

- -vaçao evidentemente implicaria em menores riscos o que nao 

significa necessariamente que contribuam com maiores ret&nos 

sobre o capital investido. 

Mas, um Programa de Desenvolvimento de Novos Produ 

tos" que pretenda o pleno aproveitamento das oportunidades 

de mercado presentes e se antecipar as futuras, não deve com 

por-se de empreendimentos com baixo nível de originalidade 

somente. 

Ao contrário, a empresa deve dispor de uma gama de 

projetos de curto, médio e longo prazos de acôrdo com o grau 

·de inovação de cada idéia de novo produto, o que implica em 

se definir diferentes categorias de novos empreendimentos de 

acôrdo com seu nível de originalidade. 
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Contudo mais do que isto, a qualificação e agrupa -

mente dos distintos tipos de novos negócios ' possibilitaria 

precisarmos o julgamento dos elementos de avaliação que com 

põe qualquer método ou procedimento de análise de novos pro-

dutos. 

c.· COMPOSIÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Todo método de avaliação de novos produtos -compoe-

-se de inúmeros elementos~ cuja análise e dimensionamento de 

finirão as perspectivas·do novo empreendimento em ser bem su 

cedido no mercado. 

A escolha destes chamados "elementos de avaliação " 

está diretamente ligada ao nível de conhecimento sobre o no-

vo negócio que evidentemente não é homogêneo para todos os 

novos projetos em desenvolvimento. 

Disto resulta a seleção de um grupo de elementos de 

avaliação para cada novo produto, seleção esta que reputamos 

como subjetiva e tendenciosa por maior que seja a imparciali 

dade que se procura dar ao procedimento. 

Um método de avaliação deve constituir-se de um con 

junto Único de elementos contra os quais seriam julgadas to-

das e quaisquer idéias de novos produtos. 

A classificação dos novos produtos em grupos de 

grau de inovação semelhantes permite a definição deste con-

junto Único de elementos de avaliação, desde que cada compo

nente será julgado em termos relativos, na pior das hipóteses. 

Exemplificando, ao analisarmos se a força de venda 

atualmente disponível na empresa é adequada ao novo produto, 

podemos apontar, entre o grupo de novos empreendimentos com 

graus semelhantes de inovação, aqueles que exigirão maiores 
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ou menores transformações daquele recursoe 

D. M~TODOS DE AVALIAÇÃO IMPORTADOS 

As empresas multi-nacionais tem por hábito trazer suas 

técnicas de avaliação de novos produtos e não amoldá-las as 

necessidades e peculiaridades do mercado local nem as carac

terísticas da própria empresa. 

Estes processos, com todos os elementos de avalia

ção que os constituem, não podem ser eficientes para o Bra

sil pois tratam de sistemas mercadológicos tipicos e encon -

tiam-se em estágios mercadológicos totalmente distintos. 

Como veremos posteriormente para bens de consurno,nós . 

Estados Unidos a principal causa de fracasso de novos lança~ 

mentos é a falta de diferenciação do produto em relação a 

concorrência. 

No entanto, no Brasil, o principal fato gerador de 

insucessos na introdução de novos bens de consumo é a dis

tribuição do novo bem de consumo. 

Em mercados desenvolvidos, é dificil estabelecer um 

fator diferenciador dos produtos concorrentes, pois a maio

ria dos caminhos já foram trilhados, ou os caminhos que res

tam,· atingem um segmento tão pequeno que o produto não é eco 

nomicamente viável. 

No Brasil, na maioria das vezes, estes caminhos es

tão ainda abertos com várias alternativas de posicionamento 

para o novo lançamento. 

Isto não significa que a diferenciação do produto 

·tem pouca importância no Brasil, mas decre~sua importância 

relativa, quando comparado com outras causas. 

A falta de balcões frigorificados no Brasil, pode 
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determinar o fracasso de por exemplo, yogurts, enquanto nos 

Estados Unidos, este nosso problema, mereceria pouca ou ne

nhuma atenção. 

Assim sendo,sob a ótica norte-americana a diferencia 

ção seria o fator preponderante no julgamento da viabilidade 

de um novo bem de consumo. No entanto no Brasil aquele as

pecto mereceria um nível de análise inferior a ·distribuição 

do novo produto. 

Por vezes as multi-nacionais na tentativa .de uma 

melhor adequação, estabelecem um sistema de avaliação válido 

para toda uma área, por~exemplo, América Latina. 

Os problemas mercadológicos brasileiros são total 

mente distintos dos problemas da Argentina, Chile ou Guianas. 

Portanto os processos de avaliação alienígenas de 

vem ser adaptados ou modificados de acôrdo, principalmente , 

com as características do mercado local. 

E. ESCOLHA DOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A esta altura concluimos que a escolha dos elementos 

de avaliação de um novo produto não pode estar a merce da 

subjetividade de quem quer que seja e.que este conjunto de 

elementos deve ser invariável no julgamento do grupo de idéias 

de novos negócios com níveis de inovação semelhantes. 

Além disso consideramos que os elementos que compoe 

os processos de avaliação importados devem ser amoldados as 

peculiaridades do mercado local. 

As peculiaridades do mercado local correspondem prin 

cipalmente as barreiras que tem se contraposto com maior fre

quência à introdução de novos produtos no Brasil. 

Ou seja qualquer processo de avaliação de novos pro 



71. 

dutos a ser utilizado no Brasil deve conter, primeiramente, 

elementos que analisem e dimensionem as principais causas 

brasileiras de fracasso no lançamento de novos produtos. 

Mas estas razões de insucesso espelham um contexto 

presente ou talvez passado, e um processo de avaliação deve 

pelo menos tentar antever contextos futuros. 

Ou seja o processo de julgamento de novos negócios 

deve constituir-se igualmente de elementos que permitam vi-

sualizar as perspectivas-do novo produto em relação as futu-

ras possiveis razões de insucesso. 

Estes fatos géradores de insucesso potenciais po-

dem ser depreendidos do exame das causas de fracasso no lan-

çamento de novos produtos em mercados cujos estágios mercado 

lógicos encontram-se em_nivel superior ao nosso, de conbati-

vidade mercadológica mais intensa que a nossa, como por exem 

plo, o mercado norte-americano. 

Portanto, no nosso entender, um processo de avalia-

çao que pretenda ser eficiente deve compor-se de elementos 

que permitam visualizar as perspectivas do novo lançamento 
o 

frente aos principais obstáculos presentes, que corresponde 

riam as razões de insucesso na introdução de novos produtos 

no Brasil, bem como aos futuros,traduzidos pelas razões de 

fracasso norte-americanas. 

F. PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Como anteriormente registrado, a principal causa de 

fracasso no lançamento de novos bens de consumo no Brasil são 

·os "problemas de distribuição" enquanto nos Estados Unidos 

são os "problemas de diferenciação" do produto em relação a 

concorrência. 
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Os elementos de avaliação que examinarão as perspec 

tivas dos novos lançamentos frente àquelas duas causas de 

fracasso, evidentemente deverão ser tratados de forma distin 

ta que corresponda a importância relativa de cada causa em 

cada pais. 

Exemplificando, caso em 100 novos bens de consumo 

lançados no Brasil, 90 fracassaram por "problemas de distri

buição" e outros 10 por "problemas de diferenciação" o pro-

cesso de avaliação, de alguma forma, deve considerar as im

portâncias relativas daquelas razões de insucesso. 

Assim sendo, julgamos imprescindível conferir a ca-

da elemento de avaliação um pêso que corresponderá a parcela 

com _que a respectiva causa contribui para o fracasso de no-

vos produtos. 

Como não poderia deixar de ser, o parâmetro para 

definição da ponderação de cada elemento de avaliação 
~ 

ser a 

a porcentagem com que sua correspondente causa participa no 

fracasso de novos empreendimentos introduzidos no Brasil. 

A inclusão dos componentes que dimensionarão as ra-

zoes de insucesso norte-americanas e outras, não deverá afe-

tar a importância relativa das causas brasileiras. 

G. OPERACIONALIZAÇÃO DOS M~TODOS DE AVALIAÇÃO 

Por avaliar um empreendimento potencial individual

mente, por não julgar grupos de novos produtos com níveis de 

inovação semelhantes, por não disporem de um conjunto único 

de elementos que examinariam todos os novos produtos simila-

-res, por nao relacionarem os elementos de avaliação com cau-

sas, presentes e futuras, de fracasso no lançamento de novos 

produtos e por não ponderarem estes elementos de acôrdo com 
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contribuição de cada causa no fracasso de novos lançamentos, 

utilizados pode-se concluir que os processos de avaliação 

pré-determinam que o analista ténha uma profunda vivência em 

todas as ·áreas funcion·a.:j_s da empresa ou do produto~mercado e 

uma experiência extremamente diversificada sem as quais pro-

vavelmente aprovará um novo empreendimento fadado ao insuces 

so ou rejeitará aquele que se transformaria em sucesso comer-

cial. 

Um analista com.todos estes predicádos, sem dúvida 

alguma, estaria ocupando a presidência da empresa ou talvez 

fosse seu proprietário.-

A bem da verdade o executivo experiente é -necessa-

rio, mas para a determinação do processo de avaliação em si, 

estabelecendo orientações e diretrizes claramente explicita-

das de forma a·definir a amplitude de ação da área de desen-

volvimento de novos produtos. t bastante comum ouvir-se a fi-

losofia de novos produtos definida em termos de "qualquer em 

preendimento que seja rentável para a empresa" e quando o 

analista sugere.o desenvolvimento de um avião supersônico pa 

ra uma empresa de produtos alimentícios taxam-no de demente. 

O executivo experiente é imprescendivel a delimita-

-çao das forças e fraquezas da empresa e seu interelacionamen 

to com as principais causas de fracasso,enfim ele deve se fa 

zer presente na definição do processo de avaliação. 

Contudo, definido o processo de avaliação de novos 

produtos, a sua operacionalização deve ser delegada a geren

cia média. 

Isto permite a plena utilização da familiaridade que 

·as gerencias de operações tem de suas capacidades e limita-

ções, assim como, das exigências e potenciais dos mercados 
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que servem (17). 

A própria tendência de se modificar a estrutura or-

ganizacional de funcional para l~nha de produtos, faz com 

que a avaliação ao nível de gerência média seja mais simples 

e direta. (18). 

A operacionalização pela gerência média redundaria 

em maior velocidade de decisão minimizando a causa de fracas 

so no lançamento de novos bens de consumo reportada como sen 

do de "aprazamento inadequado", que inclui a excessiva demo-

ra no desenvolvimento de novos produtos permitindo que a 

concorrência desenvolva produtos similares e assim várias·rnar 

cas concorrentes são lançadas no mercado praticamente ao mes 

mo tempo. 

H. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO PROBABIL!STICOS E DETERMIN!STICOS 

A grande maioria dos métodos de avaliação de no~os 

produtos são probabilísticos, inclusive os já citados DEMON 

e o de O'Meara Jr., ou seja cada elemento de avaliação é jul 

·gado através de uma probabilidade. 

Assim ao examinarmos um elemento de avaliação, por 

exemplo,se os êanais de distribuição disponíveis na empresa 

adequam-se ao novo produto podemos atribuir a este elemento 

uma probabilidade de 80% ou 0,8 no caso de serem necessárias 

pequenas modificações ou 1,0 se a adequação é total e compl~ 

ta. 

-Mas um outro analista pode atribuir ao mesmo ele-

(17) FUCHS, Gerald J; THOMPSON, G. Clark - Management of new 
product development - Business Record: Monthly SUrvey 
of Business Opinion and Experience - Outubro 1960. 

( 18) Idem, ibidem. 
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mente urna probabilidade de 0,76 ou 0,85 ou ainda 0,9 para as 

mesmas pequenas transformações. 

Ou seja, destes processos de avaliação espera-seque 

o analista tenha uma boa probabilidade de acertar a probabi-

lidade auferida por aquele elemento. 

Além deste incoveniente, a probabilidade atribuída 

a cada elemento tem urna amplitude excessiva e a somatória 

dos diferenciais de probabilidade conferida por diferentes 

analistas, pode resultar_em uma avaliação global totalmente 

dispar apesar de tratarem do mesmo empreendimento. 

Seria mais prático e preciso se cada elemento do 

sistema de avaliação dispusesse de um número limitado de 

opçoes corno, por exemplo, os canais de distribuição se ade -

quam ao novo produto ou não. 

A esta última forma de avaliação c~s de processo 

determinístico que minimizaria a possibilidade que dois ana

listas julgassem de maneira substancialmente distinta,urn me~ 

mo empreendimento, além de corno dito permitir sua operaciona 

lização pela gerência média. 

I. N!VEL DE ACEITAÇÃO 

Todo e qualquer novo empreendimento apresenta um 

certo grau de viabilidade em relação aos recursos presentes 

na empresa que corresponde a um específico risco que estamos 

dispostos a incorrer. 

De alguma maneira se faz preciso valorizar o nível 

de viabilidade de um novo empreendimento ou quantificar o 

· risco incorrido pela empresa no desenvolvimento de um novo 

produto. 

Esta valorização ou quantificação possibilitará an-
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tevermos o quanto os rec~rsos disponíveis na empresa se dis

tanciam das condições ideais de desenvolvimento exigidas pa

ra que o novo produto _seja bem sucedido no mercado. 

A mensuração das condições presentes do novo lança

mento em relação as suas necessidade futuras serviria de pa

râmetro para a tomada de decisão de dai continuidade ou des

continuar o processo de desenvolvimento, entre outras muitas 

vantagens. 

Seja através da, por exemplo, somatória de pontos 

auferidos pelo novo empreendimento, seja pelo índice dos 

elementos de avaliação aprovados em relação aos rejeitados 

ou qualquer outro método, é imprescindível que o método de 

julgamento disponha de um limite mínimo de pontos ou aspec

tos positivos cujo não atingimento impediria que o novo em

preendimento passasse aos estágios subsequentes de desenvol-

vimento. 

A este limite mínimo chamamos de"nível de aceitação" 

do novo empreendimento. 

J. M~TODOS FORMAIS DE AVALIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS 

Neste contexto, acr.edi tamos. inexistir um processo 

formal de avaliação de novos produtos ou seja aquele conjun

to de procedimentos invariável e critérios fundamentados nas 

peculiaridades do mercado local pelos quais aferiríamos a 

viabilidade de novos empreendimentos em relação aos seus pa-

res. 

Na ausência de um sistema propriamente dito de ava

liação de novos produtos, realmente se constitui em pura 

sorte, em loteria, conseguir-se que um novo produto sobrevi 

va no mercado o que nos faz melhor compreender dos motivos da-



queles índices de insuce~so anteriormente reportados. 

Nestas condições qualquer novo empreendimento 

abra alguma perspecti~a de sucesso recebe provavelmente 

maior parte dos recursos disponíveis na empresa, quando 

sua totalidade. 
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que 

a 

-na o 

Esquece-se, desta forma, de avaliar outras idéias 

que eventualmente poderiam estar melhor sintonizadas com o 

mercado. 

O sistema formal de avaliação de novos produtos tam 

bém se faz necessário como barreira, pelo menos teórica, pa-

ra os chamados "pet-projects" ou seja evita aqueles projetos 

que por serem sugeridos por níveis h~erárquicos : superiores 

-sao .desenvolvidos a qualquer custo, mesmo que todos os de-

mais níveis estejam plenamente conscientes do seu retumbante 

fracasso. 

Por outro lado a existência de um sistema de avalia 

ção de novos produtos é uma garantia aos nívei~ hierárquicos 

superiores de que não estão sendo dimensionados e apresenta-

dos somente os aspectos positivos do novo empreendimento "es 

quecendo-se" aqueles que poderiam eventualmente derrubá-lo. 

O sistema de avaliação é igualmente importante na 

determinação das prioridades de desenvolvimento pois o resu! 

tado de sua aplicação especifica os projetos mais viáveis pa 

ra a empresa bem como estabelece uma base para a distribui -

ção dos recursos financeiros disponíveis, como veremos pos-

teriormente. 

A esta altura temos fortes indícios que nos fazem 

crer que a área de desenvolvimento de novos produtos tem si-

do regida pela subjetividade dos seus responsáveis ou aque-

les que lhes sao hierarquicamente superiores muito mais do 

que dirigida por um sistema gerencial. 
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Ora nestas circunstâncias e corno não poderia dei-

xar de ser vence a subjetividade hierarquicamente superior 

que pela sua presumível mobilidade resulta na análise de urna 

infinidade de idéias de novos projetos sem que se atinja 

àqueles elementos que definiriam plenamente a aprovação ou 

rejeição do novo negócio para os estágios subsequentes do 

processo de desenvolvimento. 

Sem dúvida alguma todo o processo de análise e ava

liação de novos produtos envolve continuas injeções de subje 

tividade, dos mais variados tipos, tamanhos e origem, mas 

é preciso minimizá-la, dirigi-la, objetivo este a ser atingi 

do através de um sistema formalde avaliação de noves produtos. 

K. MtTODOS DE AVALIAÇÃO NO PRIMEIRO ESTÁGIO DO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO, . A SELEÇÃO DE ID~IAS 'DE NOVOS PRODUTOS 

~ no estágio de seleção de idéias que o emprego do 

"feeling" eleva-se ao máximo desde que o nível de informa -

çoes sobre o novo empreendimento encontra-se no seu mínimo. 

Esta primeira fase do processo de desenvolvitnento con 

f·igurasse na mais "tumultuada" pois as subjetividades dos 

diferentes níveis hierárquicos responsáveis, direta ou indi

retamente, pelo novo produto,são geralmente conflitivas e 

a este altura cada qual considera o seu próprio "feeling''rna.is 

abalizado que o dos demais. 

E é justamente este primeiro estágio que, na nossa 

opinião, a avaliação reveste-se de crucial importância pois 

se não minimizarmos ou racionalizarmos a subjetividade dos 

responsáveis pela decisão de dar continuidade ou déscontinuar 

o exame de um dado empreendimento, corremos dois riscos,quas 

sejam o de estarmos rejeitando urna idéia que se transformaria 
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em um sucesso comercial qu aprovando outras que redundarão 

em fracasso. 

Em contrapartida, pelo fato de existir um total des 

conhecimento do novo produto e seu mercado, da sua potencia

lidade, dos seus riscos e retôrnos, o processo de avaliação 

na seleção de idéias é relegado a um plano secundário. 

Esta primeira fase talvez devesse receber mais aten 

ção que as subsequentes porque é nesta altura que estabelece 

mos as prioridades de desenvolvimento, escolhemos aqueles pro 

jetos, que terão preferência sobre os demais que por sua vez 

definirá o aporte de reéursos em cada um destes estudos. 

Não bastasse isto, existe um crescente envolvimento 

de outras áreas funcionais da empresa na medida que avança -

mos para os diferentes estágios de concretização da idéia de 

um novo empreendimento. 

Aqueles departamentos que desconhecem a mortalidade 

de idéias de novos produtos nos seus vários estágios de de

senvolvimento, que ignoram os al~os indices de fracassos de 

novos lançamentos, que ao contrário da area de desenvolvimen 

to, atingem resultados satisfatórios na maioria de suas ati

vidades, frustram-se ao realizar atividades pe~t~nentes a no 

vos produtos que posteriormente são descontinuados, criando 

desta forma, uma barreira psicológica contra desenvolvimentos 

futuros. 

Reforçando esta assentiva, encontramos uma situa-

çao análoga quando uma empresa vem de uma série de insucessos 

no lançamento de novos produtos o que torna cada vez mais 

dificil convencer os canais de distribuição e consumidores 

que o próximo lançamento será um sucesso. 

A seleção de idéias é a única fase que existe basi

camente o envolvimento de um único departamento que é o res-
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ponsável por novos produtos mais afeito aos percalços dos 

novos empreendimentos. 

Enfim fundamentando todos estes fatos e aliviando 

eventuais preocupações econômico-financeiras, a irnplernenta -

ção de um sistema de avaliação naquele estágio, não deverá 

onerar o processo corno um todo, corno visto no capítulo ante 

rior. 

Por estes motivos defendemos a necessidade de um 

sistema, na verdadeira açepção da palavra, de avaliação, no 

estágio de seleção de idéias, mais eficiente, talvez mais ri 

goroso e trabalhoso, advogamos a intensificação de esforços 

neste primeiro estágio de desenvolvimento de um novo produto, 

desde que se constitua no princípio tanto dos grandes suces

sos comerciais corno de fragorosos fracassos que determinarão 

a diferença entre investimento e despesa, comprometendo ou 

não a imagem e a própria sobrevivência da empresa. 



CAPÍTULO III DEFINICÃO DE UM NOVO BEM DE CONSUMO 
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No exemplo cita~o anteriormente, muitos reafirma-

riam que o analista que recomenda o desenvolvimento de um 

avião supersônico a uma empresa de produtos alimentícios de-

veria ser realmente taxado de demente. 

Sob o nosso ponto de vista, aquela qualificação ca-

beria àqueles que permitiram que o analista"alcançasse voos 

tão altos", ao definirem a Política de Desenvolvimento de No 

vos Produtos como"qualquer negócio que seja rentável para a 

empresa". 

Se aviÕes supersônicos não fossem rentáveis ninguém 

se disporia a produzí-lós e o ser rentável para a empresa -e 

uma questão de tempo para o desenvolvimento da tecnologia da 

quela categoria de produto, se ela se dispuzer a tanto. 

Concluímos então que a problemática gira em torno 

do grau de inovação de um novo negócio e é onde principia o 

leque de controvérsias na área de desenvolvimento de novos 

produtos pela ausência de um consenso na defin~ção do que 

venha a ser novo e o quanto é novo. 

E a principal resultante desta polêmica é a impreci 

são no julgamento de novos produtos pois não se pode preten 

der comparar o novo aviao supersônico com o novo extrato de 

tomate. 

Sob o ponto de vista da empresa ao tratarmos por 

exemplo, daquelas que dispõe de ramificações em outros pai-

ses,um bem ou serviço inédito para uma das afiliadas pode, 

na verdade, integrar há muito tempo, a linha de bens produzi 

dos e comercializados ou serviços oferecidos pelas demais 

afiliadas. Ou seja é "novo" para aquelea empresa naquele 

país mas "antigo" para as demais unidades que compõe a corpo 

raçao. 

As circunstâncias são análogas sob o ponto de vista 
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do consumidor, quando este pode ter tido conhecimento de um 

bem ou serviço não produzido ou oferecido no seu país de ori 

gem, por exemplo. 

·Além disso, o "novo" produto tanto sob a ótica da 

empresa como do consumidor dispõe de uma gama infinita de 

diferentes níveis de originalidade. 

Por outro lado, toda empresa possui um pacote de 

conhecimentos mercadológicos, técnicos, financeiros e legais 

assimilados de sua atuação em um específico mercado ou ramo 

industrial. 

Ao adentrar em novos negócios a empresa pode fazê -

-lo utilizando-se somente e tão somente daquele conjunto de 

conhecimentos disponível. Em outros casos pode complementar 

sua experiência com uma parcela de novos conhecimentos. Ou 

então o novo empreendimento pode requerer um complexo 'de co-

nhecimentos/experiências totalmente distinto daquele até en-

tão adquirido. 

Este desvio que o novo empreendimento exige em rela 

-çao ao referido pacote de conhecimentos existente na empre-

sa nos proporcionará a medida de sua viabilidade. 

O comparativo das viabilidades individuais possibi-

litará escolher aqueles que apresentam melhores perspectivas 

para sua concretização. 

No entanto, os objetos de avaliação devem ser tanto 

quanto possível homogêneos. 

Na ausência desta homogeneidade, na "triagem" serao 

sempre escolhidos aqueles novos empreendimentos que melhcr se 

adaptam as facilidades mercadológicas, tecnológicas, finan-

·ceiras e legais já.existentes na empresa. 

Se por um lado incorremos em menores riscos isto 

nao significa que necessariamente estaremos obtendo maiores 
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lucros. 

Nestes termos a chamada "extensão de linha" sempre 

terá melhores perspectivas em relação a um novo produto pro-

priamenté dito, ou seja· em uma empresa que produz e comercia 

liza maionese, uma maionese sabor limão ganharia disparado se 

avaliada em relação a um yogurt, mas este Último pode gerar 

muito mais lucro que o primeiro. 

Além disso a extensão de linha pode ser introduzida 

em um período de tempo muito mais curto que o novo produto 

propriamente dito ou seja· o grau de inovação do novo empreen 

dimento determinará o espaço de tempo decorrido desde a con

cepção da idéia até sua introdução no mercado. 

Assim sendo, a distinção dos diferentes níveis de 

inovação dos empreendimentos em estudo possibilitaria esta-

belecer um programa de desenvolvimento de novos produtos de 

curtQ,médio e longo prazos. 

Portanto, em sintese, devemos avaliar uma extensão 

de linha com outra extensão de linha e escolher aquelea que 

apresenta melhores horizontes. E um novo produto·propriamen 

te di to com outro de mesmo grau de inovação e selecionar aque 

le que dispõe de melhores perspectivas. 

Mas o que vem a ser uma extensão de linha ? Ou um 

novo produto propriamente dito ? Novo para quem ? Sob que as 

pectos ? 

Para Levitt (18), a inovação pode ser observada sob 

dois pontos de vista, ou sejam: 

- novidade no sentido de que nunca foi produzido an 

teriormente. 

(18) LEVITT, Theodore - Innovative imitation - Harvard Business 
RevierN- Set/Out. 1966 - pág. 63. 
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- novidade no sentido de que nunca foi produzido pe 

la empresa. 

Voltados às corporações multi-nacionais, ou tráns-

nacionais, complementaríamos Levi tt com um terceiro ponto de 

vista, ou seja, a novidade no sentido de que nunca foi produ 

zida por aquela empresa afiliada naquele pais. 

Sob um conceito mais generalista, Richers (19) defi 

ne o novo produto como "todos aqueles bens ou serviços capa-

zes de satisfazer desejos antes satisfeitos por outros produ 

tos, mas de maneira mais perfeita e/ou a preços mais acessi-

veis". 

Simonsen (20) para definir o novo produto, recorre 

à relação entre a empresa e mercado, estabelecendo que o 

produto pode ser chamado de novo quando: 

a. o consumidor, o considerar novo, como a extensão 

geográfica do produto ou diversificação de uso; 

b. o produto é novo tanto para a empresa como para 

o mercado; 

c. o produto é novo somente para a empresa. 

Para Kotler (21) trata-se de um novo produto, tudo 

que envolve a assimilação de algo novo, dentro do "mix" de 

novos produtos, podendo ser modificações dos produtos exis

tentes, duplicação de produtos concorrentes ou aquisições de 

linha de produtos. são novos produtos para a empresa. 

(19} RICHERS, Raimar - A quantificação da oportunidade ime
diata: Potencial de mercado - Administração Mercado
lógica- Princípios e Métodos- FGV-1974- pág. 387. 

(20) SIMONSEN, Harry Jr.-Algumas idéias sobre a função de pl~ 
nejamento de produtos no âmbito da filosofia de mar
keting (fonte desconhecida). 

(21} KOTLER, Philip - Marketing Management: analysis,planning 
and control - Edit.Prentice Hall - 2a. edição - pág. 464. 
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o gerente do DeP.artamento Criativo da Colgate (22) 

define um novo produto de acôrdo com 3 niveis: 

a. produtos que são novos somente na marca e na apa 

rência; 

b. produtos que desempenham um serviço existente,po 

rérn de alguma forma diferente; 

c. produtos que desempenham um novo serviço até en-

tão sem importância. 

·~relativamente dificil definir o que é um novo pro 

duto, pois urna melhoria de produto ou o relançamento de um 

antigo produto, tem um grau de inovação distinto de,por exern 

plo, urna extensão geográfica, se é que podemos chamar de no-

vo produto urna extensão geográfica de mercado. 

Sob a ótica da empresa, Buzzel e Nourse (23), consi 

deram diferentes graus de inovação em novos produtos,difere~ 

ciando o novo produto propriamente dito, a extensão de linha 

e a melhoria de produto. 

Para eles, um novo produto é aquele desenvolvido to 

tal ou parcialmente pela empresa, substancialmente diferente 

na forma, tecnologia ou ingredientes dos produtos até então 

por ela produzidos e comercializados. 

O nivel imediatamente inferior de inovação é a ex

tensão de linha, estando inclusos os diferentes tamanhos de 

embalagem, diferentes formas ou sabores dos produtos existen 

tes, e corno tal, não demandam urna tecnologia essencialmente 

nova, ingredientes essencialmente novos ou forma essencial -

mente nova. 

O mais baixo grau de inovação seria o da melhoria 

do produto. 

( 2 2) The new product deluge - SfX)nsor - 19 de Marçx:> de 1965 - pág. 31. 

( 23) Citado em: Some aspects of food product developnent - parte 2-Food 
Processing and M:lrketing - Abril de 1969 - pág. 148. 
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Nesta classificação estão as mudanças de produtos 

existentes, como mudanças de ingredientes, aparência, sabor 

ou textura. 

Uma mudança na embalagem, se constituiria também em 

melhoria de produto se esta mudança resultasse em uma embala 

gem com melhores características de desempenho. 

Até este ponto, a definição de um novo produto limi 

tou-se basicamente à área do produto-mercado, não tendo sido 

aventada a área produto-empresa. 

Um novo produto propriamente dito, modificações na 

embalagem, modificações no sabor, textura são alterações no 

produto-mercado. Ou seja, o consumidor vê e/ou sente a modi-

fi cação no produto. 

Contudo na o podemos esquecer que, por vezes, para 

obtermos um resultado mercadológico, inovamos somente e tão 

somente, na área técnica do produto', inovamos na area produ-

to-empresa. 

~ o caso, por exemplo, da total mudança de um pro-

cesso de produção, visando menores custos que podem ou -na o 

- -ser repassados ao consumidor que no entanto nao ve nem sente 

qualquer alteração no produto em si. 

Cremos que isto também deve ser considerado um novo 

produto, apenas que é totalmente novo para empresa com even 

tuais efeitos mercadológicos. 

Portanto, dirigidos especificamente aos bens de con 

sumo analisaremos seu grau de inovação em relação 

duas dimensões tendo por pivô a empresa. 

àquelas 

Ajuizaremos então a originalidade do novo empreendi 

menta sob o ponto de vista da própria empresa ou seja o novo 

bem de consumo sob suas variáveis endógenas. 

Em seguida avaliaremos o grau de inovação do prod~ 
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to na maneira com que a empresa o apresenta ao mercado, ao 

consumidor, ou seja o novo bem de consumo sob suas variáveis 

... 
exogenas. 

A conjugação destas duas variáveis precisará o grau de inova

ção dos empreendimentos, rErlundando na distinção de várias categorias de 

oovos bens de consurro. 

A classificação dos novos produtos que faremos a seguir teve 

por tase o artigo publicado na Harvard Business Review de maio/junho de 

1957 sob o titulo "Ha.v to organize for New Products" de autoria de Samuel 

C. Jolmson e Conrad Jones. 

A. BENS DE CONSUMO SOB SUAS VARIÂVEIS END6GENAS 

As variáveis endógenas referem-se a forma com que a 

empresa gerenciará o novo lançamento internamente, configurnn 

do a chamada área produto-empresa. 

A isto chamaremos de operacionalização tecnológica. 

A operacionalização tecnológica do empreendimento ' 

consiste na aplicação de todo aquele "pacote" de conhecimen-

tos disponiveis dentro da empresa, sejam mercadológicos, téc 

nico.s, financeiros ou legais, para levar avante o desenvolvi 

mento do novo bem de consumo. 

Entendemos portanto por operacionalização tecnológi 

ca, as técnicas, o "know-how" da empresa para produzir e co-

mercializar o novo produto. 

Estabelecemos três niveis de transformação ou varia 

çao da operacionalização tecnológica, sendo eles: 

A.l operacionalização tecnológica totalmente nova; 

A.2 - operacionalizaçao tecnológica diferente mas 

não totalmente nova; 

A.3 - nenhuma mudança na operacionalização tecnoló-

gica. 

Portanto estes três niveis de variação na operacio-
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-nalização tecnológica, nova, diferente mas nao totalmente no 

va e nenhuma mudança, precisarão o desvio empreendido por to 

das as técnicas disponiveis na empresa para absorverem o no-

vo bem de consumo. 

No entanto, apesar de que o sucesso de um novo em-

preendimento depende de todas as áreas funcionais da empresa, 

é geralmente nos setores de produção e marketing que ocorrem 

as maiores adaptaç6es ou transformaç6es. 

Assim sendo sub dividiremos a operacionalização tec 

nológica em: 

A.l - operacionalização tecnológica de produção que 

refere-se as técnicas, o "know-how" ex.istente·na empresa·pa-

ra produzir o novo produto compreendendo processo de produ-

çao, armazenagem de matérias primas e materiais de embalagem 

etc., e 

A. 2 - operacionalização tecnológica de marketing que 

consiste nas técnicas, no "know-how" disponivel na empresa 

para comercializar o novo produto compreendendo técnicas de 

pesquisa de mercado, promoção, propaganda, etc. 

Sintetizando, os bens de consumo classificados sob 

suas variáveis endógenas terá a seguinte configuração: 

VARIÂVEIS END6GENAs 

OPERACICNALIZAÇÃO TOCNOilx:;rCA OPERACICNALIZAÇÃO TEX:NOI.l:GICA NENHUMA. MlJIWÇ\ NA 

'lUiruMENTE NOVA DITERENI'E MAS NÃO 'I'OTAIMENTE OPERACIONALIZAçkJ 

NOVA 'IECNOlÓGICA 

.MARKETIN; PROOLX;ÃO MARKETIN; PRCDLÇÃO MARKETING PROOUÇÃC 
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B. BENS DE CONSUMO SOB SQAS VARIÂVEIS EX0GENAS 

As variáveis; exógenas referem-se então a forma com que 

a empresa gerenciará o novo lançamento externamente, 
... 

ser a a 

maneira pela qual a empresa gerenciará o bem de consumo em 

relação ao mercado, configurando a ~rea produto-mercado. 

A isto chamaremos de operacionalização mercadológ~ca. 

Definimos igualmente 3 níveis de variação ou trans~ 

formação da operacionalização mercadológica, sendo eles: 

B.l - operacionalização mercadológica totalmente no 

va; 

B.2 - operacionalização mercadológica diferente mas 

nao totalmente nova; 

B.3 - nenhuma mudança na operacionalização mercado-

lógica. 

Cada um destes níveis d~ inovação serão avaliad~,no 

que se refere aos consumidores, canais de distribuição e co-

municação. 

Assim sendo os níveis de inovação dos bens de consu 

mo em relação as suas variáveis exógenas terão a seguinte con 

figuração: 

VARIÂVEIS EX6GENAS 

NENHtM\ MUD~ NA OPERACICNALIZAÇÃO MERCADOilx;ICA OPERACICNALIZAÇÃO MERCADOilx;ICA 

OPERACICNALIZAÇÃO DIFERENTE W\5 NÂO TOI'AUvlENI'E TOrAIMENI'E NOVA 

MERCAOOilx;ICA NOVA 

11 
Q) 1§. I 

ID 
Q) 'O Ul 

'O ~ Ul ·ri 
~ ~~ Ul Q) 'O 

1 
-~ .§ ~ 

Q) lg ()A ,g 
Ul -~ 'O g-
·ri 8 8 .ê 
~ 1§. 1 lg Ul () 

·ri ·ri 

JJ 
Ul ()A 

j ~ ~ 1§. ~ 8 
Ul ~ $ ·a 8 

Ul ~ m ~ 

~ ~ ~ ~ ~ j ~ .tJ Ul 
Q) ~ ~ ~ 44 Ul 44 Ul 

~ ~ ;g ·ri Q) ·ri ·ri ·ri 
o ~ o 'O o 
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Portanto quando não há nenhuma mudança na operacio-

nalização mercadológica equivale dizer que os mesmos consumi 

dores, mesmos canais de distribuição e mesma forma de comuni 

cação serão utilizados para o lançamento do novo empreendi -

mento. 

A operacionalização mercadológica pode também ser 

diferente mas não totalmente nova. 

Citaríamos por exemplo uma empresa que produz e co-

mercializa um Óleo comestível de milho e pretende lançar um 

óleo de soja. 

' -Neste caso, as consumidoras potenciais sao aquelas 

que consomem óleos comestíveis e isto a qualifica como dife-

rente no tocante ao óleo de soja mas não totalmente nova·pa-

ra a empresa. 

E o maior nível de inovação dos novos bens de consu 

mo é tratado pela operacionalização mercadológica totalmente 

nova. 

Por exemplo, quando a empresa produtora de Óleos 

comestíveis passa a atuar no mercado de colonias para homens. 

Neste caso, os consumidores são totalmente novos pa 

ra a empresa, assim como os canais de distribuição e a forma 

com que o produto é comunicado ao público-alvo. 

t preciso diferenciar a operacionalização tecnológi 

ca da operacionalização mercadológica do novo bem de consumo 

para se determinar seu grau de inovação. 

Esta separaçao se faz necessária pois pode-se mudar 

totalmente um tópico da operacionalização mercadológica man-

tendo a operacionalização tecnológica ou seja mantendo-se as 

técnicas da empresa em produzir e comercializar sua atual li 

nha de produtos. 

Um bom exemplo disto, aconteceu com Cigarros Continen 

tal. 



92. 

Antes de 1976, mantinha uma estratégia mercadológi

ca diferenciada, procurando atingir todas as camadas etárias 

e sociais com a "preferência nacional". 

A partir de 1976, a comunicação voltou-se ao públi

co jovem com músicas de autores brasileiros como Roberto Car 

los, Luiz Vieira e outros. 

De "preferência nacional" passou-se a "sabor bem Bra-

sil". 

Então apesar de ter sido adotada uma estratégia se~ 

mentativa visando-se agora o público jovem, mudando-se a for 

ma de comunicação,em suma apesar de se ter modificado a ope

racionalização mercadológica do produto, a operacionalização 

tecnológica, ou seja, as técnicas de produção, marketing, fi 

nanceiras ou legais, até então utilizadas, não sofreram modi 

ficações em sua essêncía, ou se sofreram, foram muito poucas. 

A passagem de uma estratégia mercadológica diferen

ciada para uma estratégia segmentativa, apesar· do público vi 

sado ser diferente, apesar da cqmunicação ser diferente, não 

implica necessariamente em mudança na operacionalização tec

nológica, não implica em mudanças internas substanciais nas 

técnicas, até então utilizadaspara produzir e comercializar 

o produto. 

Suponhamos que em um dado período, aplicamos uma es 

tratégia mercadológica diferenciada para um óleo comestível 

de milho tentanto atingir, através da propaganda, uma g.ama 

bastante ampla de consumidores potenciais, com a seguinte di 

ferenciação: "o único óleo de milho que deixa suas frituras 

sequinhas". 

Posteriormente, segmentamos nossa estratégia para 

aquele produto com a seguinte proposição de venda: "o único 

6leo que evita problemas cardiovasculares". 
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Ora, as técnicas de produção continuam sendo as mes 

mas. Os canais de distribuição continuam sendo os mesmos. A 

equipe de vendas se manterá enalterada. As técnicas mercado-

lógicas em sua maioria e em essência continuarão sendo as 

mesmas assim como as técnicas financeiras ou legais. 

Portanto variamos a operacionalização mercadolÓgica 

do produto mas a operacionalização tecnológica basicamente não 

altera. 

A primeira vista pode parecer que existe uma rela-

çao bi-unívoca entre a operacionalização mercadológica e a 

operacionalização tecnológica4 

Pode parecer, que ao mudarmos o público visado, a 

comunicação, um componente qa operacionalização mercadológi 

ca do produto, mudamos necessariamente a operacionalização 1 

tecnológica. 

O que não é verdade. 

-No exemplo dos cigarros Continental, nao houve qual 

quer mudança em termos de canais de distribuição. 

Atentamos para este fato, com o objetivo de esclare 

cer que não é necessário que haja modificação em todos os 

itens da operacionalização mercadológica, para que o novo 

produto se classifique em uma específica categoria. 

O mesmo se aplica a operacionalização tecnológica. 

Portanto, o novo produto receberá uma ou outra elas 

sificação das alterações de somente uma ou eventualmente to

das as variáveis que compoe as operacionalização mercadológi 

ca e tecnológica. 

Compondo-se então a operacionalização tecnológica 

com a operacionalização mercadológica como apresentado no 

quadro n9 8 qualificamos as diferentes categorias de novos 

bens de consumo. 
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Q!DROtn 8: CLASSIFICAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO QUANTO AS SUAS VARIÂVEIS 

EXOGENAS E ENDOGENAS ( * ) . 

VARIÁVEIS Exca.NA5 

~---------------------,.-----~-------------.----------------------
lélült.W\ M!IDlJ'IÇJ\ N.\ CI'ERJICICNI\LIZAÇÃO Ct'ER/'CTONI\LIZAçl\o ~1EFCI\!XlL0GIC1\ CX'ERl'Cicmr.tZAçl\o MEIO\!)(][()GIO\ 

~ICA DIFERENI'E MAS Nf<> 'I'CYOill!ENIE 'IUD\U1ENl'E IIOVA 
IIOVA 

iESoU; Oll- MES>OS Cl\NI\IS MES-11\. ro- DIFERENI'ES DIF'EJID.TES D1IT.I1D1l'E ,lOJCS CDN- 00\'05 CA- IDVA ?=M>" 
&MIIX:RES DE MLNIOÇÃC <naJMIIX>- 0\Ni\IS DE ~ICA- SI.J1'{[00RE5 Ni\JS DE NICAÇÃO. 

DISTRIDU1ÇÃO RES DISl'RIB. ~ OISIRIB. 

Llllill'. DE POCDUrOS 

~ NERCAOOLO:;rCA 

DE LlNHA 

IroVAOORES 

DE LINHA 

Neste contexto, teriamos 8 (oito) diferentes formas 

de classif~car o novo produto, sendo elas: 

e melhoria mercadológica de produto 

• melhoria tecnológica de produto 

diversificação mercadológica de produto 

e diversificação tecnológica de produto 

• renovação mercadológica e tecnológica de produto 

• extensão mercadológica de linha 

. e extensão tecnológica de linha 

• inovadores fundamentais. 

(*) Embasado no artigo publicado pela Harvard Business Review 
de maio/junho de 1957 de autoria de Samuel c. Johnson e 
Conrad. Jones sob o titulo "How to Organize for New Prcducts~ 
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D. MELHORIA MERCADOLOGICA 

são os novos produtos que nao exigem mudanças na 

operacionalização tecnológica de produção e/ou marketing_, po 

rém com mudanças na operacionalização mercadológica, mudan-

ças estas, pouco substanciais, seja em termos de consumidores, 

canais de distribuição ou comunicação. 

D.l - Melhoria mercadológica-consumidores 

A melhoria mercadológica no tocante aos consumido-

-res sao aqueles novos produtos cujos potenciais consumidores 

são diferentes mas não totalmente novos e que·para 

-los a empresa não se verá forçada a mudar sua operacionali-

zaçao tecnológica. 

~ o caso de extensões geográficas de mercado onde 

o lançamento em outras áreas ou regiões não demandarão quai~ 

quer mudanças substanciais nas técnicas de produção e marke-

ting até então utilizadas. 

Os canais de distribuição são diferentes em termos 

de localização porém não totalmente novos pois sua estrutura 

operacional já é conhecida pela empresa lançadora do novo em 

preendimento. 

D.2- Melhoria mercadológica - canais de distribuição 

Especificamente uma melhoria mercadológica em ter

mos de canais de distribuição pode ser exemplificado ao pas-

sarmos a utilizar distribuidores para atendimento de peque-

nos varejos cuja venda direta através da própria empresa es-

taria sendo economicamente inviável. 
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0.3 - Melhoria mercadológica-comunicação 

Classificari~rnos ainda um novo produto corno melho

ria mercadológica em termos de comunicação aqueles que ape

sar de modificarem a forma de apresentação do novo bem ao 

consumidor não estariam com isto exigindo mudanças nas técni 

cas de produção e rnarketing até então utilizadas. 

Seria o caso da mudança de ernbalag~rn de um novo bem 

de consumo mantendo-se o mesmo equipamento que até então pro 

cessava aquele produto. 

Nesta classificação enquadrariarnos as mudanças de 

"lay-out" de embalagem, variaç6es nas cores,diferenciação no 

logotipo e outros que não exigiriam rnodificaç6es no equipa 

mento disponivel na empresa. 

A mudança da lata de extrato de tomate "Peixe" em 

1972/73 é um tipico exemplo da melhoria mercadológica de co

municação pois aprimorou-se a forma de apresentação -do produ 

to ao consumidor mantendo-se o mesmo produto, ·o mesmo equipa 

rnento, as mesmas vias de distribuição etc •. 

A melhoria mercadológica é o mesmo grau de inovação 

4 da melhoria tecnológica somente que a primeira é a modifica

ção do bem de consumo em relação ao rnercado,sern reflexos nas 

técnicas até então utilizadas pela empresa para produzir e 

comercializar seus produtos. 

A melhoria tecnológica e basicamente o inverso. 

E. MELHORIA TECNOLÚGICA 

Um novo bem de consumo é classificado corno melhoria 

tecnológica quando variam as técnicas de produção e marke~ 

até então utilizadas pela empresa contudo sem reflexos no 
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mercado consumidor. 

A melhoria tecnológica é essencialmente uma raciona 

lização das operações internas visando a minimização dos cus 

tos, direta ou indiretamente que pode ou nao ser repassada 

ao consumidor. 

E.l - Melhoria tecnológica-produção 

Um novo bem de consumo seria classificado como me

lhoria tecnológica de produção quando fossem modificadas as 

técnicas de produção até então utilizadas pela empresa porém 

mantendo-se inalterado o produto final sob a ótica do consu

midor. 

Seria a aplicação de uma análise de valor quando 

são examinadas outras matérias primas e/ou matérias de emba

lagem que substituirão àquelas utilizadas pelo produto, a um 

custo inferior e sem detrimento da qualidade. 

Ou ainda a utilização da programação linear objeti

vando a minimização do custo de formulação de um produto. 

A melhoria tecnológica de produção pode também apa

rentemente nao apresentar modificações do produto ao consumi 

dor mas que na verdade existem. 

Uma mudança intrínseca da embalagem tornando-a téc

nicamente melhor é também qualificada como melhoria tecnoló

gica de produção. 

Neste caso, pode-se ampliar o tempo de vida útil do 

bem de consumo como também reduzir os volumes recomprados 

pela empresa dos seus clientes por tempo de vida útil venci

do. 
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E.2 - Melhoria tecnológica-rnarketing 

Um novo produto seria classificado corno melhoria tec

nológica de rnarketing quando houvesse um aprimoramento das 

técnicas mercadológicas utilizadas pela empresa contudo sem 

efeitos tangíveis sob o ponto de vista do consumidor no que 

se refere ao produto propriamente dito. 

A melhoria tecnológica em rnarketing seria tipifica

da pelo uso de melhores instrumentos mercadológicos que re

dundariam em urna maior eficiência na gerência do produto sem 

contudo que o consumidor final se aperceba destas variações. 

Assim sendo as melhorias tanto tecnológica corno rner 

cadológicas correspondern ao mais baixo grau d.e inovação . de 

um novo bem de consumo. 

As diversificações mercadológicas e tecnológicas tra 

duziriarn o nível subsequente de inovação de um novo produto. 

F. DIVERSIFICAÇÃO MERCADOL6GICA 

O novo produto classificado corno diversificação rner 

éadológica subentende a rnanute.nção ou quase tanto, das técni 

cas essenciais de produção e/ou rnarketing até então utiliza

das pela empresa com variações substanciais na forma com que 

o produto é levado ao mercado. 

F.l - Diversificação mercadolÓgica-consumidores 

Os cigarros "Charrn" seriam um exemplo de diversifi

caçao mercadológica no que tange principalmente a consumido

res. 
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Lançados primeiramente para o segmento de mulheres 

jovens e modernas verificou-se posteriormente que tinha sido 

adotado por um segmento de homens com as mesmas característi 

cas. 

Assim sendo as técnicas de produção não se altera-

ram em nada e as técnicas mercadológicas basicamente continua 

ram as mesmas somente que agora o produto dirigia-se também 

àquele novo segmento de mercado como uma, evidentemente, no-

va forma de comunicação que procuraria agora atingir ao 
~ 

pu-

blico de ambos· os sexos, jovens e modernos, mantendo portan-

to a essência do público visado. 

F.2 - Diversificação mercadológica-canais de distribuição 

A comercialização de inseticidas em aerosol pelas 

farmácias e drogarias ou a comercialização de artigos de per 

fumaria pelos auto-serviços, são exemplos típicos desta cate 

goria de novos produtos. 

F.3 - Diversificação mercadológica-comunicação 

A utilização de motivos típicos brasileiros na men-

sagem comercial de Natal produzido para a Ducal é uma diver-

sificação mercadológica em termos de comunicação. 

Como diversificação mercadológica em termos de comu 

nicação e consumidores, citamos o caso do desodorante "Right 

Guard" chamado de desodorante "Avanço" no Brasil. 

Nos Estados Unidos até 1963, ele foi posicionado co 

mo desodorante masculino e posteriormente modificou-se a co-

municação para "nada toca em você, exceto o jato do spray" , 

objetivando atingir consumidores totalmente novos, posicio -
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nando-o como o "perfeito.desodorante da família". 

G. DIVERSIFICAÇÃO TECNOL6GICA 

G.l - Diversificação tecnológica-produção 

A diversificação tecnológica de produção, implica. na 

mudança substancial dos processos de produção, sem contudo, 

haver qualquer mudança na forma com que o produto é levado ao 

mercado. Nestes termos não há qualquer mudança no que con-

cerne a público visado (consumidores), canais de distribui-

ção e comunicação. 

t por exemplo a substituição de matérias primas de-

sidratadas por liofilizadas em sopas industriais, ou a substi 

tuição do processo de moagem de café a quente para o proces-

so de moagem a frio. 

A diversificação tecnológica exige modificações nos 

equipamentos utilizados, quando .não a total substituição dos 

equipamentos até então utilizados para produção de, essenci-

almente, um mesmo produto. 

G.2 - Diversificação tecnológica-marketing 

Um novo bem de consumo seria qualificado como diveE 

sificação tecnológica em marketing quando houvesse substanci 

ais variações nas técnicas mercadológicas até então utiliza-

das pela empresa contudo o püblico visado continuaria sendo 

o mesmo assim como se manteriam os mesmos canais de distri -

buição assim como a forma de comunicação do produto. 

H" n i 
i~ 0~-::. ~\ ;_ 
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H. RENOVAÇÃO MERCADOL6GieA E TECNOL6GICA 

A renovação mercadológica e tecnológica seria um ní 

vel de inovação intermediária entre as melhorias mercadológi 

ca e tecnológica e as diversificações mercadológicas e tecno 

lógicas. 

Os bens de consumo assim classificados demandariam 

operacionalizações tecnológicas e mercadológicas diferentes 

mas não totalmente novas. 

~ o exemplo de tantas marcas de alta costura que 

passaram à_ massificação de mercado. 

Os consumidores são diferentes, contudo nao total -

mente novos. 

As técnicas deprodução passam do artesanato para a 

produção em escala industrial, assim como as técnicas de mar 

keting se modificam, contudo em ambos os casos, existe um 

certo nível de conhecimento sobre o mercado. 

Qualificaríamos igualmente como renovaçao mercadoló 

gica e tecnológica a introdução do creme de barbear "Goal"ou 

isqueiros descartáveis "Cricket" por uma empresa tradicional 

mente produtora de lâminas de barbear. 

Os consumidores de lâminas de barbear são essencial 

mente os mesmos que utilizam o creme de barbear. Ou seja,os 

consumidores são diferentes mas não totalmente novos. 

Os canais de distribuição do "Cricket" são basica -

mente os mesmos que escoam lâminas de barbear. 

As técnicas de produção são totalmente distintas; com 

parando-se os produtos mas encontravam-se dentro da área de 

competência da empresa ou da corporação. 

As técnicas mercadológicas são diferentes mas nao 

totalmente novas. 
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Portanto, no caso da renovação tecnológica e merca-

dológica existe uma fusão entre o "pacote" de conhecimentos 

disponível e novos conhecimentos que deverão ser adquiridos. 

I. EXTENSÃO MERCADOL6GICA DE LINHA 

A extensão mercadológica de linha seria juntamente 

com a extensão tecnológica de linha o quarto ou penúltimo 

grau de inovação dos bens de consumo. 

A extensão mercadológica de linha seria tipificada 

no caso de uma empresa,- que até então dirigiu-se especifica-

mente aos consumidores finais dos seus produtos iniciar o 

ataque ao mercado institucional. 

Haverá variações nas embalagens unitárias e caixa 

de embarque e a operacionalização tecnológica de produção 

diferente mas não totalmente nova. 

-e 

-A operacionalização tecnológica de marketing 

igualmente diferente contudo não totalmente nova. 

ser a 

Porém a maior variaçao recairá sobre a operacionali 

zaçao mercadológica do novo bem de consumo pois tratará com 

novos consumidores, novos canais de distribuição e nova for-

ma de comunicação. 

J. EXTENSÃO TECNOL6GICA DE LINHA 

Nos bens de consumo classificados como extensão tec 

nológica de linha as maiores variações ocorrem na operaciona 

lização tecnológica ou seja nas técnicas até então utiliza -

das na produção e comercialização dos produtos existentes. 

A mudança do café em pó · para o café solúvel é um 

exemplo de extensão tecnológica de linha. 
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Para tanto se f~z necessário, técnicas totalmente 

distintas de produção e comercialização do produto. 

Os consumidores são diferentes, contudo não tot~en 

te novos, a comunicação também é distinta seja em termos de 

embalagem, como de propaganda em si, porém não totalmente no 

vas .. 

K. INOVADORES FUNDAMENTAIS 

~ o maior grau de inovação na classificação de no

vos bens de consumo. 

Tanto a operacionalização tecnológica como a merca

dológica são totalmente novas. 

O novo produto exige técnicas de produção e de mar

keting totalmente diferentes para a empresa. 

Os consumidores são totalmente novos para a empresa, 

bem como os canais de distribuição e a comunicação. 

~ o caso da Souza Cruz entrando no auto-serviço ou 

o Pão de Açucar no turismo. 

Entendemos por inovador fundamental, todo produto 

radicalmente diferente nas operacionalizações tecnológicas e 

mercadológicas até então utilizadas pela empresa para produ

zir e comercializar os produtos existentes. 

Enfim, o novo bem de consumo, de acordo com seu 

grau de inovação, recebe uma especifica qualificação que per 

mitirá uma avaliação contra seus pares, ou seja, uma avalia

ção entre idéias de novos bens de consumo como o mesmo grau 

de inovação, eliminando desta forma, possiveis vantagens de 

idéias de novos lançamentos de graus de inovação distintos. 

O quadro n9 9 resume os exemplos citados. 
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QUADRO N9 9: CLJ\.SSIFIC~I\0 DE NOVOS PRODUTOS QUANTO AS SUAS 

V/\'RI!I.VEIS EX0GF:NAS E ENDC'>GENAS 

:lENIIUWl M.JOANÇA NA OPERACICW\LIZliÇÃO OPERACICNAJ.JZ!ÇÃO 11ERCAOOTft1CA OPERACICNALIZf.çÃO HEJ<CAOOiffiiCA 
Ml:1<C'.J\00rft ICA DJFER!:NrE m.s Ni\o TCJI'AI11ENI'E TCJI'AI1-1F.Nl'E ~ 

NO/A 

. c:s/i) CXlN- MFs-t:lS CANI\IS Mí..:'MA O?- DITERE!'Tl'ES DIFERENTES DIFrnENf'E NOJC6 CXlN- NC1v'C6 CA- NO/A CXMJ 
SUMIOORES DE MJNICAçfic <U>ISUMIDO- CANJIIS DE ax-UNICA- SUMIOORES Nl\15 DE NICAÇÃO-

DIS'I'IUBUJÇÃO RES Drs·mm. ÇÃO D1S'1RID. 

MELIDRIA DM:RSIFICAÇÜJ 

~IERCADOrftiCA ME!CADOLÓciCA 

ptens..1o Ateniimento • Lata de .Oesodoran-. Inseticidas .Desodo-
~ecgráfica de varejo extrato te "Avanço"em fanr.~cl.- rante· 
~o rrercacb pelo ataca- "Peixe" 

.Chann 
as. "Avançt1" 

do e/ou di.!!, .Olar.n 
.Perfumaria trib.lidor. 
em auto-ser 
vire. -

. Andlise de valor 

. Prograr..,ção linear 

~1ELI k)RIJ\. 
' 

REN:JVAÇ$D MEfOIDCll:.lX;ICA EX'J.'ENSKo MERCAOOrftiCA 

TECN::JrftiCA E 'l'EXN:)IffiiCA DE LINHi\ 
Inicio de uro de painéis de C0115!! • Alta costura para massificação • Mercado Insti tuciona.l 
midores. à:> rrercado. 

. Inicio de uso dos"store-audits" - • Cbal, Criket 
Nielsen 

. Desidratadas por liofilizadas 

DIVERSIFICAÇÃO EXTENOO 'ID:NOI.lx;ICA 'IlUIA!lCFES 

'I'El:Hltlx;ICA DE LINHI\ FUNO.I\Mh~lS 

• Café oolúvel • Souza Cruz ro auto-serviço 
• Pilo de llçucar oo turisno 

Neste contexto, qualquer novo empreendimento ~ 

ser a 

classificado em urna das 8 diferentes categorias de produtos, 

de acôrdo com o nível de inovação de suas variáveis endóge-

nas e exogenas, objetivando avaliar grupos de novos bens de 

consumo semelhantes, obtendo desta forma urna melhor precisao 

no julgamento de cada elemento do sistema de avaliação a ser 

proposto configurando um aprimoramento dos critérios normal 

mente aplicados na área de desenvolvimento de novos produtos. 



CAPÍTULO IV - IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO DE NOVOS 

BENS DE CONSUMO DE MESMO SIGNIFICADO,DEFINIÇÃO 

DE UM DENOMINADOR COMUM ATRAVÉS DO QUAL SERÃO 

TRATADAS AS CAUSAS E GRUPOS DE CAUSAS DE MESMO 

SIGNIFICADO E CLASSIFICAÇÃO EM CAUSAS MERCADO

LÓGICAS, TÉCNICAS OU FINANCEIRAS. 
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Como reportado 'l:lm processo de avaliação de novos 

produtos deve constituir-se, prin~ipalmente, de elementos que 

possibilitem dimensionar as perspectivas do novo empreendmen 

to frente as causas, presentes e futuras, que tem impedido 

q~e novos lançamentos sejam bem sucedidos no mercado. 

As causas presentes corresponderiam as principais 

-razoes de insucesso no lançamento de novos produtos no Bra-

sil. 

As causas futuras seriam provavelmente representa-

das por aqueles fatos geradores de fracasso que tem ocorrido 

com maior ~requência nos Estados Unidos mas que não foram 

registrados como tal nas pesquisas brasileiras. 

A listagem destas causas seria extremamente facili-

tadas caso dispuséssemos, tanto aqui como lá, de uma única 

pesquisa, suficientemente ampla, representativa e atualizada, 

que apontasse a maioria das barreiras que tem se contraposto 

-ao sucesso pretendido pelos novos lançamentos.· O que nao aoon 

tece. 

Assim sendo, tendo escolhido os bens de consumo como 

objeto do sistema de avaliação, lançamos mão das várias pes-

quisas publicadas e constatamos que causas de insucesso de 

-mesmo significado sao reportadas de forma distinta. Ou seja 

um mesmo fato gerador de insucesso é expresso diferentemente 

pelos vários autores. 

Neste contexto se faz preciso então primeiramentein 

terpretar as causas de fracasso reportadas pelos inúmeros 

estudos, mesmo porque são expressas de forma sucinta e nao 

exemplificadas .. 

Nada nos resta se não darmos a nossa pr8pria versão 

do que tratam aquelas razões de insucessof exemplificand~as 

quando possível. 
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Posteriormente identificamos aquelas causas que, em 

essência, referem-se ao mesmo fato gerador de insucesso. 

Interpretadas as causas de fracasso no lançamento 

de novos produtos, agrupadas aqueles de mesmo significado~n 

vencionamos então um denominador através do qual passaremos' 

a tratá-las. 

E finalmente cada causa ou grupo de causas de insu

cesso serão classificadas em mercadológicas, técnicas ou fi

nanceiras de acôrdo com o nosso ponto de vista sobre sua 

origem, classificação esta que atenderá outro objetivo que 

abordaremos no transcorrer deste trabalho. 

Porém a ordem de exposição que faremos deste capítu 

lo é.inversa ou seja indicaremos primeiramente as causa~ de 

insucesso classificadas como sendo mercadológicas para poste 

riormente apresentar aquelas qualificadas como técnicas e fi 

nalmente as financeiras. 

Sob cada um destes três grupos acima mencionado apon 

taremos a causa ou grupo de causas de mesmo significado de 

forma com que foram expressas nas várias pesquisas anali~das. 

No final de cada causa ou grupo de causas, em le-

tras garrafais apresentaremos o denominador comum 

do qual passaremos a tratá-las. 

através 

Posteriormente manifestamos a nossa opinião, a nos

sa interpretação sobre aquele fato gerador de insucesso,exem 

plificando-o quando possível e justificando a classificação 

dos três grupos acima mencionados, quando necessário. 
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A. ·CAUSAS r.1ERCADOL6GICAS 

A.l - Nenhuma diferenciação sob o ponto de vista do con

sumidor. Falta de vantagens perante a concorrência. 

Falta de diferenciação. Diferenças insigrtificantes 

no produto. Falta de diferenciação com os produtos 

semelhantes. PROBLEHAS DE DIFERENCIAÇÃO. 

As causas de fracasso no lançamento de novos produ-

tos reportadas sob os ti tulos de, nenhuma diferenciação sob o 

ponto de vista do consumidor ou falta de vantagens perante a 

concorrência ou falta de diferenciação ou diferenças insign~ 

ficantes no produto ou falta de qiferenciação com os PFOdu-

tos semelhantes, convencionamos tratar através de um denomi-

nador comum qual seja o de "problemas de diferenciação". 

Os "problemas de diferenciação" referem-se aos atri 

butos, benefícios ou vantagens do novo produto que não foram 

suficientemente grandes, ou até inferiores aos produtos con-

-correntes, de forma que nao motivaram os consumidores poten 

ciais a abandonarem suas marcas habituais. Isto partindo-se 

do pressuposto que o nível de preço do novo lançamento regu-

lava com a média dos. preços dos prodritos existentes no 

mercado, caso contrário a causa de insucesso seria provavel 

mente a "política de preço inadequada" que veremos posterior 

mente. 

Um"problema de diferenciação" foi o fato gerador do 

fracasso no lançamento de um anagésico, marca "Duractin", em 

1962, nos Estados Unidos pela empresa Menley and James (24). 

{24} ANGELUS, Theodore L. - Why do most new product fail 
Advertizing Age - 24 de Março de 1969. 
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O atributo diferenciante do novo empreendimento con 

sistia na eliminação da dôr por um período de 8 (oito) horas 

ou seja um tempo de ação mais longo do que dispunham as mar-

cas existentes. 

-o novo produto nao vingou no mercado pois os consu-

midores de a~ésicos não estavam interessados no período de 

açao que a droga continuaria agindo mas sim que a dor fosse 

eliminada instantaneamente. 

Assim sendo aquele segmento de consumidores procura 

va que um analgésico aliviasse a dor de imediato e o "maior 

tempo ação" não assumia uma importância que os motivasse 

a substituir a marca até então consumida. 

A empresa Helene Curtis tradicional Íabricante · de 

produtos de beleza, igualmente fracassou na sua tentativa de 

atuar no mercado de produtos éticos quando lançou o "Buffa-

Vess"(25). 

A nova droga no combate a dor de cabeça entrou em 

teste de mercado sob duas novas formas de embalagem, em ta-

bletes e em pó, te.ntando deslocar as marcas "Alka Seltzer" e 

"Bromo Seltzer" que dominavam o mercado. 

O novo produto foi descontinuado pois as novas em-

balage:r.s não se consti tuiam em f a tôres diferenciantes suficien-

temente fortes para despertar o interêsse dos consumidores 

potenciais. 

A imitação de produtos existentes no mercado na gran 

de maioria das vezes é sinônimo de fracasso. 

(25) Artigo publicado pela "Printer Ink" e traduzido para o 
espanhol pela "International Marketing Services S/A", 
em 13 de Abril de 1962, sob o título "Por que fraca 
san produtos "buenos" em mercados de prueba ?"- pãg: 
3. 
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O lançamento de produtos "me-toou, corno também -sao 

chamados, sobrevivem basicamente quando aquele similar é in-

traduzido no mercado por urna grande empresa cuja concorrên -

cía por se constituir de pequenas e/ou médias empresas -na o 

díspÕe de recursos mercadológicos, técnicos ou financeiros 

para enfrentá-la. 

Pressupondo-se níveis semelhantes de qualidade e 

preço de venda ao consumo, o poder do capital aplicado na 

-prornoçao e propaganda convence os consumidores a se torna-

rem adotantes do novo lançamento introduzido pela empresa de 

porte. 

Em casos ainda mais raros . o "rne-too-isrn" pode ser 

bem sucedido quando a ernpresadesfruta, junto aos consumido -

res, de urna excelente imagem naquela categoria de produto na 

qual pretende aventurar-se, o que na maioria das vezes se 

configuraria em urna das várias categorias de novos produtos 

vistas anteriormente a exceção dos inovadores fundamentais. 

Exemplificando, em 1966, a empresa H.J.Heinz lançou 

nos, Estados Unidos seu "Heínz Barbecue Sauce" um ·produdo si-. 
mílar ao concorrente "Open Pit" tendo o novo lançamento, so-

• brevivido graças a linha de produtos e imagem de qualidade 

que aquela empresa desfrutava junto aos consumidores (26}. 

Em ambos os casos, deve-se ter em mente o investi -

rnento em rnarketing substancialmente maior que os dos produ-

tos concorrentes, provavelmente por longos períodos, de ma-

nei-ra a "forjar" o sucesso do novo empreendimento. 

Esta causa de fracasso só poderia ser classificada 

como de origem mercadológica. 

(26) ANGELUS, Theodore L. - Op. Ci t. 
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A.2- Análise de mercado inadequada. Objetivos superesti

mados com pesquisa de mercado. Objetivos superesti

mados sem pesquisa de mercado. ANÂLISE DE HERCADO 

J,NADEQUADA. 

As causas de fracasso mencionadas nas pesquisas exa 

minadas como sendo,análise de mercado inadequada ou objetivos 

superestimadoscom pesquisa de mercado ou objetivos superesti 

mados sem pesquisa de mercado convencionamos tratar pelo de

nominador comum de "análise de mercado inadequada". 

Como veremos posteriormente por ser uma das gran

des responsáveis pelo fracasso no lançamento de novos produ

tos tanto no Brasil como nos Estados Unidos vanos subdividi-la em 

dois grupos com o objetivo único de uma melhor delimitação do 

problema. 

Nestes termos teríamos. 

A.2.a - Análise quantitativa inadequada 

Neste primeiro grupo enquadraríamos os er

ros cometidos por superestimar-se o mercado ou o 

crescimento do mercado em períodos futuros ou ainda 

erros nas estimativas de.penetração de mercado do 

novo lançamento, custos do produto excessivamente ' 

otimistas e outros desvios classificados como quan

titativos. 

A.2.b- Análise qualitativa inadequada 

Neste segundo grupo classificaríamos os er

ros de análise de cunho eminentemente qualitativoc~ 
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mo por exemplo desconsiderar-se certos hábitos de 

consumo. 

Nos Estados Unidos foi lançada uma aspirina 

que para consumi-la bastava dissolvê-la na bôca ao 

contrário dos produtos concorrentes que eram inge

ridos com um pouco de água. 

O novo lançamento fracassou pois constituia 

-se em um hábito de consumo ingerir a aspirina com 

água talvez pelo fato dos consumidores acreditarem 

que utilizando o liquido como veiculo, a droga te

ria um efeito mais imediato. 

A análise de mercado inadequada constitui

-se em causa mercadológica. 

A.3 - Posicionamento inadequado.POSICIONAMENTO ~EQ~ 

O denominador comum desta causa de fracasso. será ex 

pressa da mesma forma com que foi mencionada nas pesquisas 

analisadas ou seja "po~icionamento inadequado". 

Em certos segmentos de mercado como o de refrigeran 

~tes, cigarros, desodorantes, sabonetes, colonias e outros on 

de é extremamente difícil estabelecer-se um atributo diferen 

ciante tangível, o posicionamento do produto reveste-se de 

crucial importância. 

O cerne do po~icionamento de um produto consiste na 

combinação mais eficiente entre o apêlo ao consumidor e o de 

sempenho do produto. 

Podemos delimitar 3 (três) áreas onde ocorrem pro

blemas relativos ao posicionamento do produto, sendo elas, o 

posicionamento insignificante, confuso ou combinação ina-
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dequada ( 27) . 

Como posicionamento insignificante citamos o exem-

plo do insucesso ocorrido também nos Estados Unidos com o 

"Easy-off" apresentado na forma de espuma, em aerosol. 

Este produto tentou diferenciar a espuma da forma 

líquida de outros produtos concorre?tes que também se desti

navam a remover sujeiras de fogões, exaustores de cozinha e 

similares. 

A campanha comparativa, demonstrava que a espuma 

nao escorria como o líquido, mas absorvia a sujeira. Contudo 

não deu resultado,e o produto fracassou. 

Um exemplo clássico de posicionamento confuso ocor-

reu-quando a Revlon lançou em meados de 1960, o laquê para 

cabelos "Super Natural". 

Para as consumidoras "super" significa "maior poder 

de fixação", e "natural", significa "menor poder de fixação". 

A consumidora realmente não sabia qual o benefício 

do produto, se o maior ou menor poder de fixação. 

Um exemplo brasileiro de posicionamento confuso, ao 

que tudo indica foi cometido pela E lida Gibbs, Di visão de Pro 

dutos de Toilette das Indústrias Gessy Lever Ltda. ao propa-

gar, em suas campanhas promocionais veiculadas em 1978, que 

o seu laquê para cabelos marca "Seda Hair Spray" fixa s6lto. 

O posicionamento mal combinado afeta novos produtos 

tanto quanto produtos já estabelecidos no mercado. 

Posicionamento mal combinado geralmente aco~e~ 

do a diferenciação do produto é marginal e a propaganda 

foca a área de apêlo de maior potencial que por sua vez 

en 

-na o 

(27) Adaptado parcialmente do artigo de autoria de ANGELUS, 
Theodore L. - Op. cit. 
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corresponde ao desempenho do produto, gerando, enorme inefi

ciências em termos de midia eletrônica. 

Um exemplo de acêrto no posicionamento do produto é 

o caso anteriormente citado do desodorante "Right Guard" ou 

"Avanço" no Brasil que de "desodorante masculino", a partir 

de 1963 nos Estados Unidos ampliou o número de adotantes do 

produto através da mudança do seu posicionamento para "o per 

feito desodorante da familia/nada toca em você exceto o jato 

do spray" posteriormente extendido ao Brasil. 

No entanto caso aquele desodorante não tivesse uma 

fragrância que realmente satisfizesse a toda a familia, ho

mens, mulheres, crianças, jovens e velhos teriamos um exem

plo de posicionamento mal combinado onde a área de apêlo de 

maior potencial constituido pela familia não corresponderia 

ao desempenho do produto, a fragrância que satisfizesse a 

familia. 

No caso de refrigerantes que, como dito, é extrema

mente dificil estabelecer-se um atributo diferenciante, o 

posicionamento da "Pepsi-Cola" junto ao mercado jovem brasi

leiro, em 1977, tipifica um posicionamento correto desde que, 

no nosso entender, os "heavy users" daquele refrigerante sa 

bor fantasia eram os jovens e crianças além do que estes úl

timos poderiam induzir os adultos a consumi-lo. 

O produto concorrente, a "Coca-Cola", que 

praticamente o mesmo posicionamento do desodorante 

adotou 

"Right 

Guard" através de sua campanha "Isso é que é" que procurava 

atingir basicamente a familia acreditamos não ter alcançado 

resultados satisfatórios pelo fato do produto ser pouco con

sumido pelos segmentos de maior faixa etária. 

Não temos dúvidas em classificar esta causa 

sendo mercadológica. 

como 
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A.4 - Falhas na distribuição. Falta de aceitação pelos ca 

nais de distribuição. Força de vendas inadequada. 

Problemas na distribuição. PRQBLEHAS DE DISTRIBUIÇÃO. 

Assim como foram mencionadas pelas pesquisas, as 

causas de fracasso como falhas na distribuição, falta:. de acei

tação pelos canais de distribuição e as demais, convenciona

mos tratar por "problemas de distribuição". 

Pelo fato dos problemas de distribuição se consti

tuirem na primeira causa de fracasso no lançamento de novos 

bens de consumo no Brasil com o objetivo anteriormente men

cionado, o de melhor delimitar o problema, subdividmos esta 

causa em dois grupos quais sejam: 

A.4.a- Distribuição propriamente dita 

são os problemas relativos ao tran~porte do 

produto, como por exemplo a necessidade de transpor 

te refrigeradQ; os problemas relativos a necessida

de de condiç6es especiais de exposição no ponto de 

venda, (exemplificado pela necessidade de balcÕes 

frigoríficos nos supermercados para exposição de 

yogurtes, queijos e outros);os problemas relativos 

a distância dos centros prcx1utores 'aos principais cen

tros consumid~res, como empresas localizadas no Nor 

te/Nordeste ou Manaus que transportam seus produtos 

para São Paulo ou Rio de Janeiro; os problemas rela 

tivos a distância do mercado consumidor em relação 

aos prin6ipais centros fornecedores de mat~rias pri 

mas como por exemplo as empresas produtoras de con-

servas em geral, corno extrato de tomate, frutas em 
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calda e outros. 

A.4.b - Problemas de comercialização 

Os problemas de comercialização são aqueles 

relativos a falta de treinamento adequado da equipe 

de vendas não fornecendo a argumentação necessãria 

-e convincente para sobrepujar a prevençao que os 

canais de distribuição tem em relação aos novos lan 

çarnentos. 

Ou a tentativa em se utilizar de urna força 

de vendas para o lançamento de um novo bem de consu 

mo com características bastante diferenciantes da 

linha de produtos até então comercializados pela 

empresa. 

Neste último caso citamos o exemplo da in-

tradução no mercado de um inseticida em aerosol por 

urna empresa tradicionalmente fabricante de produ-

tos alimentícios. 

Os supermercados se constituiarn no maior ca 

nal de distribuição daquela categoria de produto e 

estas vias são departarnentalizadas por categoria de 

produto, generalizando em produtos alimentícios e 

nao alimentícios. 

Neste Último o vendedor da empresa não dis-

punha do mesmo acesso que no primeiro com o qual 

já tinha estabelecido provavelmente até laços de 

amizade. 

Desde que a empresa comercializava urna li-

nha variada de produtos alimentícios estes eram os 

primeiros a serem tratados junto aos supermercados, 
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e o único produto de limpeza, não alimentício, era 

relegado a um plano secundário, corno seria de se es 

perar. 

Em par·alelo o tempo de espera para ser aten 

dido pelo comprador dos produtos não alimentícios po 

deria induzir o vendedor a se deslocar a outro pon-

to de venda. 

Ainda corno problemas de comercialização apon 

tarnos o caso do· produto ético que tendo alcançado 

urna excelente distribuição mantinha-se nas pratelei 

ras das farmácias pois o consumidor somente o adqui 

ria quando receitado pelo seu rnédico,e nada tinha 

sido feito junto a classe médica. 

A causa foi qualificado corno de origem rner-

cadológica. 

A.5 - Produto/serviço inadequado. Não adequação as expec

tativas do mercado. Formulação não adaptada as ne-

cessidades do§ consumidores. Embalagem inadequada. 

PROBLEMAS NA ADEQUAÇÃO DO PRODUTO. 

As causas constantes do título acima, que agrupamos 

sob o denominador comum de "problemas na adequação do produ-

to" referem-se a problemas pertinentes ao novo produto no 

ato de ser consumido o~ decorrido um pequeno lapso de tempo. 

Qualificamos corno "problemas na adequação do produ-

to" o lançamento, em 1966, de um novo cereal, marca "Corn 

Flakes and Strawberries", no mercado norte-americano pela em 

presa General Foods (Kibon) (28) . 

(28) COLBY, Shirley - When, why and how of concept testing -
Food Product Developrnent - Maio de 1973 - pág. 60. 



118. 

o novo produto apresentava-se como sendo um cereal 

crocante com morango e seu conceito era o de um cereal a ser 

consumido com fruta fresca em qualquer época do ano. 

·contudo o prócesso de descongelamento da fruta no 

cereal não era suficientemente rápido fazendo-o perder sua prin-

cipal característica qual seja a sua consistência crocante e 

-assim o produto fracassou por nao se adequar as expectativas 

do me.r.cado. 

Na nossa opinia_o as sopas desidratadas "Knorr" nos 

Estados Unidos foram um retumbante fracasso por problemas de 

adequação do produto apesar da causa do insucesso ter sido 

apontada como sendo um problema de qualidade do produto (29). 

Consideramos o consumidor americano extremamentevol 

tado ao aspecto nutrição dos produtos alimentícios,haja vis-

ta as campanhas de óleos comestíveis que evitam o colesterol, 

do consumo de alimentos fibrosos, contra o ciclamatos conti-

dos nos adoçantes artificiais e tantas outras. 

Ora a sopa desidratada em essência é um pó que deve 

ser misturado a água e fervido durante um certo período de 

tempo, não tendo assim qualquer valor nutritivo nem mesmo 

imagem de nutrição não podendo portanto atender as expectati 

vas de um mercado com aquelas características. 

Duvidamos que a razão deste insucesso tenha sido 

realmente um problema de qualidade pois acreditamos que, se 

assim fosse, já teria sido sanado desde que as sopas desidra 

tadas "Knorr" estão sendo comercializadas há mais de década 

no Brasil e na Europa e em assim sendo não vemos razões para 

-nao relança-la no mercado norte-americano, mesmo utilizando-

-se de outra marca. 

(29} ANGELUS, Theodore L. - Op. cit. 



119. 

Urna ração para caes marca "Pet Up & Go" lançado pe-

la Arnerican Horne Products (30) igualmente falhou por proble-

mas de adequação ao mercado consumidor pois simplesmente os 

cães rejeitavam o novo alimento. 

Urna outra causa de fracasso de novo produto aponta-

da corno embalagem inadequada que qualificamos corno um "proble 

ma na adequação do produto" foi o lançamento nos Estados Uni 

dos de um alimento congelado, mais especificamente um sandui 

che chamado "Reuben" (31). 

O sanduíche constituía-se de duas fatias de pão pre 

to contendo carne em conserva, queijo e chucrut e cada um 

deles era embalado em urna folha de papel alumínio para faci 

litar seu aquecimento, destinando-se a suplementar o almoço 

familiar norte-americano. 

Quatro meses depois de sua introdução no mercado, o 

novo produto demonstrou ser um total fracasso cujo motivo 

não encontrava-se nas suas características organolépticas. 

A razão do insucesso er·a devido a "problemas na ade-

-quaçao do produto 11 desde que a consumidora que a 

adotou este bem de conveniência era relativamente jovem e se 

preocupava com sua dieta, sua linha estética, estando dispos 

ta a consumir apenas um dos dois.sanduiches que continha a 

embalagem. 

O outro sanduíche teria que ser novamente recoloca-

do na folha de papel alumínio para ser consumido posterior -

mente. 

(30) ABRAMS, George J. - Why new product fail - Avertizing 
Age - 22 de Abril de 1974 - pág. 52. 

(31) Adaptado de: RYAN, Joseph P.-Understanding Consurner Be 
havior and new products failures - Overleaf Circle= 
Junho/julho de 1969 - pág." 54. 
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Enfim um possí v,el bem de conveniência apresentava 

uma inco~niência. 

Um outro exemplo de embalagem inadequada foi o lan-

çamento de um produto cuja marca era "Spray and Wash" pela 

Texize dos Estados Unidos (32). 

Tratava-se de um removedor de manchas em aerosol 

que deveria ser aspergido no local da mancha no tecido antes 

de lavá-lo normalmente. 

Contudo, a lata tinha o tamanho e formato dos remo-

vedores a seco em aerosol. 

Aquela embalagem .confundiu os compradores, reposi-

tores e os pr5prios gerentes dos canais de distribuiç~o e o 

novo produto foi colocado nas prateleiras de ·removedores a 

seco. 

Em sintese foi necessário modificar a embalagem e 

relançá-lo. 

No Brasil, foi rejeitado nas pesquisas junto as 

consumidoras um alimento infantil a· ser utilizado no preparo 

de mamdeiras e mingaus, de alto valor nutritivo e baixo pre-

ço, destinado ãs camadas s5cio-econ6micas menos privilegia -

das da populaç~o. 

O motivo precípuo de sua n~o aceitaç~o foi o das 

-maes· nao acreditarem no seu valor nutritivo por ser mistura-

do com água e julgavam que pouco após ser ingerido a criança 

voltaria a sentir fome. 

A utílizaç~o do leite no preparo do produto oner~ia 

seu custo e perder-se-ia seu objetivo básico, o de atender 

as camadas mais pobres da populaç~o brasileira. 

(32) COLBY, Shirley - Op. cit. pág. 60. 
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-Neste contexto o novo lançamento nao atenderia as 

expectativas das mães de família no tocante a alimentação in 

fantil. 

Os problemas na adequação do produto foi classifica 

da como causa mercadológica pois nos exemplos citados os no-

vos lançamentos não atendiam as exigências do mercado. 

A.6 - Política de preço inadequada. Preço alto em relação 

aos concorrentes. POLÍ7!CA DE PRECO INADEQUADA. 

Em fins dos anos 50, a Revlon, colocou em teste de 

mercado, nos Estados Unidos, um desodorizador de ambientes , 

em aerosol chamado "Horne Beautiful" (33) 

O produto era apresentado em uma embalagem altarnen 

te sofisticada e continha "finos Óleos aromáticos" contudo 

seu preço de venda ao consumo era o dôbro do preço das mar-

cas concorrentes mais próximas. 

As consumidoras potenciais recusaram-se a pagar aque 

le preço por aquela "elegância invisível" e o novo produto . 
fracassou. 

A 

O mesmo erro foi cometido pela Block Drug ~o. por 

ocasião do lançamento do "Palmsweet" um creme desodorante pa 

ra as mãos que se propunha a eliminar odôres de alho, cebola, 

peixe etc. ( 34) . 

O novo produto tendo sido posicionado corno um "pre 

mium-price-product" foi renegado pelo mercado que não se dis 

punha a pagar o diferencial de preço em relação aos 

comuns. 

(33) ABRAMS, George J. - Op. cit. pag. 51. 

(34) ABRAMS, George J. - Op. cit. - pág. 51. 

cremes 
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A política de preço inadequada pode igualmente atin 

gir produtos já consolidados no mercado principalmente quan

do, sob o ponto de vista do consumidor, os incrementos no 

preço de venda decorrentes das melhorias introduzidas em um 

determinado bem de consumo já não compensam os benefícios re 

sultantes. Este tipo de erro tende a ser mais frequente nos 

estágios mais avançados do ciclo de vida de um produto quan 

do se torna cada vez mais difícil a descoberta de outras van 

tagens diferentes daquelas que as marcas concorrentes ofere

cem. 

Quando classificamos a "política de preço inadequa

da" como causa mercadológica estamos partindo do pressuposto 

que·a definição do preço ao consumo não foi premida por de

terminados limites mínimos de lucros brutos ou operacionais 

estabelecidos pela empresa. 

Neste Último caso a causa poderia ser definida como 

"margem de lucro insuficiente "ou" custos mai& altos que os 

estimados" que receberão outra c:;lassificação como veremos:po~ 

terionnente. 

A.7- Concorrência. Tradicão do produto concorrente. CON

CORRÊNCIA. 

As causas apontadas nas pesquisas como concorrência 

ou tradição do produto concorrente convencionamos tratar pe

lo denominador comum de "concorrência". 

Certas tradições no mercado são dificilmente modifi 

cadas e quando o são exigem um longo período de tempo e pro

vavelmente substanciais investimentos em marketing. 

Poderíamos enquadrar neste caso, o uso do café ins-

tantâneo no Brasil que somente nos últimos tempos tem sido 
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parcialmente acei t.o, pro~avelmente por algumas camadas mais 

jovens e de maior poder aquisitivo da população brasileira. 

Acreditamos que a prevenção contra o café instan-

tâneo tem origem, não tanto nas suas características organo-

l~pticas como principalmente o sabor, mas ao ritual, a tradi 

ção de longa data que acompanha cada cafézinho brasileiro. 

No ciclo do café consti tuia-se em uma ·tradição rece 

ber o visitante com um cafézinho e o trabalho de prepará- lo 

na hora de servi-lo era sinônimo de boa educação, de conside 

ração para com o convidado como também o era para com a famí 

lia em si depois das refeições. 

O café instantâneo não exige aquele "esforço" que 

significa apreço de quem serve para quem é servido. 

Reforçando esta assertiva temos conhecimento de 

que em uma pesquisa realizada junto as consumidoras brasilei 

ras, na qual eram instadas a definir o tipo de dona de casa 

que era apresentada em um filme onde ela adqu~ria café ins-

tantâneo, classificaram-na como uma dona de casa preguiçosa, 

que nao se preocupava com a família e outras conotações nega 

tivas pelo simples fato desta estar adquirindo café instantâ 

neo. 

Acreditamos que se não fôsse·a perseverança, eviden 

temente acompanhada de recursos que suportassem um produto 

deficitário por longos períodos, o café instantâneo teria fra 

cassado por ocasião do seu lançamento. 

Um exemplo de fracasso no lançamento de um novo bem 

de consumo, cuja origem era a tradição dos produtos concorren 

tes, ocorreu de fato no teste de mercado de um alimento in-

fantil chamado "Birds Eyes" lançado pela General Food Corp.nos 

Estados Unidos (35) • 

. (35) Adaptada da tradução para o espanhol de artigo publicado pela 
"Printers Ink" - cp. cit. pág. 2. 
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A linha de produtos constituía-se de 23 diferentes 

variedades de legumes desidratados e congelados a serem con-

sumidos como sopa ou sobremesa. 

·o problema inicial enfrentado pela empresa era· o 

de uma campanha de esclarecimento sobre os beneficios do no-

vo lançamento, assegurando grande facilidade de preparo e 

maior conveniência. 

Utilizou-se para esta campanha praticamente todos 

os veicules disponiveis como televisão, rádio, suplementos 

dominicais, mala direta além dos materiais de ponto de venda, 

explicando o conceito do produto e mesmo seu processo de pro 

dução. 

O produto foi retirado do teste de mercado em Nova 

York. 

-As maes acostumadas com os jarros de vidro e as la-

tas convencionais não aceitaram os pacotes de aluminio con-

tendo aquele alimento infantil cristalizado que deveria ser 

misturado com água antes de servi-lo. 

A concorrência se configura como razão de insucesso 

se logo após o lançamento, durante aquele periodo em que qual 

quer novo produto é deficitário a nível de lucro operacional, 

é introduzido um outro que melhor atende as exigências ou 

necessidades dos consumidores. 

Se por outro lado pressupormos que um produto deva 

ser chamado de "novo" até que atinja o ''break-even-point" a 

nível de lucro operacional, então a concorrência pode deslo-

car um produto existente há muitos anos no mercado que contu 

do não tenha alcançado os volumes que to~nariam o novo lança 

· menta viável que é o que vaticinamos para as sopas desidrata 

das Knorr ou Maggi, ou ambas, com a introdução no mercado 

brasileiro das sopas "Campbell" em 1977. 
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Isto porque o vqlume consumido de sopas desidrata

das, 16 anos após terem sido lançadas não justificam a atua

ção de duas multinacionais e caso haja realmente um potenci 

al brasileiro para sopas industrializadas acreditamos que a 

sopa enlatada possa atender melhor as exigências do mercado 

do que.as desidratadas. 

Por motivos óbvios a concorrência foi qualificada , 

com razão mercadológica de fracasso. 

A. 8 - Marca impronunciável. MARCA IMPRONUNCIÁVEL. 

Geralmente as empresas multinacionais obedecendo a 

uma .política definida pela matriz padronizam as marcas dos 

produtos em qualquer recanto do mundo onde estejam sendo co

mercializados. 

Citamos corno exemplo brasileiros o creme dental 

Colgate, os sabonetes Lux (antigo Lever) e Palmolive, a maio 

nese Hellmann's e tantos outros que geralmente não tem, para 

o mercado local, qualquer conotação com a categoria de produ 

to, sendo por vezes até mesmo difícil de pronunciar. 

~ preciso atentar que os investimentos em marketing, 

necessários para tornar conhecida uma·marca com aquelas c~ac 

terísticas, são substancialmente maiores do que se ela fosse 

gerada localmente. Quando não acontece dos investimentos 

se transformarem em prejuízo pelo fato da marca ser impro-

nunciável pela maioria dos consumidores potenciais. 

Casos típicos de fracasso no lançamento de mvos bens 

de consumo que tiveram por origem a "marca impronunciável" ' 

ocorreram com a introdução no mercado brasileiro, por volta 

de 1975, dos cigarros "Pete Stuyvesan•• (se é assim que se es 

creve) assim como fragrância lançada nos Estados Unidos com 
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a marca "Chant D'arome" ~36). 

Esta causa de fracasso no lançamento de novos produ 

tos é de fato mercadológica. 

A. 9 - Falhas no conceito do produto. FALHAS NO CCNCEITO DO PIDDU'IO 

Durante duas décadas uma empresa norte-americana do 

minou o mercado de cremes dentais vendendo a "beleza" que 

seu produto proporcionava através da promessa de um "hálito 

perfumado e um sabor gostoso" (37). 

Um outro atributo desta categoria de produto seria 

o de "evitar cáries" e aparentemente, o produto ideal seria 

aquele que propiciasse os dois atributos, a beleza, através 

do "sabor gostoso ou hálito perfumado", e a saúde, através 

da "prevenção contra cáries". 

Realizado o teste de propaganda(*) o conceito"sabor 

gostoso e evita cáries" falhou pois os consumidores potenci-

ais não acreditavam que um prod~to com sabor gostoso pudesse 

realmente evitar cáries. 

No Brasil quando estava sendo desenvolvido o"Multi-

Inseticida S.B.P." ocorreu um caso análogo. 

Naquela época por volta de 1973/1974 a grande insa-

tisfação das consumidoras de inseticidas domésticos era em 

relação ao cheiro da maioria das marcas existentes, conside~ 

rado como "insuportável". 

(36) ABRAMS, George J. - Op. cit. - pág. 52 

(37) Adaptado de AITKEN, Jr. Thomas - Concept Advertizing -
Interna tional Business Rela tions Inc. - 8 de Julho de 
1965 - págs. 12 e 13. 

*Obs.: O futuro fracasso no lançarrento do novo bem de consumo foi de
tectado a nível de teste de conceito e não teste de mercado ou 
canercialização corno as dana.is.Por este motivo não foi esta!?ele 
cido qualquer elemento correspondente no sistema de avaliaçao a 
ser proposto. 
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Poder-se-ia concluir que um inseticida doméstico,em 

-aerosol, que fosse eficiente no combate aos insetos e nao 

tivesse qualquer cheiro estaria plenamente adequado as exi

gências do mercado. 

Contudo, o conceito do novo lançamento "eficiente e 

sem cheiro" apresentava grandes ressalvas nas pesquisas jun-

to as consumidoras pois estas entendiam que um inseticida.san 

cheiro n~o poderia ser eficiente pois havia uma conotação 

arraigada de que o cheiro forte era sinônimo de eficiência. 

O conceito foi modificado para eficiente e pouco tó 

xico e o "S.B.P.". se tárnou provavelmente no maior sucesso 

financeiro-comercial da Refinàções de Milho Brasil depois da 

"Maizena". 

Na verdade é preciso muita cautela com os produtos 

"ideais" pois, por vezes,o mercado estã t~o habitu~do aos 

malefícios de uma categoria de produto que n~o aceita que 

seus problemas sejam sanados prontamente. 

A.lO - Falhas nas mensagens e a pêlos promocionais. ProBLEMAS 

NA PROPAGANDA. 

Uma rede de lojas de confecção masculina conscienti 

zada que seus clientes de classe média estavam se tornando 

cada vez mais exigentes na qualidade e prd.•ncipalmente no cai 

mento das peças de vestuário, decidiu dar uma resposta àque-

la exigência (38). 

A empresa visando o melhor caimento de suas vestes 

ofereceria a seus clientes os tamanhos 43, 45, 47, 49 e 51, 

(38} Adaptado da BROWN, Louise - Lauching new products in 
Brazil - Brazilian Business - Abril de 1963 - pãg.l8. 
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intermediários aos tradicionais tamanhos, 42, 44, 46, 48, 50 

e 52. 

A campanha de comunicaçao apregoava a "numeração cem 

tínua" e foi um total fracasso pois a numeração continua si_g: 

nificava. para os clientes a adição dos tamanhos 54, 56 e 58. 

B. CAUSAS T~CNICAS 

B.l- Desempenho do produto. Defeitos no produto. Problemas 

técnicos. Defeitos técnicos de formulação. PROB~S 

'I't:CNICOS NO PROOUI'O. 

Os determinantes do insucesso de novos lançamentos 

expressos como sendo, desempenho do produto, defeitos no pro 

duto, problemas técnicos, defeitos técnicos de formulação,e~ 

tipulamos tratar pelo denominador comum de "problemas técni

cos no produto". 

Estes "problemas técnicos" se verificam no decorr!;r 

do tempo de uso do produto, tendo a princípio atendido plena 

mente as expectativas do mercado caindo, posteriormente , em 

desgraça em vista do surgimento de defeitos. 

Tal causa é diferente dos "problemas de adequaçÊD do 

produto" pois nestes últimos consideramos que o departamento 

técnico jamais concretizou o produto que o conceito apregoa 

va e mesmo assim o departamento de marketing lançou-o no roer 

cado. Isto lhe valeuum rejeição instantânea no ato de consu

mo ou quase tanto não atendendo "a princípio" as expectati

vas do mercado . 

Como exemplo de fracasso por "problemas técnicos"no 

produto,citamos o caso do baton com o princípio de funciona-
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mento de uma caneta esferográfica marca "Lip Quick" lançado 

nos Estados Unidos pela Warner-Lambert (39). 

o novo lançamento foi plenamente aceito pelas consu 

midoras. 

Contudo, no decorrer do tempo o líquido enrijecia 

dentro do"container", como mencionado, tipo caneta esferográ 

fica, e n~o fluia. 

A causa técnica foi tardiamente sanada. 

As outras duas causas técnicas que serão abaixo men 

cionadas aconfeceram com produtos existentes mas poderiam ter 

sido a origem do insucesso de novos lançamentos. 

O primeiro caso teve por protagonista uma empresa 

produtora de bens alimentícios e o milho em conserva con-sta

va de sua linha de produtos mas era produzido e embalado por 

terceiros. 

Mas em um determinado período decidiu-se que aque

le produto seria mais rentável se produzido pela própria em

presa. 

O equipamento para o processamento do milho e que 

retirava o milho do sabugo foi montado em 3 meses· e testado 

por várias vezes. 

A safra do milho teve início e o equipamento sim-

plesmente quebrava os grãos de milho e o sabugo, enfim um 

completo desastre. 

Terminada a safra o problema técnico de processamen 

to nao tinha sido sanado, tendo-se desperdiçado tempo e di

nheiro com o paralelo desgaste da imagem da empresa junto aos 

fornecedores pois as compras daquele insumo agrícola tinham 

sido suspensas apesar de verbalmente contratadas. 

(39) ABRAMS, George J. - Op. cit. pág. 52. 
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Imaginamos quais nao teriam sido as perdas se se 

tratasse de um novo lançamento envolvendo a empresa, a agen 

cia de propaganda, institutos 'de p~squisa e tantos outros. 

No segundo caso, tratava-se de um produto alimentí

cio, cuja marca é irrelevante, altamente higroscópico e pro 

penso a assimilar odores do meio ambiente. 

A transportadora responsável pela distribuição do 

produto em toda uma região do interior paulista, armazenou-o 

junto aos sabÕes em pó. 

O produto absorveu o odor dos sabÕes em pó. 

Se o fato tivesse ocorrido com um novo produto o 

fracasso naquela região seria completo pois a consumidora•. des 

conhecendo as característic~s organol~pticas do novo lariça -

menta provavelmente deduziria que aqueles odor e sabor eram 

característicos do produto. 

Como não poderia deixar de ser esta causa insucesso 

foi qualificada como causa técnica. 

B.2 - Aprazamento inadequado. Contrôle falho entre produ

çao e estoque. APRAZAMENTO INADEQUADO. 

Referem-se aos problemas advindos de falhas no pla

nejamento assim como o novo produto que em um curto período 

de tempo passa a competir com inúmeras outras novas marcas . 

Ou a excessiva demora no processo de desenvolvimento que tor 

na o novo produto obsoleto por ocasião do lançamento. Ou 

ainda, o lançamento de um novo produto fora de sua1.sazonalidade. 

COmo exemplo deste último caso apontamos o lançamen 

to nos Estados Unidos do "Deconjets" (40). 

(40) ABRAMS, George Jr. - Op. cit. - pág. 52. 
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Tratava-se de um anti-gripa1 tendo sido introduzido 

no mercado _em uma época em que a grande maioria dos consumi-

dores daquela categoria de produto.já tinha adquirido suamar 

ca habitual. 

o lançamento de vários produtos semelhantes pode 

igualmente ser o determinante do fracasso de um novo bem de 

consumo como por exemplo, em 1968 explodiu o mercado norte-

americano de produtos de limpeza, sendo que em apenas nove 

meses tinham sido lançadas 17 diferentes novas marcas, (41) 

assim como dois anos após o lançamento da escova de dentes 

elétrica da GE existiam 52 novas marcas (42). 

Por vezes a antecipaç~o de um concorrente pode"quei 

mar" toda uma campanha de comunicaç~o, se aca.so este competi 

dor diferenciar o produto na mesma linha que a empresa tinha 

estabelecido para o seu novo lançamento. 

Entendemos que o contrôle falho entre produç~o e es 

toque refere-se a falta de produto no mercado, no período de 

lançamento. 

O lançamento de um novo produto no mercado exige 

um intenso treinamento e motivaç~o da equipe de vendas. 

Se quando a equipe de vendas consegue quebrar as 

barreiras impostas pelos canais de distribuiç~o,falta o pro-

duto, as consequências psicológicas s~o talvez maiores do 

que as consequências financeiras. 

Provavelmente a equipe n~o se recobrará, n~o recupe 

rará toda aquela motivaç~o inicial e isto pode causar o insu 

cesso de um novo lançamento. 

(41) ANGELUS, Theodore L. - Op. cit. 

(42) KOTLER, Philip - Marketing Management, analysis, planning 
and control - 2a. edição - pág. 466. 
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Como dito, consideramos que o "aprazamento inadequa 

do" é causa de fracasso _quando falham as técnicas utiliza 

das para o planejamento, execução e contrôle do novo produto 

e portanto a classificamos como causa técnica. 

B.3 - Mercado errado para a empresa. MERCADO ERRADO PARA 

A EMPRESA. 

Esta razao de insucesso na introdução de um novo 

produto geralmente resulta da falta de uma política de desen 

volvimento definida pela alta gerência que deveria orientar 

a amplitude da escolha dos novos projetos. 

Na ausência desta estratégia de desenvolvimento nao 

é raro as empresas subestimarem suas limitações princ"ipalmen 

te no momento em que passam a atuar em um contexto mais am

plo onde o conjunto de empresas e produtos concorrentes de

finirá a preferência do consumidor. 

Existem casos de profundo desiquilíbrio de recursos 

mercadológicos, técnicos e/ou financeiros disponíveis em ca

da uma das empresas atuantes em um específico mercado e nes 

tes contexto pequenas e/ou médias empresas são alijadas do 

mercado quando, após lançarem um novo produto,deparam-se com 

grandes companhias atraídas pelo tamanho e/ou crescimento 

daquele segmento. 

O "Lestoil" foi um dos melhores lançamentos realiza 

dos nos Estados Unidos na categoria de produtos para limpeza 

doméstica, tendo sido descontinuado quando entraram os gran

des fabricantes de sabões(43). 

O analgésico contra dor de cabeça chamado "Sentror• 

(43) ANGELUS, Theodore L. - Op. cit. 
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lançado naquele pais pela empresa Block Drug Co. obteve exce 

lentes resultados no teste de mercado e iniciou-se sua expan 

são de cidade em cidade até o momento de se perceber o valor 

do "cacife" para se entrar no jogo de analgésicos. (44) 

A solução para a sobrevivência daquelas errpresas cons 

titui-se no encontro de detalhes preferenciais em um dado se~ 

mento cujo volume de vendas não torne atrativo o investimen-

to de grandes empresas ou seja a filosofia de vida de peque-

nas e médias empresas estaria em sua atuação em mercados mar 

ginais. A não ser que o produto ou processo de produção se-

jam patenteáveis. 

Em outros casos grandes empresas superestimam suas 

capacidades mercadológica , técnicas e/ou financeira frente 

a um mercado desconhecido. 

Neste tipo de êrro incorreu a Colgate que fracassou, 

em 1965, ao tentar entrar no mercado norte-e~ericano de lo-

ção após barba e colonias para homens, com o lançamento da 

"Linha 007" (45). 

A conceituada "Procter and Gamble" igualmente fa-

lhou em duas ocasiões ao pretender atuar no mercado de "hair 

11 

c spray com as marcas "Hidden Magic" e "Winterset/Summerset" 

nos Estados Unidos (46) . 

Este tipo de êrro pode igualmente ocorrer com as 

grandes empresas multinacionais através de suas subsidiárias 

em países sub-desenvolyidos ou em desenvolvimento. 

Estas empresas por disporem de recursos técnicos,fi 

nanceiros e mercadológicos maiores e melhores que as compa-

nhias locais sentem-se atraídas pelas oportunidades de negó-

(44) ABRAMS, George J. -Op. cit.- pag. 52. 

(45) ABRAMS, George J. - Op. cit.- pág. 52. 

(46) ANGELUS, Theodore L. - Op. cit. 
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cios inexplorados localmente,aventurando-se em mercados d~s

sonantes dos seus objetivos básicos. 

o resultado disto é uma série de negócios diferen

tes e dispersos entre si, que geralmente sucumbem à entrada 

de um concorrente que dirige todos seus esforços para aquele 

específico produto-mercado .. 

A definição de uma política de desenvolvimento glo

bal, como dito, cabe essencialmente a alta gerência constitu 

indo-se no parâmetro que orientará as atividades do departa

mento responsável pelo desenvolvimento de novos produtos. 

Quando a alta cúpula rião especifica as balisas que 

deverão nortear a area de desenvolvimento ou então as estabe 

lece vagamente como "desenvolver qualquer produto que seja 

rentável para a empresa", em nossa opinião é somente uma 

questão de tempo para que se incorra no fracasso de um novo 

lançamento cuja causa e o "mercado errado para a empresa" e 

desta forma classificamos esta causa como de cunho eminente 

mente técnico. 

B.4 - Matéria prima insuficiente ou de má qualidade para 

o produto ou embalagem. PROBLEMAS DE FORNECIMENTO. 

No Brasil por vezes surgem problemas relativos a 

disponibilidade e qualidade de certas matérias primas e/ou 

materiais de embalagem. 

Este foi o motivo pelo qual as empresas brasileiras 

produtoras de derivados de tomate passaram a assistir finan 

ceira e tecnicamente os fornecedores daquele insumo agrícola 

por volta dos anos 70. 

A Nestlê, produtora das sopas desidratadas "Maggi", 

decidiu entrar na agricultura depois de concluir que não po-
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deria depender dos atacadistas locais para o suprimento de 

matérias primas para seus produtos (47). 

Isto aconteceu há uns 16 anos atrás e não sabemos 

se atualmente continuam com a mesma política porém não é ra-

ro as empresas multinacionais deslocarem seus técnicos, em-

prestando seu "know-how" para o desenvolvimento de determina 

das matérias primas e materiais de embalagem junto aos forne 

cederes locais. 

C. CAUSAS FINANCEIRAS 

C.l - Custos mais altos gue os estimados. Aumentos inespe 

rados nos custos de produção. Margem de lucro insu-

ficiente. CUSTOS MAIS ALTOS QUE OS ESTIMADOS. 

Dentre as causas classificadas como financeiras: aqu~ 

las apontadas como sendo de custos mais altos que os. estima

dos ou aumentos inesperados nos custos de produção ou margem 

de lucro ins~ficiente ~stipulamos tratar através do denom~~a 

dor comum de "custos mais altos que os estimados". 

Os Laboratórios Whitehall dos Estados Unidos desen-

volveram um novo laxante sabor chocolate chamado "Chocolax" 

( 48) • 

Apesar da disponibilidade das facilidades para pro-

duzí-lo e embalá-lo na.própria empresa, por motivos que -na o 

vem ao caso, decidiu-se entregar aquela tarefa a terceiros. 

A resultante desta decisão foi um inespei:ado aumen-

to de custos que foram repassados ao consumidor de forma a 

(47) BROWN, Louise - Op. cit. - pág. 41 

(48) ABRAMS, George J. - Op. cit. - pág. 52. 
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manter a margem de lucro.prevista e neste contexto o novo 

produto entrou em teste de mercado com o dÔbro do preço das 

marcas similares. 

o produto manteve-se no mercado contudo sem aquela 

penetração que teria sido alcançada caso fosse menor o dife 

rencial de preço em relação a conco~rência. 

Apesar do autor ter definido a causa de fracasso do 

"Chocolax"como política de preço inadequada", a nosso ver a 

origem foram os 11 Custos mais altos que os estimados". 

Quando os custos sobrepujam as estimativas por moti 

vos que transcendem qua1quer planejamento, como exemplifica

do pela crise do petróleo que gerou uma substancial alta de 

custos de matérias primas e materiais de embalagem, princi -

palmente os importados, então a causa do eventual fracasro se 

ria por n6s definida como ·~ustos mais altos que os estimados". 

Com "Chocolax" as facilidades de produção encontra

vam-se disponíveis mas nao foram utilizadas pois posterillrmeE 

te passou-se a temer o armazenamento de uma das matérias pri 

mas que compunham o produto fato este que a nosso ver trans

cende qualquer planejamento mesmo os chamados planos de con

tingência. 

A causa teria outra definição no caso por exemplo , 

dos custos serem subestimados propositadamente visando a apro 

vaçao do novo projeto pela alta gerência, expediente este 

muito utilizado para se atingir a viabilidade econômica mini 

ma exigida pela empresa. 

Em uma economia inflacionária como a brasileira on

de, além disso, os preços de venda da maioria dos bens de 

consumo são controlados pelo governo, a estimativa de :custos 

de um novo empreendimento reveste-se de crucial importância. 

Isto porque na elaboração de um projeto de viabili-



137. 

dade econômica parte-se do pressuposto que quaisquer incre

mentos nos custos serão repassados ao preço de venda ao con-

sumidor. 

No entanto em função daquele contrôle governamental, 

g~ralmente os custos das matérias primas e materiais de emba 

lagem sofrem aumentos désproporcion~is aos aumentos de preço 

concedidos. 

Além disso é preciso que, naqueles projetos de via-

bilidade, considere-se que nos primeiros anos as perdas de 

matérias primas e materiais de embalagem excederão os padrões 

médios assim como a eficiência de produção estará abaixo da 

média o que provocará custos mais altos que a média da indús 

tria. 

Os custos mais altos que os estimados foi classifi 

cado como causa financeira desde que consideramos que a em-

- -presa nao dispunha, ou nao poderia dispôr, do capital neces-

sário para suportar o novo lançamento até que atingisse as 

economias de escala de produção .que permiti ria um decréscimo 

no preço de venda ao consumo. 

C.2 - Insuficiente esforço mercadológico. Esforço promo-

cional insuficiente. INSUFICIENTE ESFORÇO MERCADOLÔ 

GICO. 

O insuficiente esforço mercadológico ou o esforço 

promocional insuficiente serão tratados pelo denominador co-

mum de "insuficiente esforço mercadológico". 

~ preciso não confundir esta causa com a anterior -

mente reportada como "mercado errado para a empresa". 

Nesta última a marca é alijada do mercado pelo fato 

da empresa nao dispôr dos recursos necessários para confron-
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tar uma grande companhia que decide atuar no seu mercado. 

Consideramos "insuficiente esforço mercadológico"co 

mo causa de fra~asso quando a empresa dispõe dos recursos, 

porém por quaisquer motivos não abre mão daquele capital. 

Sendo assim, classificamos esta causa como sendo fi 

nanceira. 

C.3 - Falta de estabilidade no mercado. FALTA DE ESTABILI 

DADE NO MERCADO. 

Entendemos por- "falta de estabilidade no mercado" 

quando o fracasso do novo lançamento é gerado em mercados al 

tamente sazonais ou cíclicos ou quando o consumo do produto 

é muito sensível às oscilações da economia. 

Em mercados altamente sazonais a necessidade de fun 

cionãrios no início ou pouco antes da "estação" de vendas e 

sua demissão no fim deste, redunda em uma série de problemas 

organizacionais e principalmente em .incremento de custos. 

A mão de obra temporãria, até que haja um razoãvel 

ajuste do empregado a mãquina ou a atividade que lhe foi con 

fiada, resulta em excessivas perdas de materiais e ineficiên 

cias na produção onerando de tal forma os custos que pode 

causar o fracasso de um novo lançamento. 

Por estes motivos classificamos esta causa como de 

cunho financeiro. 

Todas as causas de fracasso de novos lançamentos 

constituem-se nos principais fatos geradores de insucesso no 

Brasil e nos Estados Unidos reportados nas várias pesquisas 

analisadas. 

Existem outras razoes de insucesso "impublicáveis " 
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mas que ocorrem com certa frequência. 

At~ h~ pouco tempo atr~s havia um desodorizador bu

cal, lançado n~ Brasil por obra do presidente da empresa que 

contrariando todas as pesquisas que não recomendavam o novo 

e~preendimento, decidiu que os brasileiros haveriam de que

rer aquele produto pois era sucesso no seu pais de origem. 

Não é tão raro como se possa imaginar que a deci

sao de desenvolver ou descontinuar um novo lançamento cabe !a 

mulher ou a filha de um alto executivo da empresa cuja visão 

do mercado ~ totalmente imparcial pois encontram-se no pais 

somente três ou quatro meses. 

Outro determinante do insucesso de um novo negócio 

é o·que chamamos de "queimc:tr etapas" do processo de desenvol 

vimento. 

O fato ocorre principalmente em empresas que se vem, 

em um determinado instante, pressionadas para a concretiza 

ção de novos produtos e exigem para os próximos seis meses 

tudo aquilo que não foi desenvo~vido nos Últimos vinte ou 

mais anos. 

E assim desconsideram-se certos fatos ou não compro 

vam certos indícios de maneira que o lançamento se 

no menor pr~zo possível. 

Posteriormente verificado o fracasso a 

realize 

guilhotina 

surge aos olhos surpresos do respons~vel pela ~rea de novos 

produtos enquanto o "queimador de etapas" ~ deslocàdo para 

outro cargo em outro pais. 

Mas infelizmente é desconhecida a importância rela

tiva destas últimas causas de fracasso mencionadas em rela-

ção as demais, e assim sendo, vamos nos ater as participa

ções percentuais das razões publicadas de fracasso na intro

dução de novos bens de consumo, que veremos a seguir. 



CAPÍTULO V - PRINCIPAIS CAUSAS DE FRACASSOS NO LANÇAMENTO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO NOS ESTADOS UNIDOS 
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A. CAUSAS DE FRACASSO REPORTADAS 

O sistema de avaliação de novos bens de consumo a 

ser proposto corno não poderia deixar de ser deverá estar ad~ 

quado as peculiariedades do mercado brasileiro devendo en

tão, compor-se de elementos que analisem e dimensionem as 

principais causas de fracasso no lançamento daquela catego

ria de bens aqui no Brasil. 

No entanto o exame das razões de insucesso de no

vos bens de consumo em paises que se encontram em um estágio 

mercadológico mais avançado que o nosso,é importante na medi 

da que enriquece o cabedal de fatos determinantes da sobre

vivência de um novo empreendimento. 

Analisando-se as causas de fracasso no lançamento 

de novos bens de consumo nos Estados Unidos poderemos estar 

configurando as futuras razões de insucesso no mercado brasi 

leiro. 

Desta forma o sistema de avaliação tende a ser mais 

completo no sentido de conter elementos que examinem e dirnen 

sionern também as razões de insucesso que se ainda não se tor 

naram realidade no mercado brasileiro são passíveis de ocor

rer no futuro. 

Além disso, urna única pesquisa sobre fracasso de 

novos produtos em geral foi realizada no Brasil tendo sido 

desenvolvida em um período em que a economia brasileira atra 

ve.ssava .. seus melhores momentos. 

Se dispusessernos de outras pesquisas brasileiras,ern 

outros períodos, com outras empresas é provável que aqueles 

fatos geradores de insucesso reportados nos Estados Unidos 

teriam sido igualmente registrados nos estudos brasileiros. 

Um sisterra de avaliação de novos tens de consumo -embasado 
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naquela única pesquisa brasileira, o tornaria incompleto e 

portanto a nosso ver ineficiente. 

o exame das causas de fracasso no lançamento de no

vos bens de consumo nos Estados Unidos bem como suas partici 

pações no total de insucessos lá registrados, é igualmente, 

importante no sentido de visualizarrnos a dimensão que urna e~ 

pecífica causa pode atingir em mercados altamente cornpetiti-

vos permitindo traçar paralelisrnos entre os dois 

bem como suas divergências. 

mercados 

Neste contexto passamos a analisar as causas de fra 

casso no lançamento de novos produtos nos Estados Unidos e o 

quanto cada urna daquelas causas contribuirarn para o numero 

total de insucessos registrados. 

De acôrdo com objeto deste trabalho foram escolhi

das algumas das pesquisas que reportam as razões de insuces

so na introdução de novos bens de consumo nos Estados Unidos 

e que apresentamos no quadro n9 10 em ordem cronológica de 

sua concretização/publicação. 

Assim a pesquisa realizada em 1964, pela "National 

Industrial Conference Board" publicada no "International Bu

siness Relations Inc." sob o título "Why new product fail? " 

registrava que entre 87 empresas entrevisUrlas,forarn aponta

das as seguintes razões de fracasso no lançamento de novos 

produtos: 

• a causa genericamente denominada "análise de mer

cado inadequada" foi mencionada como sendo responsável por 

32% dos fracassos registrados no lançamento de novos bens 

onde se incluem os de consumo. 
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QUADRO N9 10: CAUSA DE FRACASSO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

AUTOR 

PUBLICADO EM: 

TÍTULO 

BASE DA PESQUISA 

TIPO DE BENS 

c 
A 
u 
s 
A 
s 

A 
p 

o 
N 
T 
A 
D 
A 
s 

(*1) Os dados foram cornplernE 
BUEL, Victor P. - H 

(*2) Totalizarn mais de 1 

ESTADOS UNIDOS 

. a causa "defeitos no produto" foi apontada 

responsável por 23% dos insucessos de novos lançamentos. 

corno 

• "custos mais altos que os estimados" concorreram 

com 14% dos fracassos. 
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. o "aprazamento inadequado" foi a causa mencionada 

como responsável por 10% dos fracassos . 

. a "concorrência" foi mencionada como determinante 

de 8% dos insucessos . 

. o "insuficiente esforço mercadol6gico" e a "força 

de vendas inadequada" foram as causas qu~ participaram, cada 

uma, com 5% dos fracassos . 

. e por Último, as "falhas na distribuição" foi a 

causa mencionada como tendo contribuído com 3% dos fracassos 

no lançamento de novos bens em geral. 

Já Theodore L. Angelus em artigo publicado no"Adver 

tizin~ Age" datado de 24 de março de 1969 sob o título "Why 

do most new product fail" reporta que em pesquisa realizada 

entre 150 executivos de propaganda e produção sobre 75 maio

res fracassos no lançamento de novos bens de consumo, as cau 

sas apontadas foram as seguintes: 

.: a causa enunciada corno "nenhuma diferenciação sob 

o ponto de vista do consumidor" foi mencionada corno tendo 

contribuído com 56% dos fracassos no lançamento de novos bens 

de consumo. 

• as "diferenças insignificantes no produto" parti

cipou com 36% dos insucessos . 

• o fato do "posicionamento inadequado" do produto 

foireportado corno origem de 32% dos fracassos, no lançamento 
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de novos bens de consumo . 

• a causa "aP.razamento inadequado" foi apontada 

como responsavel por 16% dos daqueles 75 novos bens de consu 

mo que não vingaram no mercado • 

• o "desempenho do produto "contribuiU com 12% dbs 

fracassos. 

• e finalmente a causa denominada "mercado errado 

para a empresa" foi mencionada como tendo contribuído com 8% 

no fracasso dos 75 novos bens de consumo. 

John Wink1er, na pág. 153 do seu livro "Marketing 

Planning", capítulo "New product development and elimination" 

analisando 44 fracassos no lançamento de novos bens de consu 

mo reporta que as causas daqueles insucessos em ordem decres 

cente de iJ'!'portância _foram as seguintes: 

. produto/serviço inadequado. 

falta de vantagem perante a concorrência . 

. aprazamento inadequado . 

• política de preço inadequada. 

falta de aceitação pelos canais de distribuição . 

. promoção/vendas fracos . 

• falta de estabilidade no mercado. 

George J. Abrams é o autor do estudo mais recente 

sobre o assunto, publicado no "Advertizing Age" de 22 de 

Abril de 1974 sob o titulo "Why New Products Fail ?" onde 

analisando casos de insucessos no lançamento de novos bens 

de consumo cita nominalmente as marcas que não sobreviveram 
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no mercado norte-americano apontando as causas que origina

ram aqueles fracassos, que foram as seguintes: 

• a"falta de diferenciaçãó" em relação aos produ

tos concorrentes foi apontado por Abrams como o fato gerador 

do insucesso de 3 marcas. 

A marca "Cue" de um creme dentrifício que fracas

sou por não apresentar uma diferenciação -em relação ao produ 

to concorrente "Crest" da Procter and Gamble. A marca "Re-

solve", não foi bem sucedida por não apresentar vantagens 

em relação ao "Alka Seltzer". E a marca"Dentu- Grip" fracas 

sou pelo mesmo motivo em relação a marca concorrente "Perma

Grip". 

. a "política de preço inadequada" foi o determinan 

te do insucesso de duas marcas. 

Um sabonete desodorante de marca "Palmsweet" e um 

desodorizador de ambiente de marca "Home Beautiful" lançado 

pela Revlon . 

• como exemplos de "mercado errado para a empresa" 

Abrams cita os casos das marcas "Lestoil", um produto de lim 

pexa e "Sentrol" uma droga contra dôr de cabeça, que foram 

"imobilizados" pelo pêso da entrada de grandes empresas na

queles mercados . 

. os "custos mais altos que os estimados" foi apon-

tado como "inibidor" de um laxante sabor chocolate, marca 

"Chocolax", desde que o produto, como vimos anteriormente 

apesar de sobreviver não atingiu, a penetração de mercado 

desejada pois o preço teve que ser ajustado em virtude da 
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necessidade de produção por terceiros, necessidade esta nao 

prevista no desenvolvimento daquele novo produto. 

-• "defeito no ·produto" foi a razao do insucesso de 

um baton, cujo princípio de funcionamento era similar a cane 

ta esferogrãfica, marca "Lip Quick", e que depois de ·.algum 

tempo de uso apresentava problemas. 

• "aprazamento ·inadequado" foi reportado por Abrams 

como sendo a causa do fracasso no lançamento de um anti-gri 

pal, marca "Deconjets" -desde que sua introdução tinha sido 

realizada em um período no qual a maioria das pessoas jã ha-

viam adquirido suas marcas habituais daquela categoria de 

produto. 

• a "não adequação as expectativas de mercado" foi 

definida como causa do insucesso no lançamento de um alimen-

to para cães marca "Pet up & Go" . 

• a "marca impronunciãvel" foi a razão do insucesso 

de uma fragrância lançada com o nome de "Chant D'arome". 

B. IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO DE NOVOS BENS DE CON 

SUMO DE ~ESMO SIGNIFICADO E DEFINICÃO DO DENOMINADOR CO-

MUM ATRAV~S DO QUAL SERÃO TRATADAS AS CAUSAS E GRUPOS DE 

CAUSAS DE MESMO SIGNIFICADO. 

No capítulo IV analisamos as causas de fracasso no 

lançamento de novos bens de consumo, identificamos aquelas 

que apesar de enunciadas diferentemente na verdade tratavam, 

em essência,do mesmo fato gerador de insucesso as quais agru 
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pamos para posteriormente estabelecer os denominadores co

muns que cada causa ou grupo de causas idênticas, seriam tra 

tadas. 

Fundamentados nos critérios constantes daquele capi 

tulo elaboramos o quadro n9 11 onde as mesmas causas expres

sas distintamente encontram-se na mesma linha e no final de 

cada linha apresentamos o denominador comum que· convenciona

mos tratá-las. 

Assim sendo na linha n9 1 sob o denominador comum 

de "PROBLEMAS DE DIFERENCIAÇÃO" agrupamos todas aquelas cau

sas de fracasso que, em- sintese, referem-se àquele tipo de 

problema, quais sejam "nenhuma diferenciação sob o ponto de 

vista do consumidor, diferenças insi~nificantes no produto , 

falta de vantagens perante a concorrência e falta de diferen 

ciação". 

As duas primeiras razoes de insucesso acima citadas, 

apesar de terem sido mencionadas em separado na 

de Angelus, foram reunidas. na mesma linha pois 

publicação 

referem-se 

àquele específico obstáculo no lançamento de novos bens de 

consumo genericamente denominado de "PROBLEMAS DE DIFERENCIA 

ÇÃO". 

Na linha n9 2 as causas expn=ssas nas pesquisas como 

sendo de "defeitos no produto ou desempenho do produto" fo

ram colocadas sob o denominador comum de "PROBLEMAS T:t:CNICOS 

NO PRODUTO". 

Nas linhas n9 3,4,5 e 6 as causas de fracasso re

portadas como sendo da "análise de mercado inadequada, apra

zamento inadequado, posicionamento inadequado e custos mais 

altos que os estimados" respectivamente, mantiveram as mes

mas formas na expressão de seus denominadores comuns. 

Na linha n9 7 sob o denominador comum de "PROBLEMAS 
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NA ADEQUAÇÃO DO PRODUTO": reunimos as causas "produto/serviço 

inadequado e não adequação as expectativas de mercado". 

Na linha n9 8 a causa de fracasso de novos bens de 

consumo apontada como sendo de insuficiente esforço mercado-

lógico recebeu o mesmo denominador comum. 

QUADRO N9 11 : .::.C.:..:A:...::..U-=.S.:..:A-=-S--=-D-=E--=-F-=-RA=-=-=C..:..:A:_.:.S_S....::O_D_E_N:._:O_V....::O..:.::S_B_E_N_S_D_E_C_O_N_S:......U_M_O_-

AGRUPAMENTO DAS CAUSAS ID~NTICAS. DEFINIÇÃO DO 

DENOMINADOR COMUM - ESTADOS UNIDOS. 

AUTOR 
National Irdustrial 

ANGEUJS, 'Iheocbre, L. WINKLER, John ABR!\MS, George J. Confereoce Board 

T1'ruiO Why New Products fail? Why do rrost new pro- New Product t:evelop- Why New Prodocts fail? 
ducts fail? ment and Elimina tioo 

DENOMINADOR 

PUBLICAJXJ EM: International Business Mvertsing kje M'irketing Planning Mvertising Age 

DATA DA PliBLir::.Af:;NJ : 
Relation Inc. CO HUM 

1964 22 de ~1arco de 1969 1972- páq. 153 22 de Abril de 1974 

BI\SE DA PE.S(UISA 67 erpresas 
150 executivos de pro-
pagardaeprcrlu;:ãoso- 44 insocessos Casos de insucessos 
bre 75 maiores fracas-
sos. 

Tiro llE BDIS Li- Geral Bens de Consuno Bens de Consuro Bens de Cansurro 

rR 
~o W>JJÇão ~reão Menção 

.NenhLJUa diferenciaçao .Falta de vantag="s ~ .Falta de diferencia- .Problemas de difer 
sob o ponto de vista rante a coocorrencia ção. ciação. 

c 1 do consumidor/Diferen 

A ças insignificantes = 
oo produto. 

u '2 .!:efeitos ro produto .Desanpento do produb: .Defeitos oo produto .Problemas têcnicos 
s proJuto 

A 3 .Análise de mercado .Análise de mercado 

s inadequada deQ'lldda 

4 .Aprazamento inad~ .J\prazarnento inadequa-, .Apra?.arrento inadequa- .Aprazamento inadt.--qua- .Aprazamcnto inacleq 
do do do do 

A· 
5 .Posicionamento inade- .Posicionamento ina, 

p quado qmdo 

o 6 .Custos mais altos que .Custos mais altos que .Custos mais altos 

N 
os estimados os estimados os estiir•1dos 

T 
7 .Produto/serviço inad~ .Não adequação às ex .Problar.'ls m adequ 

quado peetativas do mercad: do prcduto 
A 6 .Insuficiente esforço • Insuficiente ~Sft 
D mercadológico mercadoló:Ti= 

A 9 .Concorrência .Concorrência 

s 1 .Falhas na distribui- .Falta de aceitação p/ .Problemas de distr 
10 ção/Força de vendas c.~,is de distribui ção 

inadequada ção/Praocção, verda• 
fracos 

11 .Mercado errado para a .Mercado errado para· < .t'crc.~o errado p..u, 
empresa empresa onpresa 

12 .Polttica de preço i"!'; .Politica de preço i"' .Política de preço 
dcquad;1 drrTUada df'OU.,d..~ 

13 .Falta de estabilidad€ .F31~~ de estabilid 
oo mercado ro rrercado 

14 .Marca imoroounciável .1-brca J..rmronunciáv• 
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Relembramos que o insuficiente esforço mercadológi

co configura-se como causa de fracasso quando a empresa dis

pÕe dos recursos que possibilitariam que o lançamento fosse 

bem sucedido no mercado·e não os utiliza quaisquer que se

jam seus motivos, como igualmente exposto no capituJo,anterior. 

No caso da pequena ou média empresa que não dispõe 

dos recursos mercadológicos,técnicos ou financeiros para en

frentar grandes companhias quando estas se dispõe a atuar no 

mercado então a causa do. insucesso é o mercado errado para 

a empresa, constante na linha n9 11 causa esta tipificada pe 

los exemplos citados das marcas "Lestoil" e "Sentrol". 

Na linha n9 9 a causa "concorrência" manteve a mes

ma expressão no seu denominador comum, ou seja"CONCOR~NCIA". 

Na linha n9 10 sob o denominador comum de"PROBLEMAS 

DE DISTRIBUIÇÃO" incorporamos as causas "falhas na distribui 

ção, força de vendas inadequada, a falta de aceitação pelos 

canais de distribuição" e "promoção, vendas fracos". 

Da pesquisa levada a efeito pela "National Industri 

al Conference Board" as causas "falhas na distribuição e for 

ça de vendas inadequada" foram colocadas na mesma linha des

de que tratam do mesmo tipo de dificuldade no lançamento de 

novos produtos genericamente denominada de "PROBLEMAS DE DIS 

TRIBUIÇÃO" . 

Nas linhas n9 11, 12, 13 e 14 as causas expressas 

como "mercado errado para a empresa, política de preço inade 

quada, falta de estabilidade no mercado e marca impronunciá

vel" respectivamente mantiveram as mesmas formas na defini -

ção de seus denominadores comuns. 
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C. CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSOS DE NOVOS BENS DE 

CONSUMO EM MERCADOLÓGICAS, T~CNICAS OU FINANCEIRAS. 

No capítulo IV igualmente, classificamos as causas 

ou grupos de causas de fracasso de acôrdo com nosso julgamen 

to sobre sua origem, como sendo de cunho mercadológico, téc-

nico ou financeiro. 

Embasados naqueles critérios, o quadro n9 12 apre

senta as já reportadas razões ou grupos de razões de insuces 

so de mesmo significado e seus respectivos denominadores co-

muns classificadas em mercadológicas, técnicas ou financeiras. 

QUADRO N9 12: CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 
ESTADOS UNIDOS ( *) 

CAUSAS MERCADOLCGICAS 

1. Nenhuma diferenciação sob o ponto de vista do consumidor/Falta d~ ~antagens 
perante a concorrência/Falta de diferenciação/Diferenças insignificantes no 

produto (PROBLEMAS DE DIFERENCIAÇÃO) 

2. Análise de mercado inadequada (ANÂLISE DE MERCADO INADEQUADA) 

3. Posicionamento inadequado {POSICIONAMENTO INADEQUADO) 

4. Falhas na distribuição/Falta de aceitação pelos canais de distribuição/For

ça de vendas inadequada/Promoção, vendas fracos ( PROBLEM\S DE DISTRIBUIÇÃO) 

S. Produto ou serviço inadequado/Não adequação às expectativas do mercado{PRQ

BLEMAS NA- ADEQUAÇÃO DO PRODUTO) 

6. Política de preço inadequada (POL!TICA DE PREÇO INADEQUADA) 

7. Concorrencia (CONCORRENCIA) 

8. Marca impronunciável (MARCA IMPRONUNCIÂVEL) 

CAUSAS T:eCNICAS 

1. Desempenho do produto/Defeitos no produto (PROBLEMAS TtCNICOS NO PRODUTO) 

2. Aprazamento inadequado (APRAZAMENTO INADEQUADO) 

3. Mercado errado para a empresa (MERCADO ERRADO PARA A EMPRESA) 

CAUSAS FINANCEIRAS 

l. Custos mais altos que os estimados {CUSTOS MAIS ALTOS QUE OS ESTIMADOS) 

2. Insuficiente esforço mercadológico (INSUFICIENTE ESFORÇO MERCADOLCGICO) 

3. Falta de estabilidade no mercado {FALTA DE ESTABILIDADE NO MERCADO) 

(*) Resultado da análise das quatro pesquisas que serviram àe base para o 
presente estudo. 
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Portanto as causas expressas nas pesquisas sobre as 

razões dos fracassos no lançamento de novos produtos como 

"nenhuma diferenciação sob o ponto de vista do consumidor ,fal 

ta de vantagens perante a concorrência, falta de diferencia-

ção ou diferençàs insignificantes no produto", grupo este 

tratado sob o denominador comum de "problemas de diferencia-

ção" foi classificado corno sendo uma "CAUSA MERCADOLÓGICA"na 

introdução de novos bens de consumo no mercado norte-america 

no. 

O único fato gerador de insucessos que poderia sus-

citar dúvidas quanto a sua classificação como "CAUSA MERCADO 

LLlGICA" seria a "análise de mercado inadequada". 

No entanto, como exposto no capítulo_anterior, esta 

classificação deve-se ao fato de acreditarmos que o princi-

pal responsável por·sua ocorrência é o encarregado pelo de-

senvolvirnento de novos produtos. 

-O "posicionamento inadequado" nao poderia receber 

outra classificação se não a de uma "CAUSA MERCADOLÓGICA". 

As causas apontadas como sendo de "falhas de distri 

buição, falta de aceitação pelos canais de distribuição, for 

ç·a de vendas inadequada e promoção e vendas fracos" que con-

vencionamos tratar .genericamente ·por_ "problemas de. distribüi 

ção" foi igualmen·te qual i f icad.a cano "CAUSA MERCAOOL(x;ICA". 

Atentamos para o fato que o "produto/serviço inade-

quado"ou"não adequação as expectativas do mercado" como no 

caso anteriormente citado do alimento para cães marca"Pet up 

& Go" não devem ser confundidas com as causas de fracasso re 

gistradas corno sendo de "desempenho do produto ou defeitos 

no produto". 

As primeiras tratadas por "Problemas na adequação 

do produto" e classificadas como "CAUSA MERCADOLl>GICA" nao 
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atendem de principio as expectativas de mercado. As últimas, 

tratadas por "PROBLEMAS Tt!:CNICOS NO PRODUTO" atendem as ex

pectativas do mercado quanto ao conceito do produto para pos 

teriormente apresentar dificuldades no seu uso como exempli

ficado pelo baton marca "Lip Quick". 

A causa "politica de preço inadequada" assim , : oomo 

definida em capitulo anterior constitui-se em "CAUSA MERCADO 

L6GICA". 

Novamente a "concorrência" identificada como "CAUSA 

MERCADOL6GICA" não deve ser confundida com "mercado erradb @ 

ra a empresa" quando a ausência de um equilibrio de forças 

mercadológicas, técnicas ou financeiras alijam uma empresa 

do mercado como nos exemplos citados das marcas "Lestoil" e 

"Sentrol". 

Sem qualquer sombra de dúvida a "marca impronunciá

vel" classifica-se como "CAUSA MERCADOL6GICA". 

No que se refere as "CAUSAS Tt:CNICAS" classificamos 

como tal o que foi denominado por "Problemas técnicos no pro 

duto" que abrangem as çausas de fracasso de novos bens de 

consumo reportadas por "desempenho do produto" ou " defeitos 

• rio produto". 

Foi igualmente qualificada como "CAUSA T.t:CNICA" o 

"aprazamento inadequado" desde que a impropriedade do perio

do de lançamento tenha sido a origem do fracasso como no ca

so do anti-gripal "Decc;mj ets" ou na introdução quase conj un 

ta de inúmeras marcas no mercado como anteriormente exempli

ficado pelo lançamento de escovas de dente elétricas no mer

cado norte-americano. 

A causa denominada "mercado errado para empresa"foi 

por nós qualificada de "CAUSA Tt!:CNICA" no momento que tem 

como origem a incapacidade de se antever as limitações da em 
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presa naquele segmento de mercado. 

Provavelmente se a alta gerência tivesse analisado 

.convenientemente, não somente suas forças, mas principalrnen-

te suas fraquezas corno ·empresa atuando em um contexto mais 

amplo onde se inclui a concorrência, então este tipo de er-

ro seria evitado na definição da sua política de desenvolvi-

rnento. 

"Custos mais altos que os estimados" foi qualifica-

da corno "CAUSA FINANCEIRA" desde que atendidos aos quesitos 

expostos no capítulo anterior. 

A causa denominada "insuficiente esforço mercado~. 

16gico" foi igualmente classifi-

cadas corno "CAUSA FINANCEIRA"desde ·queaernpresa realmente -na o 

dispusesse dos recursos financeiros para tornar o novo lança-

rnento bem sucedido no mercado. Caso contrário, 

na causa denominada "mercado errado para a empresa". 

Sob o nosso ponto de vista foi igualmente a falta 

de capital para sobrepujar a "falta de estabilidade no rnerca 

do" que gerou o fracasso do novo bem de consumo e portanto a 

origem do insucesso constitui-se em urna "CAUSA FINANCEIRA". 

D. PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE FRACASSO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO - ESTADOS UNIDOS. 

Antes de agruparmos as causas de fracasso de mesmo 

significado, definirmos os denominadores comuns e as classi-

ficarmos em mercadológicas, técnicas e financeiras, a quadro 

n9 lOapontava a importância de cada razão de insucesso em re 

lação as demais causas naquela específica pesquisa. 

Assim, a causa "aprazarnento inadequado" foi reporta 

da por 10% das 87 empresas entrevistas na "National Industrial 
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-Conference Board" enquanto aquela mesma razao de insucesso 

foi registrada por Angelus como sendo responsável por 16% 

dos 75 maiores fracassos em bens de consumo. 

Generalizando desconhecemos a importância relativa 

de cada causa no âmbito das quatro pesquisas escolhidas para 

análise. 

Para que possamos calcular a participação percentu 

al de cada razão de insucesso no conjunto daqueles quatro es 

tudos se faz preciso reduzir suas bases, ou seja as amostras 

utilizadas, a ·um mesmo divisor comum. 

Este divisor cOmum será o número de vezes que cada 

fato gerador de insucesso foi citado em cada uma das quatro 

pesquisas. 

A somatória do numero de vezes que cada causa foi 

mencionada em cada lima das quatro pesquisas possibilitarãcal 

cular a participação percentual de cada causa de fracasso em 

relação ao número total de menções. Ou seja, calcularemos a 

importância relativa de cada fato gerador de fracasso no con 

junto dos quatro estudos. 

No quadro n9 l3a apresentamos na 1ª coluna os resul-

tados da pesquisa concretizada pela "National Industrial Con 

ference Board". a Na 2- coluna o denominador comum que conven 

cionamos expressar cada causa ou grupo de causas de insuces 

so de novos bens de consumo. Na 3ª coluna a classificação das 

razões de insucesso reportadas naquele estudo. E finalmente 

na 4ª coluna calculamos o número de vezes que aquelas causas 

foram mencionadas como sendo a razão de insucesso no lança -

mento de novos bens de consumo, que chamamos de frequência 

de citação. 
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QUADRO N913a: FREQUtNCIA DE CITAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO - NATIONAL INDUSTRIAL 

CONFERENCE BOARD 

National Industrial I Conference Board 

~~y New Products fail? I 
International Business 
Re1ation Inc. 

1964 

87 empresas 

Geral -

Menção % Denominador Comum C1assif i cação Flequêrci.a de citaçoo 
(2) (3) (4) 

.Análise de rrert:ado ina- Análise de rrercado inadequa- causa Hercaoológica 32/100 X 87 = 28 dequada 32 da 

.~feit-..os ro produto 23 Problenas técnioos no produ- causa Técnica 23/100 X 87 = 20 
to 

.Custos mais altos que Custos ffi3.is altos que os es·· causa Financeira 14/100 X 87 = 12 
os estimados 14 timados 

.Aprazarrento inadequado 10 Aprazamento inadequaoo causa Técnica 10/100 X 87 = 9 

.Conoorrêoci.a 8 Conoorrêoci.a causa Mercaoológica 8/100 X 87 = 7 

• Insuficiente esforço Insuficiente esforço merca- causa Financeira 5/100 X 87 = 4 
mercadológioo 5 dológioo 

.Força de vendas inade Problenas de distribuição Causa ~rcadológica 5/100 X 87 = 4 
quada 5 

.Falhas na distribuição 3 Problenas de distribuição causa ~rca1ológica 3/100 X 87 = 3 

BI\SE: 87 erpresas 

Nesta última coluna a base de cálculo da frequência 

de citação é o número de empresas entrevistadas. 

Nestes termos a causa "análise de mercado inadequa-

da" de mesmo denominador comum e classificada como sendo uma 

causa mercadológica foi reportada por 32% das 87 empresas en 

trevistadas. Portanto aquela específica causa foi apontada 

por 28 empresas (32/100 x 87) ou seja a "análise de mercado 

inadequada" foi citada 28 vezes. 
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o fato gerador de insucesso de novos empreendimen

tos expresso por"defeitos no produto" ou pelo denominador co 

mum·"problemas técnicos no produto" foi apontado por 23% das 

87 enpresas entrevistadas o que lhe confere um número de· 20 

citações (23/100 x 87). 

Naquela pesquisa, a terceira grande causa de fracas 

so na introduç~o de novos produtos s~o os "custos mais altos 

que os estimados" registrada por 14% das 87 empresas consti

tuintes da amostra, no que resulta uma frequência de citaç~o 

de 12 vezes. 

O "aprazamento inadequado" indicado como causa de 

fracasso por 10%. daquelas empresas, redunda em uma frequên -

cia de citaç~o de 9 vezes. 

Por aquela pesquisa a quinta grande causa de fracas 

so de novos produtos nos Estados Unidos é a "concorrência" 

relatada por 8% das 87 empresas participantes daquele estudo 

resultando em um número de 7 vezes com que aquela causa foi 

citada. 

Tanto o "insuficiente esforço mercadológico" quanto 

a "força de vendas inadequada" como causas de fracasso no 

lançamento de novos produtos foram. registradas cadaqual por 

5% das empresas o que lhes confere um número de 4 citações. 

E a última raz~o de descontinuidade de novos produ

tos no mercado norte-americano foi apontada como sendo "fa 

lhas na distribuiç~o", causa esta mencionada por 3% das 87 

empresas pesquisadas no que resulta em uma frequência de ci

taç~o de 3 vezes. 

Dando continuidade ao cálculo do número de vezes 

· com que cada causa de fracasso no lançamento de novos produ

tos, especificamente bens de consumo, foram mencionadas no 

conjunto global das quatro pesquisas analisadas, na 1~ colu-



158. 

na do quadro n9 13b encontramos os resultados do estudo de 

Theodore L. Angelus. Na 2~ e 3~ colunas apresentamos seus 

denominadores comuns e classificação de cada uma daquelas 

causas geradoras de insucesso. Na 4~ e última coluna apre-

sentamos o cálculo da frequência de citação de cada uma das 

razões de fracasso. 

Nesta coluna, a causa mensionada como sendo "nenhu-

ma diferenciação sob o ponto de vista do consumidor" que con 

vencionamos tratar por "problemas de diferenciação" e elas-

sificada como causa mercadol6gica" foi apontada como ·tendo 

sido resp~nsável por 56% daqueles 75 maiores fracassos no 

lançamento de novos bens de consumo o que confere um total 

de 42 menções (56/100 x 75 = 42). 

A causa "diferenças insignificantes no produto" foi 

responsável por 36% daqueles 75 maiores fracassos no que re-

sulta que aquela causa foi citada 27 vezes. 

QUADRO N9 13b: FREQU~NCIA DE CITAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO - THEODORE L.ANGELUS 

ANGELUS, Theodore L. 

l'ihy do rost re~~ product fail? 

Advertising Age 

24 de Março de 1969 

150 executivos de propagan:la 
e produção robre 75 maiOt"CS 

fracassos. 

Bens de OJnsuro 

~Elção % Dcrunlm<br Cam.tn Classificação Fra}Uência de citação 
(l) (2) (3) (4) 

• Nenhuna diferenciação Problanas de Diferen::~ Causa MercadolÕ:Jica 56/100 X 75 - 42 
rob o ponto de vista ção 
do consumi<br 56 

• Diferenças insignifi- Prohlanas do Dlferercia Causa Mercaà:llÕ:Jica 36/100 X 75 .. 27 
C<\ntcs ro produto 36 ção 

• Poslciona.orento inade- Fl:lsicionamcnto i.na:l~ Causa ~rca;lolÕgica 32/100 X 75 . 24 
quaoo 32 do 

• Apr .uamento inadequa- Aprazamento inadequ'là:J Causa 'l'écnica 16/100 X 75 .. 12 
do 16 

• Deserpenh.:l à:J produto 12 Problanas Técnioos 00 eausa Técnica 12/100 X 75 - 9 
Produto 

• fot~rcado errado para a ~lercado errado para a Causa Técnica 8/100 X 75 - 6 
enpresa 8 BllJ.U:CSd 

BASE I 75 fracassos 
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Estas duas causas citadas foram agrupadas sob o mes 

mo denominador comum convencionado por "problemas de dife-

renciação" e por este motivo suas frequências de citação ser ao 

somadas como veremos posteriormente. 

Por esta pesquisa, a terceira grande causa de fra-

casso no lançamento de novos bens de consumo é_o"posicionamen 

to inadequado" do produto responsável por 32% dos 75 bens de 

consumo fracassados o que significa ter sido citada 24 vezes. 

O "aprazamento inadequado" participou com 16% dos 

75 novos bens ·de consumo que não sobreviveram no mercado,con 

ferindo-lhe um total de 12 citações. 

Ainda por este estudo, o outro fato gerador de in-

sucesso na introdução de novos bens de consumo nos Est.ados 

Unidos foi apontado como sendo o "desempenho 'do produto"clas 

sificado como uma "causa técnica" participando com 12% dos 

75 fracassos, ou seja mencionado cerca de 9 vezes. 

A Última razão para a descontinuidade de novos pro-

dutos foi expressa como sendo o "me~cado errado para a empr~ 

sa" classificada como uma "causa técnica" de acôrdo com o ca 

pítulo anterior, responsável por 8% dos 75 maiores fracassos 

em bens de consumo que serviram como amostra àquela pesquisa 

no que resulta que esta especifica causa foi citada 6 vezes. 

Para calcularmos a frequência de citação das causas 

de fracasso na pesquisa seguinte lançamos mão de um procedi-

menta diferente dos anteriores. 

a Na 1- coluna do quadro n9 13c apresentamos as cau-

sas de fracasso de novos produtos em ordem decrescente de 

acôrdo com o estudo realizado por John Winkler tendo por ~s 

tra 44 insucessos relativos a bens de consumo. 
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QUADRO N9 13c: FREQUENCIA DE CITAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO - JOHN WINKLER. 

IHNKLER, John 

~ew Product Development 
ilnd Elimination 

narketing p1anning 

1972 - pãg. 153 

44 insucessos 

Bens de Consumo 

~lerÇão 
(l) 

• Prcduto/serviço inadequado 

• Falta de vantagen perante 
acon:orrêociil. 

• Aprazancnto inadequado 

. Política de preço inadequa 
da -

• Falta de aceitação pelos 
canais de distrituição 

. Praroção/verrlas fracos 

Deraninacbr Canun 
{2) 

Prob1anas na adequaç.c'io do 
prcduto 

Prob1enas de difererciação 

Aprazamento inadequacb 

R>lltica de preçx:> inadequa 
da -

Problenas de distrituição 

Problenas de distrlli.úção 

. F;Ilta de estabilidade ro Falta de estabilidade ro 
rrercad~ rercado 

Classificação 
{3) 

Causa MercadolÓgica 

Causa Mcrcacb1Ógica 

Causa Técnica 

Causa MercadolÓgica 

Causa Merc<rlolÓgica 

Causa Mercacblégica 

Causa Finarceira 

R>rrleraç.ão (%) 
(4) 

26,298 

22,294 

18,290 

14,286 

10,282 

6,278 

2;273 

100,001 

Frequência de citação 
{5) 

26,298/100 X 44 = 12 

22,294/100 X 44 = 10 

18,290/100 X 44 = 8 

14,286/100 X 44 = 6 

10,282/100 X 44 = 4 

6,278/100 X 44 = 3 

2,273/100 X 44 = 1 

BASE: 44 insucesscs 

As 2~ e 3~ colunas registramos os já reportados de-

nominadores comuns e a classificação de cada razão de insu-

cesso de novos bens de consumo. 

-a 
Na 4- coluna, sob o titulo de "Ponderação" atribui-

mos pêsos às diversas causas de fracasso apontadas, que te-

rao as seguintes caracteristicas: 

a} a somatória das ponderações das sete causas men 

cionadas será igual a 100- (cem) pois vamos considerar que a 

pesquisa efetivamente tratasse das participações percentuais 

de cada causa de insucesso o que resultaria naquela sanatória. 
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-Isto já pressupoe que a metodologia da pesquisa nao permitis 

se respostas múltiplas. 

b) desde que desconhecemos as participações percen-

tuais daquelas causas de fracasso a alternativa mais razoá -

vel sob o nosso ponto de vista é manter a ordem decrescente 

na disposição das razões de insucesso através de uma constan 

te. Ou seja a diferença de pêso de qualquer uma das -razoes 

de insucesso mencionadas em relação a sua antecedente e sub-

sequente será constante. 

c) a última causa apontada a "falta de estabilidade 

no mercado" terá um peso tal que no cálculo do número de ve-

zes que é citada resulta ser igual a 1 (um) ou seja o menor 

número inteiro de vezes. 

Este procedimento é uma tentativa de reconstituir 

os percentuais ou valôres que deram origem a mencionada or-

dem decrescente com que aquelas causas foram organizadas. 

No entanto, ao atribuir o menor número inteiro de 

vezes com que a última causa écitada e determinando que a 

diferença de pêso entre duas causas consecutivas seja cons-

tante estamos procedendo de forma, ao que é chamado de "nive 

lar por baixo". Ou seja, o menor número inteiro e a constan 

te farão com que a frequência de citação da primeira causa 

reportada provavelmente seja menor do que no estudo original 

e possivelmente as demais frequências sejam igualmente meno 

res. 

Contudo cremos que desta forma estaremos minimizan-

do distorções que esta pesquisa poderia provocar no computo 

global dos quatro estudos analisados, sem deixarmos de consi 
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derá-la. 

Calculadas as ponderações (*) passamos a computar 

o número de vezes que foi citada cada razão de insucesso no 

lançamento de noyos bens de consumo no mercado norte-arnerica 

no. 

Portanto na 5~ coluna do quadro n9 13c, sob o titu-

lo de "Frequência de citação" a causa de fràcasso expressa 

corno sendo o "produto/serviço inadequado" que convencionamos 

tratar de "problemas na adequação do produto" e por nós elas 

sificada corno urna "causa mercadológica" recebeu urna pondera-

ção correspondente a 26-,298% 9ue multiplicada pelos 44 insu-

cessos resultou que aquela causa foi mencionada 12 vezes 

(26,298/100 X 44). 

Segundo esta pesquisa de John Winkler a segurrla ,grande 

causa de fracasso é a "falta de vantagem perante a concor-

rência" por nós tratada de urna forma mais ampla corno "proble 

mas de diferenciação" e classificada corno "causa rnercadológi 

ca", obteve um pêso de 22,294%, o que corresponde, segundo 

nossos cálculos, a um número de citações igual a lO vezes 

(22,294/100 X 44). 

O "aprazarnento inadequado" qualificada corno "causa 

técnica~ detém a terceira posição no grupo de razões de insu 

cesso apontadas por John Winkler, tendo por isso merecido um 

pêso de 18,290% que feitos os cálculos redunda em urna frequên 

cia de citação de 8 vezes. 

Do conjunto de fatos geradores de insucesso no lan-

çarnento de novos bens de consumo, segundo Winkler, o quarto 

(*) Ver no final deste capitulo a forma com que foi equacio
nado o problema e o cálculo das ponderações. 
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mais importante ~ a "politica de preço inadequada" tendo re

cebido uma ponderação de 14,826%, ponderação esta que confe

re a esta especifica causa uma frequência de citação igual 

a 6 vezes. 

A "falta de aceitação pelos canais de distribuição", 

causa para a qual estabelecemos o denominador comum de "pro-

blemas de distribuição" e classificada como de cunho mercado 

lógico mereceu um pêso de 10,282% que multiplicado pela amos 

tra de 44 insucessos redunda em um número de 6 menções. 

A penúltima razão de fracasso apontada por Winkler 

é a "promoção/vendas fracos" que recebeu o mesmo denominador 

e classificação da causa anterior tendo lhe sido atribuidourn 

pêso de 6,278% resultando em 3 menções. 

E finalmente ã derradeira causa de fracasso ã"falta 

de estabilidade no mercado" foi atribuido um pêso de 2,273% 

cumprindo uma das determinações estabelecidas para o cálculo 

das ponderações de forma que aquela causa fosse citada somen 

te uma vez. 

Da última das quatro pesquisas tomadas para o pre-

sente trabalho, o autor George J. Abrams aponta exemplos de 

f~acasso no lançamento de novos produtos declinando as mar-

cas que nao conseguiram sobreviver no mercado norte-america-

no. 

Neste a contexto a l coluna do quadro n9 l3d apre-

senta primeiramente as causas de fracasso de novos produtos 

citadas naquele estudo. Na 2~ e 3! colunas os denominadores 

comuns que convencionamos tratar as razões de insucesso e 

suas respectivas classificações. Na 4ª coluna do quadro n913d 

o número de marcas citado naquela pesquisa. 
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QUADRO N9 13d: FREQU~NCIA DE CITAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO 

DE NOVOS PRODUTOS - GEORGE J. ABRAMS. 

-· -~ ·-

ABRAMS, George J. 

Why New Products fail ? 

Advertising Age 

22 de Abril de 1974 

Casos de insucessos 

Bens de Consumo 

~Erv;ão Dernninador Cam.!n Classificação Frequência de citação 
(l) (2) (3) (4) 

• Falta de diferenciação Problemas de diferenciação causa Hercadológica 3 Marcas 

• Politica de pra;u inadequa- Política de preço inad~ Çausa M=rca:lológica 2 " 
da. da 

• Mercado erracb para a anpr~ Mercado erracb para a em- Causa Técnica 2 " 
sa presa 

• Custos rrais altos que os es Custos rrais altos que os causa Finan:::eira 1 Marca 
t:iJMdos - estirrados 

• Defeitos no produto Problerras técnicos no pro- causa Técnica 1 • 
duto 

• Aprazamento inadequado Aprazamento inadfqllacb Causa Técnica 1 . 
• Não adequação às expectati- Problemas rn adequação cb Causa M=rca.lológica 1 " 

vas cb rrercado produto 

• Marca irrp:ununciável Marca impronunciáve1 Causa M=rcacblógica 1 • 

O autor aponta o "rne-too-isrn" ou seja o lançamento 

de produtos semelhantes as já existentes no mercado, por nós 

definido corno "problemas de diferenciação" e classificado co 
~ -

mo "causa mercadológica", corno razão do insucesso de 3 mar-

cas, quais sejam o creme dental marca "Clue" imitação da mar 

ca concorrente "Crest", o "Resolve" irni tação do "Alka Seltzer" 

e o pó adesivo marca "Dentu-Grip" lançado para combater ou-

tro da marca "Perrna-Grip". 

Com relação a causa por nós definida corno "política 

de preço inadequada" o autor na verdade declina 3 marcas, o 

sabonete desodorante "Palrnsweet", o desodorizador de arnbien-

te "Horne Beautiful" e o laxativo sabor chocolate marca "Cho-

colax". 
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No entanto esta Última marca, como explicitado no 

capítulo IV, teve um incremento de preço em virtude de cus

tos adicionais originados pela exig~ncia, e n~o necessidade, 

de produç~o e embalagem.por terceiros e em assim sendo a cau 

sa de fracasso do Chocolax foi por nós definida como "custos 

mais altos que os estimados". 

Portanto, na "política de preço inadequada" enqua -

dramos as marcas "Palmsweet" e "Home Beautiful" e em "custos 

mais altos que os estimados" a marca "Chocolax". 

Novamente o. ·.autor cita os motivos pelos quais duas 

marcas "Lestoil" e "Sentrol" (ver capítulo IV) enfrentaram 

dificuldades quando grandes empresas decidiram atuar naque-

~ 

les mercados e que nos definimos como "mercado errado para a 

empresa" como causa do insucesso. 

Como exemplo de "defeitos no produto" que convencia 

namos tratar por "problemas técnicos no produto" e classifi-

cado como "causa técnica", o autor menciona o baton '~Lip Qtlick" 

que apresentava vazamentos decorrido um certo tempo de uso. 

O anti-gripal :neconjets" foi utilizado pelo autor 

para exemplificar a causa de fracasso no lançamento de novos 

~bens de consumo apontado como sendo de "aprazamento ±nadequa 

do" por nós classificada como "causa técnica". 

A rejeição dos "consumidore~'do alimento para caes 

marca "Pet Up & Go" citada pelo autor serviu para exemplifi-

car a razão de insucess.o por nós definida como "não adequa -

çao as expectativas de mercado" tratada genericamente de"pro 

blemas na adequação do produto" e classificada como "causa 

mercadológica". 

Tal classificação foi igualmente atribuída a razao 

de insucesso da fragrância "Chant D'arome" que 

fracassou por sua "marca impronunciá•vel". 
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Calculado o número de vezes que cada causa de insu-

cesso de novos produtos foi citada nas pesquisas individual-

mente, passamos ao objetivo precípuo deste capítulo, qual se 

ja o de definir as importâncias relativas daquelas fontes de 

insucesso no conjunto das quatro pesquisas analisadas. 

Na 1ª coluna da tabela IV em ordem decrescente de 

acôrdo com o número de citações, as causas de fracasso no 

lançamento de novos bens de consumo reportadas pelas quatro 

pesquisas estão representadas por seus denominadores comuns 

através dos quais estipulamos nos referir àquelas causas. 

Na 2
a 3a 4a . 
-, -, - e sª colunas registramos o numero de 

vezes que as mencionadas causas foram citadas qual seja suas 

frequências de citação anteriormente calculadas. 

Na 2ª coluna atentamos para o fato que duas das cau 

sas reportadas pela "National Industrial Conference Board" a 

"força de vendas inadequada" e "falhas na distribuição" fo-

rarn agrupadas' sob o mesmo denominador comum, o. de "problemas 

de distribuição" motivo pelo qual suas frequências de cita-

-çao foram somadas. 

a Na 3- coluna, as causas indicadas por Angelus corno 

sendo "nenhuma diferenciação sob o ponto de vista do consumi-

dor" e "diferenças insignificantes no·produto'' foram conven-

cionadas tratar genericamente por "problemas de diferenciaçãCD" 

razão da sorna de suas frequências de citação. 

Sob o denominador comum de "problemas de distribui-

ção" foram igualmente somadas as frequências de citação as 

causas "falta de aceitação pelos canais de distribuição e 

promoção/vendas fracos" mencionadas por Winkler e apresenta

das na 4ª coluna. 
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~ 

duto" e o "aprazamento inadequado" tendo ambas um igual nume 

-ro de 30 mençoes. 

A terceira grande causa de fracasso de novos bens 

de consumo é a "análise de mercado inadequada" com 28 c-ita-

ções seguida pelo "posicionamento inadequado" mencionada por 

24 vezes. 

Estas primeiras 5 causas de fracasso das 14 lista-

das na tabela IV somam 194 menções de um total de 263, donde 

se conclui que 36% do número de causas mencionadas são ;-res-

pensáveis por 74% dos fracassos. 

Os "problemas de distribuição" é o quinto maior obstá-

culo na introdução de novos bens de consumo tendo sido apon-

tado por 14 vezes. 

Na sexta colocação, os"problemas na adequação do 

produto" empatbu com os "custos mais altos que os estimados" 

tendo cada um recebido 13 citações. 

Como sétimo maior problema na introdução de novos 

bens de consumo nos Estados Unidos duas causas atingiram os 

mesmo número de 8 citações quais sejam a "politica de preço 

inadequada" e o "mercado errado para a empresa". 

A "concorrência", oitava colocada, foi citada por 

7 vezes. 

O "insuficiente esforço mercadológico" foi apontado 

por 4 vezes no que resultou sua nona colocação entre os dez 

maiores entraves no sucesso de novos bens de consumo nos Es-

tados Unidos. 

E finalmente na Última ou décima posição sendo cita 

das urna Única vez, as causas de fracasso apontadas co-

mo sendo a "marca impronunciável" e a "falta de estabilidade 

no mercado". 

Contudo para uma melhor visualização da importância 
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relativa de cada causa em relação as demais e em relação ao 

grupo de causas mercadológicas, técnicas e financeiras apre-

sentamos a tabela V. 

Na primeira coluna apresentamos as causas de fracas 

so através dos seus denominadores comuns contudo agora elas-

sificadas nos seus três grandes grupos de causas mercadológi 

cas, técnicas e financeiras como fizemos anteriormente 

TABELA V: IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE FRA-

CASSO DE NOVOS PRODUTOS - ESTADOS UNI~OS (*) 

CAUSAS DE FRACASSO 

(1) 

TOTAL DE 
CITAÇÕES 

(2) 

177 

1. Problemas de diferenciação 82 
2. Análise de mercado inadequada 28 
3. Posicionamento inadequado 24 
4. Problemas de distriwição 14 
5. Problemas na adequação do ~ 

duto 13 
6. Poli tica de pre;o inadequada 8 
7. Concorrência 7 
8. M:lrCa ~nunciável 1 

B. CAUSAS TE:cN!CAS 68 

1. Problemas técnicos ro produto 30 
2. Aprazamento inadequado 30 
3. Mercado errado para a enpresa 8 

C. CAUSAS FINNCEIRAS 18 

1. CUstos mais altos que os esti 
rnados. - l3 

2. Insuficiente esforço mercado-
lógico. 4 

3. Falta de estabilidade ro ner-
~. 1 

'lmAL 263 

(*) MerxJs que 1% do total. 

PERCENTAGEH 

EM RElAÇÃO AO EMREIAÇÃOAD 
'IDTAL GRI.JPO 

(3) (4) 

67 100 - -
31 46 
li 17 

9 13 
6 9 

5 7 
3 5 
2 3 

(*) -
26 100 - -
11 42 
11 42 

4 16 
..•. ~ 

7 - 100 - ·-

5 71 

2 29 

(*) -

100 

(*) Resultado da análise das quatro pesquisas que serviram de base para 
o presente estudo. 
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Na 2~ coluna temos a somatõria das frequ~ncias de 

citação de cada causa de fracasso na introdução de novos bens 

de consumo nos Estados Unidos vistas anteriormente, mas ago-

ra classificadas em raz~es mercadolõgicas, t~cnicas ou finan 

ceiras. 

a Na 3- coluna calculamos o percentual de cada causa 

e grupo de causas em relação ao total de 263 citaç~es e na 

4~ coluna a percentagem de causas em relação ao grupo em que 

foi classificada. 

No computo das percentagens destas duas Últimas co-

lunas realizamos alguns ajustes de forma a manter o percentu 

al global do grupo, pois verifica-se que frequ~ncias de cita 

ção iguais tem percentuais distintos em relação ao total· o 

que ocorre especif1camente com o item 6 das causas mercadolõ 

gicas e o item 3 das causas técnicas. 

Nestes termos as causas mercadolõgicas são as maio-

res responsáveis pelo fracasso de novos bens de consumo no 

mercado norte-americano contribuindo com 67% daqueles insu -

cessas. 

Dentre as causas mercadolõgicas os "problemas de di 

ferenciação"superam com larga margem qualquer outra causa de 

fracasso apontada com 31% do número total de 263 citaç~es, o 

que era de se esperar em um mercado altamente competitivo on 

de a gama de variaç~es de uma mesma categoria de produto -e 

tão grande que se torna dificil encontrar um atributo dife-

renciante para um novo produto e que ao mesmo tempo este atri 

buto atinja um segmento de mercado que torne o novo bem de 

consumo economicamente viável. Em relação ao grupo de cau

sas mercadolÕgicas em que esta razão de insucesso foi classi 

ficada, os"problemas de diferenciação"participam com 46% ou 

seja aquela causa ~ responsável por quase a metade dos insu-
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cessosde cunho mercadológico. 

A segunda grande causa mercadológica de fracasso 

a "an~lise de mercado inadequada" participando com 11% do to 

tal de citaç6es ou 17~ do grupo de causas mercadológicas~ ra 

zão esta que nos parece incompativel com a imagem que aquele 

pais desfruta entre nós de dispor dos melhores instrumentos 

e procedimentos da an~lise contando com inúmeras verificações 

simples e cruzadas nas v~rias fases do processo de desenvol-

vimento de novos produto~ aliado ao fato de ser aquele pais, 

senão o maior, um dos maiores organizadores de dados estatis 

ticos. A nao ser que estes instrumentos e procedimentos· não 

estejam sendo utilizados ou mesmo relegados em favor de "fee 

lings" dos tomadores da decisão em dar continuidade ou sus-

tar o processo de desenvolvimento ou ainda que certos fatos 

estejam sendo distorcidos de maneira a tornar o projeto vi~-

vel. 

O terceiro fato mercadológico gerador de fracasso 

de novos bens de consumo constitui-se no "posicionamento ina 

dequado" do produto com 9% do total de citaç6es e 13% entre 

o grupo de causas mercadológicas, fato este intimamente rela 

cionado com os "problemas de diferenciação" desde que, como 

dito, o desafio no posicionamento de um novo produto consis 

te na combinação mais eficiente entre o ap~lo ~o consumidor 

e o desempenho do produto. 

"Problemas de distribuição" com seus 6% de citações 

em relação ao total e 9% do grupo posicionou-se como quarta 

maior causa mercadológica de fracasso no lançamento de novos 

bens de consumo nos Estados Unidos combinando "problemas de 

distribuição propriamente dita" exemplificados pelas "falhas 

na distribuição" e "força de vendas inadequada" com "proble-

mas de comercialização" traduzidos pela causa expressa como 
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"falta de aceitaç~o pelo~ canais de distribuiç~o e promoç~o/ 

vendas fracos". 

Dentre as 14.causas de fracasso apontadas,entre mer 

cadol6gicas, t~cnicas e financeiras, as quatro primeiras, ou 

seja 29% do número total de causas reportadas são responsá -

veis por 57% do total de 263 citações. 

Se considerarmos somente o grupo de 8 'causas merca-

dológicas aquelas quatro primeiras, representando 50% do to-

tal s~o responsáveis por 85% dos fracassos no lançamento de 

novos produtos cuja origem~ o "marketing". 

O quinto lugai no conjunto de causas mercadol6gicas 

coube aos "problemas na adequação do produto" com 5% do to-

tal.de citações e 7% das causas qualificadas como mercadol6-

gicas. 

Â "politica de preço inadequada" coube a sexta colo 

caç~o com 3% das citações e 5% daquelas dlassificadas no seu 

grupo. 

A sétima posição foi ocupada pela causa de fracasso 

denominada por "concorrência" com 2% do total de 263 cita-

ções, participando com 3% das citações do grupo de causas 

mercadol6gicas seguida pela "marca impronunciável" na oitava 

posiç~o com menos de 1% do total de citações. 

O conjunto de causas t~cnicas obteve a posiç~o in-

termediária entre os três grupos de razões de insucesso sen-

do responsável por 26% do total de citações. 

Dentre as causas técnicas os "problemas técnicos no 

produto" e o "aprazamento inadequado" atingiram um igual nú-

mero de citações o que conferiu a cada uma daquelas causas 

11% do total e 42% das citações cujas causas foram classifi-

cadas como sendo técnicas. 

Novamente estranhamos a referência àquelas -razoes 
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de insucesso que somam 22% do total desde que as empresas 

norte-americanas se afiguram corno possuidoras da mais alta 

tecnologia de produção e origem das melhores técnicas de pla 

nejarnento. 

A terceira grande causa técnica de fracasso na in-

trodução de novos produtos na América do Norte é o " mercado 

errado para a empresa" com 4% do total de citaç~es e partici 

pando com 16% no grupo de causas técnicas. 

As causas financeiras ocupam a Gltirna posição entre 

os três grupos· de causas de fracasso com somente 7% do total 

de citaç~es o que pode afigurar-se corno um indício de que 

todas as empresas entrevistadas naquela pesquisa eram de por 

te com "ilimitados" recursos financeiros. 

Dentre as causas financeiras, os "custos mais altos 

que os estirnados"det.ern a primeira posição com 5% do 
~ 

numero 

total de 263 citaç~es participando no entanto com 71% das 

citações do conjunto de causas de fracasso de cunho financei 

ro. 

Esta causa pode ter origem na otimização dos cus-

tos visando a aprovação do novo empreendimento e queiJerros crer 

que aquela causa galgaria posições mais elevadas no "ranking " 

de razões de insucesso se os responsáveis norte-arnericanrn ~ 

lo desenvolvimento de novos bens de consumo convivessem com 

níveis médios de inflação de 30% a 40% anuais com controles 

governamentais de preços. 

A segunda grande causa financeira de fracasso cons 

titui-se no "insuficiente esforço mercadológico" com 2% do 

total de citações mas contribuindo com 29% das citações das 

causas cuja origem foi qualificada corno sendo financeira. 

A"falta de estabilidade no mercado" é a terceira ra 

zão financeira de fracasso na introdução de novos bens de 
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consumo no mercado norte-americano responsável por menos de 

1% dos seus insucessos. 

Neste contexto, ao dispormos das principais causas 

de insucesso no lançamento de novos bens de consumo nos Esta 

dos Unidos podemos incluir no sistema de avaliação a ser pro 

posto elementos que as analisem e dimensionem,~e forma que o 

referido sistema, no minimo, enfoque eventuais barreiras fu

turas na introdução de novos bens de consumo no Brasil. 

As participações de cada fato gerador de fracasso 

nos Estados Unidos nos oferece um quadro de referência das 

.Participações dos correspondentes fatos geradores de fracas 

so no Brasil estimulando análises e comparativos das peculia 

ridades destes dois mercados. 

No entanto os parâmetros para definição dos pesos a 

serem atribuidos aos elementos de avaliação do sistema a ser 

proposto nos serão fornecidos pelas participaçpes percentuais 

das principais causas de fracasso na introdução de novos bens 

de consumo no Brasil. 

Desta forma, estaremos adequando o sistema de ava

liação as peculiaridades do mercado brasileiro. 
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A N E X O N9 1 

CÂLCULO DAS PONDERAÇÕES DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE FRACASSO DE 

NOVOS PRODUTOS REPORTADAS POR JOHN WINKLER 

O problema foi equacionado da seguinte forma:_ 

l a -- equaçao 

2~ 

Condições: Somatória das ponderações das sete cau

sas mencionadas será-igual a 100 (cem). 

Diferença de pêso de qualquer um das 

causas mencionadas em relação a sua ante 

cedente e subsequente será constante. 

Assim sendo teremos: 

A+(A-a}+(A-2a}+(A-3a)+(A-4a)+(A-5a}+(A-6a) = 100 

A = pêso da la causa apontada como o maior fato ge-

rador de insucessos no lançamento de novos pro-

dutos ou a causa mais importante considerando a 

disposição das causas em ordem decrescente. 

a = constante 

Realizando os cálculos teremos: I 7 A - 2la = lO O I (l) 

equaçao 

Condição: A última causa apontada terá um peso tal 

de forma a permitir que no cálculo das 

frequências relativas aquela causa seja 

mencionada uma única vez. 
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Portanto: 

p 
B 1 X = 100 

p = 
~ 

da peso última causa mencionada na pesquisa. 

B = base de cátculo das frequências relativas qual 

seja 44 insucessos. 

Portanto: 

P X 44 = 1 Donde P = 2,273 
100 

Assim sendo: 

A-6a = 2,273 oul A= 2,273 + 6al (2) 

- -Substituindo a equaçao (2) na equaçao (1) teremos: 

7 (2,273 + 6a) - 2la = 100 

Donde: 

la=4,004 

Substituindo-~e a na equação teremos: 

7A- 21 (4,004) = 100 

Donde: 

A = 26,298 

A-a = 22,294 

A-2a = 18,290 

A-3a = 14,286 

A-4a = 10,282 

A-Sa = 6,278 

A-6a = 2,273 



CAPÍTULO VI - PRINCIPAIS CAUSAS DE FRACASSO NO LANÇAMENTO DE 

NOVOS BENS DE CONSUMO NO BRASIL 
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A. CAUSAS DE FRACASSO REPORTADAS E RESPECTIVAS FREGUf';!IK:IAS DE 

CITAÇÃO. 

Se, em 1976, foram introduzidos 6.300 itens nos su-

permercados norte-americanos (49) no Brasil em 1978 acredita 

mos não ter atingido nem um décimo daquela cifra e é preciso 

atentar que o r~tmo de desenvolvimento de novos produtos 

naquele pais vem decrescendo desde 1972, quando foram lança-

dos 9.250 itens nos supermercados dos Estados Unidos (50). 

Apesar de que alguns segmentos do mercado brasilei-

-ro sao altamente competitivos podemos considerar que a maio-

ria das categorias de produto está semi-explorada ou talvez 

melhor dizendo, menos exploradas que suas congeneres estadu-

nidenses. 

Mas todo este potencial brasileiro para o desenvol-

vimento de nossos produtos parece-nos que é encarado por em-

presas e empresários, com uma certa apatia talvez por nao 

termos nos conscientizado de sua importância no crescimento, 

e mesmo na sobrevivência, da empresa. Ou talvez nossos exe-

cutivos, ou os que para aqui são mandados, estejam receiosos 

dos altos riscos que incorremos no lançamento de um novo pro 

duto. 

Quaisquer que sejam os motivos, as atividades brasi 

leiras na concretização de novos negócios são ainda incipien 

tes. 

Um indicio deste "status quo" é que somente uma Úni 

ca pesquisa sobre as causas de fracasso no lançamento de no-

(49) O caminho incerto e lento dos produtos novos - Op. cit,
pág. 14. 

(50) Idem, Ibidem. 
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vos produtos foi realizaqa no Brasil. Ou talvez a única que 

tivesse sido publicada (51). 

A mencionada -pesquisa, será nossa fonte de referên-

cia sobre os principais males que abatem os novos lançamen-

tos brasileiros e da qual extraímos os parâmetros para: a ponde 

ração dos elementos que comporão o ~istema de avaliação de 

novos bens de consumo a ser proposto. 

Desta pesquisa sobre o fracasso de novos lançamen-

tos selecionamos quatro categorias de produtos que correspon 

dem aos tipos de bens chamados de consumo, sendo eles: 

. alimentação (ou produtos alimentícios) 

higiene pessoal 

. limpeza do lar (ou produtos para a limpeza danéstica) 

• bebidas e fumo. 

No quadro n9 14 encontramos as principais causas de 

fracasso no lançamento de novos produtos tios quatro setores 

acima mencionados bem como o número de empresas que as repor 

taram. 

Vale atentar para o fato de que a metodologia da 

pesquisa perritia respostas múltiplas.· 

Então dentre as inúmeras causas de fracasso no lan-

çamento de novos bens de consumo no Brasil são os "problemas 

de distribuição" que ocorrem com maior frequência no setor 

de alimentação, tendo sido reportada por 10 empresas de pro-

dutos alimentícios. 

Os "problemas de distribuição" foram igualmente apo.!! 

tados por 3 empresas de produtos de higiene pessoal como sen 

(51 ) VAlENTE, Célia - Por que fracassam os la~amentos - Revista Exame
Outubro de 1974 - págs. 86 a 110. 
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do um fato gerador de insucessos. 

QUADRO N9 14: PRINCIPAIS CAUSAS DE FRACASSO NO LANÇAMENTO DE NOVOS BENS DE 

~~O NO BRASIL (*). 

CAUSAS DE FRACASSO ALlMEN- I HIGIENE LIMPEZA BEBIDAS· 
Tarl>L TN;ÃO PES5Cru, 00 IAR E FU-0 

1. Problemas na distribuição 10 3 - 1 14 

2. <l:ljetivo superest:iroado sen pesquisa de 
mercado 4 4 2 - lO 

3. Preço alto em relação aos ooncorrentes 5 3 2 - 10 

4. Esforço prom:x:ional insuficiente 6 2 - 1 9 

5. Falta de diferenciação real oom os p~ 
dutos sarelhantes 4 2 2 - 8 

6. Não adequação às e.:<peetativas do mer~ 
do 4 2 - 1 7 

7. M3.téria prima insuficiente ou de má 
qualidade para o prcxiuto ou embalagen. 4 - - - 4 

8. Aumentos inesperados nos custos de pro 
dução - - 3 1 - 4 

9. Controle fa.lh:l entre produção e esta -
que - 2 1 - 3 

lO. Problanas técnioos - - 2 - 2 

li. Defeitos técnicos de fonnulação - - 1 - 1 

U. Formulação não adaptadas às necessida -des dos oonsumidores - - 1 - 1 

13 • El'ob:ilagem inadequada - - - 1 1 

14. Falhas nas mensagens e apelos praocci2_ 
nais - - - 1 1 

15. Tradição oo produto ooncorrente - - - 1 1 

16. Margen de lucro ii}suficiente - - - 1 1 

17. Objetivos superestimados a::m pesquisa 
de mercaoo - - - - 1 1 

18. CUtras - 1 2 - 3 
• Crise eoorânica N.E. N.E. N.E. N.E. 
• Dificuldades com ilrq:)ortação N.E. N.E. N.E. N.E. 
• Problemas de p;l tente N.E. N.E. N.E. N.E. 

a:s.: N.E - Não especificada ····· 

Fonte: EXAME 

Aquela causa nao foi apontada por nenhuma empresa 

que comercializa produtos para a limpeza do lar e uma única 

do setor de bebedias e fumo a registrou como razão de descon 

tinuidade de novos lançamentos, totalizado 14 o número de ve 

zes que foi citada. 

Os"problemas de distribuição", especificamente na 

área alimentícia, merecem ser encarados com cautela pois 

(*) Resultado da análise do artigo publicado na revista Exame de VALENTE, 
Célia - cp. cit. 
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"trata-se de uma produçã? altamente perecível que, em conse

quência, exige uma alta rotação de estoques" com bem observa 

do por Otto Scherb, ~ dos consultores de marketing entrevis 

tados pela pesquisa, bem como ocorrem outras dificuldades 

distributivas peculiares ao mercado brasileiro. 

Há algum tempo atrás, e ainda hoje, existe,por exem 

plo, uma certa carência de balc6es frigorificados nas nossas 

vias de distribuição de bens de consumo e muitas empresas, 

como as produtoras de sobremesas prontas e yogurts, foram 

forçadas a adotarem uma estratégia distributiva seletiva em 

conjunto com uma campanha de esclarecimento àqueles canais 

de distribuição no sentido de convencê-los a não desligar a 

ene~gia elétrica dos seus estabelecimentos comerciais no pe

ríodo noturno, pois suas economias nas "contas de luz" redun 

davam em deterioração daqueles produtos. 

Dentre os vários "problemas de distribuição" lembra 

mos ainda a séria prevenção que os canais brasileiros de dis 

tribuição demonstram em relação a novos lançamentos em geral 

que segundo estimativas dos supermercadistas no Brasil, seus 

compradores "aceitam em média 36% dos novos produtos que lhe 

sao apresentados anualmente" (52). 

Esta resistência não afeta somente pequenas e me

dias empresas mas igualmente as de porte que investem somas 

vultuosas na campanha promocional de lançamento sem conse

guir que o novo produto esteja disponível em um número razoá 

vel de pontos de venda,gerando um circulo vicioso pois os 

canais de distribuição não adquirem o novo bem de consumo 

sem que se tenha iniciado a referida campanha e a empresa nao 

a inicia antes que um número razoável de canais de distribui 

(52) O caminho incerto e lento dos prcrlutos novos - Op. cit. pág. 14. 
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ção tenham o adquirido. 

A segunda razão de insucesso no lançamento de novos 

bens de consumo no Brasil o "objetivo superestimado sem pe~ 

quisas de mercado" foi registrado por 4 empresas do setor de 

alimentação, um igual número do setor de higiene pessoal, 2 

das empresas entrevistadas do setor de produtos para a limpeza 

do lar e nenhuma do de bebidas e fumo, tendo·sido citada no 

total 10 vezes. 

Os objetivos superestimados ocorrem geralmente por 

2 razões, send"o elas: 

• superdimensionamento do mercado propriamente dito 

seja no seu volume, valor ou Índices de crescimento projeta 

dos. 

. superdimensionamento da penetração do mercado es

timada para o novo lançamento. 

A primeira razao pode ainda ser minimizada através 

do exame de vários outros parâmetros, como por exemplo, do 

mercado de vários outros produtos similares ou substitutos 

de maneira a melhor precisar o do novo lançamento. 

A segunda razão, sem uma pesquisa de mercado real

mente torna-se extremamente difíci1 estimar-se a penetração 

que o novo lançamento atingirá entre os consumidores poten

ciais. 

Citamos ainda uma terceira razao qual seja o exces

sivo otimismo inconsciente do responsável pelo novo empreen

dimento e uma quarta, mais séria,talvez a única que qualifi

caríamos como desonesta, que se constitui no excessivo oti

mismo consciente do responsável pelo novo bem de consumo 

objetivando vendê-lo aos escalÕes superiores apresentando-lhes 
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uma "galinha de ovos de ouro". 

Tanto quanto a causa anterior o "preço alto em rela 

ção aos concorrentes" recebeu um total de 10 menções sendo 5 

do setor· de alimentaçâo, 3 do de higiene pessoal, 2 do de lim 

peza do lar, não tendo sido mencionada pelas empresas entre-

vistadas do setor de bebidas e fumo. 

Temos razões para acreditar que persiste entre os 

brasileiros uma forte conotação preço-qualidade ou seja na 

mente da maioria dos nos.sos consumidores o produto mais caro 

é considerado de melhor qualidade. 

No entanto alguns mercadólogos julgam este fato co-

mo invariável, ou melhor dizendo, acreditam que a ordem dos 

fatôres não altera o produto e sedimentados nesta pressuposi 

ção pretendem construir uma imagem de qualidade para o novo 

lançamento através do preço, não oferecendo qualquer benef1-

cio adicional para o novo produto em relação a concorrência 

ou um benef1cio incremental tão superficial que os consumido 

res negam-se a pagar a diferencial de preço e o novo bem de 

consumo fracassa. 

No caso, a ordem dos fatôres altera o produto. 

~ impresc1ndivel que o novo empreendimento disponha 

de outros beneficios não encontrados nas marcas existentes 

no mercado, benef1cios estes tang1veis, direta ou indireta -
/ 

mente, de forma que a consumidora possa encontrar fundamen-

tos que a convençam em adquirir o produto mais dispendioso. 

O beneficio incremental, tangivel e "mensurável" -e 

condição "sine qua non" para uma politica de preço diferen 

ciada. 

Pretender implementar esta politica de preço sem 

que o novo negócio apresente vantagens em relação a concor -

rência, apesar de ser consenso geral que se constitui em uma 
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política suicida, nao sao poucas as grandes empresas que tro 

peçam em seus novos empreendimentos por julgarem que somente 

a imagem de qualidade que a empresa desfruta no mercado e 

sua estrutura de rnarketing são condições suficientes para 

que qualquer novo produto por ela lançado seja bem sucedido 

no mercado. 

O"esforço promocional insuficiente'' "foi lassinalado 

por um total de 9 empresas corno fato gerador de insucesso no 

lançamento de novos bens de consumo no Brasil, sendo 6 delas 

da área alirnen.tícia,. 2 empresas da área de produtos de higie 

ne pessoal e somente urna da de bebidas e fumo, não se cons-

tituindo em razão de insucesso para as empresas de produtos 

de limpeza doméstica. 

A carência de suporte promocional no lançamento de 

um novo produto corno a definimos no capítulo IV pressupõe a 

existência de recursos que se aplicados fariam sobreviver o 

empreendimento. A não existência daqueles recursos define a 

causa reportada corno sendo de "mercado errado para a empresa''. 

Mas o "insuficiente esforço mercadológico" pode 

ocorrer antes e durante a introdução do novo produto no mer

cado. 

-Pressupomos que esta razao de insucesso, teoricarnen 

te, nao deve se suceder antes do lançamento pois consideramos 

que a verba de marketing necessária e suficiente p:rra o"debut" 

do novo produto no mercado esteja definida e sacrarnentada aE 

tes do evento .. Mas se houver "cortes" naquela verba caberia 

reanalizar a estratégia de lançamento, optando eventualmente 

pela introdução sequencial do novo bem de consumo, ou seja 

sua introdução de região em região em diferentes períodos 

de tempo. 

No Brasil esta estratégia de lançamento sequencial 



185. 

é relàtivamente cômoda pois o eixo são Paulo-Rio de Janeiro 

chega a totalizar 70%- 80% dos volumes de negócios da maio-

ria das categorias de bem de consumo e os investimentos 

marketing necessários para a introdução em outras áreas 

geralmente deficitário por alguns pares de anos. 

em 

.. 
e 

Pode-se então restringir o novo empreendimento em 

uma ou em ambas áreas citadas até que o seu fluxo de caixa 

permita pensar em extender o novo empreendimento a outras re 

giÕes. 

Aqueles que renegam o lançamento sequencial pois 

permite que concorrência lance produtos similares temos a di 

zer que mais vale um produto de sucesso em um ou dois Esta-

dos do que um fracasso nacional. 

Contudo o "insuficiente esforço mercadológico" pode 

ocorrer durante o lançamento ou pela redução da verba de 

marketing ou por reações não previstas da concorrência. · 

Para o primeiro caso o responsável pelo novo bem 

de consumo precisa adotar uma atitude realista e antes de tu 

do ser criativo. 

Realista no sentido de abandonar o produto a sua 

própria sorte naquelas áreas em que se apresenta menos lucra 

tivo e carrear os investimentos em marketing daquelas -areas 

para as mais rentáveis. 

Criativo na medida que nestas circunstâncias criti-

cas o responsável pelo novo empreendimento deve imaginar ati 

vidades que compensem parcialmente sua perda de " poder de 

fogo". A propaganda cooperativa pode ser uma alternativa,as 

atividades promocionais em canais de distribuição seleciona

dos pode ser outra solução ou enfim se o "pull-marketing"foi 

enfraquecido pela redução dos recursos disponíveis então se 

faz preciso fortalecer o "push-marketing". 



186. 

ou seja, se não se dispõe de recursos suficientes 

para um razoável nível de propaganda que leve a consumidora 

a procurar o novo bem_de consumo nos canais de distribuição 

então provavelmente compensará oferecê-lo, direta ou indire

tamente, a consumidora nos pontos de venda seja através de 

brindes, degustações, amostras grátis, displays,descontos etc. 

Cremos serem raras as situaçõem em que ocorre o "in 

suficiente esforço mercadológico" durante o lançamento por 

reações não previstas de concorrência, pois geralmente o pla 

no promocional de introdução do novo bem de consumo tem tam

bém por parâmetro as despesas da concorrência em mLdia ele

trônica que representa a maior parcela das verbas totais de 

marketing aplicadas em bens de consumo e o referido plano 

por tratar-se de um novo lançamento geralmente supera razoa

velmente aquelas cifras. 

De qualquer forma um plano promocional de lançarnen 

to deve prever urna "verba contingencial" que será utilizada 

em casos excepcionais. 

Dentre as 8 menções registradas pela "falta de dife 

renciação real com os produtos semelhantes" como causa de 

fracasso de bens de consumo brasileiros, 4 foram de empre

sas de produtos alimentícios e outro tanto distribuído equi

tativamente entre as empresas de produtos de higiene pessoal 

e limpeza doméstica não tendo sido apontada pelas de bebida 

e fumo. 

A exceçao de alguns s_egmentos de mercado altamente 

competitivos, como dito, a grande maioria de nossas catego

rias de produto continuam semi-exploradas e a "falta de dife 

renciação" deve ocorrer principalmente pela excessiva confi

ança nas reportadas imagem de qualidade da empresa ou a 

"grandeza" de sua estrutura mercadológica e outros fatôres 
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que demonstram uma ausência total e completa de sintonização 

com os problemas da área de desenvolvimento de novos produ -

tos. 

·A causa de insucesso definida como "não adequação 

as expectativas de mercado" mereceu um total de 7 citações, 

4 delas da área alimentícia, 2 de higiene pesso~ uma de be

bidas e fumo, não tendo sido mencionada pelas empresas que 

comercializam produtos para a limpeza do lar. 

A causa de insu.cesso "matéria prima insuficiente ou 

de má qualidade para o produto ou emba}agem" foi citada por 

4 vezes, todas elas por empresas que atuam na área alimentí

cia. 

"Aumentos inesperados nos custos de produção" foi 

o fato gerador de insucesso registrado por 3 empresas do se

tor de artigos de higiene pesso'al e uma da área de produtos 

para limpeza doméstica, totalizando 4 citações, não tendo si 

do mencionada por nenhuma das empresas entrevistadas das 

áreas alimentícia e bebidas e fumo. 

De um total,de3citações atribuídas a causa de insu

cesso qualificada como "controle falho entre produção e esto 

que", 2 delas foram de empresas que atuam no mercado de arti 

gos de higiene pessoal e uma do setor de produtos de limpeza 

doméstica, não tendo sido registrada nem pelas empresas de 

produtos alimentícios nem pelas de bebida e fumo. 

A razão de insucesso "problemas técnicos" foram re

portadas por duas empresas produtoras de artigos de limpeza 

do lar somente, assim como uma Única empresa daquele setor re 

gistrou a causa de fracasso "defeitos técnicos de formulação". 

Novamente, dentre as empresas entrevistadas naque 

les quatro setores, somente uma da área de artigos de limpe-

za doméstica registrou a causa de fracasso definida como 
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";formulação não adaptada as necessidades dos consumidores". 

Somente no setor de bebidas e fumo é que foram re

gistradas causas de fracasso como sendo a "embalagem inade -

quada, falhas nas mensagens e ap~lós pro~ocionais, tradição 

do produto concorrente, margem de lucro insuficiente e obje

ti'vos superestimados com pesquisa de mercado" cada uma delas 

ci'tada uma Única vez. 

As razões de insucesso classific-adas em "Outras" en 

volvem problemas mais raros como "cri se economica no mercado, 

problemas de patente, dificuldades com importação" etc. que 

no global foram citadas por 3 vezes, 2 delas no setor de pro 

dutos para a limpeza do lar e uma no de artigos de higiene 

pessoal porém a pesquisa não especifica quais daquelas cau -

sas foram registradas por aquelas áreas. 

Contudo o grupo de empresas entrevistadas em cada 

um dos quatro setores, alimentação, artigos de higiene pesso 

al, produtos para limpeza doméstica e bebidas e fumo, apre

senta uma experiência diferente dos demais, experiência esta 

traduzida pelo número de novos produtos lançados no mercado. 

Em nossa opinião as causas de fracasso apontadas 

por um empresa que, por exemplo, tenha concretizado o lança 

mento de 20 novos bens de consumo, devem merecer uma maior 

consideração que aquela que realizou dois lançamentos,desde 

que a experiência da primeira em contornar os obstáculos que 

se contrapõe aos seus novos lançamentos é bem maior que a 

da segunda. 

Nestes termos devemos conferir um peso maior as 

causas de fracasso registradas pelas empresas que concretiza 

ram um maior número de lançamentos. 

Consideramos válida esta assertiva em relação aos 

setores enfocados pela pesquisa ou seja as razões de insuces 
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so mencionadas pelo setor que conretizou um maior número de 

lançamentos merecerá um nivel de importância igualmente su-

perior aos demais. 

Mas por outro ·lado, o número de empresas entrevista 

das em cada um daqueles quatro setores é distinto. 

Então para que possamos atribuir a merecida pondera 

ção a cada causa de fracasso registrada devemos considerar 

o número de lançamentos e o número de empresas entrevistadas em 

cada setor e desta forma estaremos imprimindo uma maior ''rea 

lidade"ao número de vezes que aquelas razões de insucesso fo 

raro responsáveis pelo fracasso no lançamento de novos bens 

de consumo no Brasil. 

B. AJUSTE DAS FREQUENCIAS DE CITACÃO DAS CAUSAS DE FRACASSOS 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO BRASIL 

A frequ~ncia de citação nada mais é do que já refe-

rido número de vezes que as causas de fracasso foi registra-

do na pesquisa. 

O número de empresas entrevistadas, o número de no-

vos produtos lançados e o que foi chamado pela autora da pe~ 

quisa de Índice de inovação, constam do quadro abaixo.(*) 

SETOR Numero de Lançamentos Yndice de 
empresas inovaçao. 

( 1) (2) (3)= (2) + (1) 

. Alimentos 15 56 3,73 

. Artigos de 
higiene pe~ 
soal. 8 43 5,37 

. Artigos de 
limpeza do-
méstica. 4 7 1,75 

. Bebidas e furro 8 23 2,87 

(*) Resultado da análise do artigo publicado pela revista Exame de auto
ria de Célia Valente - Op.cit. 

1 
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Assim no setor de alimentos foram entrevistadas 15 

empresas que tinham realizado um total de 56 de lançamentos 

conferindo ao setor um índice de inovação de 3,73 resultado 

da divisão do número de novos produtos lançados pelo 
~ 

numero 

de empresas entrevistadas. 

As empresas que produzem e comercializam artigos de 

higiene pessoal, em número de 8, efetuaram o·lançamento de 

43 novos produtos redundando em um Índice de inovação de 

5,37. 

No setor de artigos de limpeza doméstica a amostra 

constituiu-se de 4 empresas que tinham executado 7 lançamen

tos resultando em um índice de inovação de 1,75. 

Por fim, foram entrevistadas 8 empresas do setor de 

bebidas e fumo que lançaram 23 novos produtos redundando em 

um índice de inovação de 2,87. 

Estes índices de inovação além de corresponder a 

dinâmica do setor na área de desenvolvimento de novos produ 

tos como assinaldo na pesquisa, pode igualmente significar 

a experiência média de cada empresa daquele setor naquela 

.-
area. 

Na nossa opinião nada mais justo que considerarmos 

aquele índice de inovação ou fator de experiência médio de 

cada empresa do setor, como base para o ajuste do número de 

vezes que cada causa de fracasso foi citada. 

Na tabela VI apresentamos os valôres ajustados do 

número de vezes que cada causa de insucesso foi mencionada 

tendo por base o indice de inovação do setor. 
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TABELA VI: FREQU~NCIA AJUSTADA DE CITAÇÃO DAS CAUSAS DE FRA 

CASSO DE NOVOS BENS DE CONSUMO - BRASIL. (*) 

ARTIGO$ DE IIIGIE ,\RTic~OS DE LIH- l1EOIDAS E S E T O R ALHU::NTOS o 
NE PE~~OAL rEZl\ DOMCSTICA FUMO o 

2,87 
o-1.0: IN:liCE DE DO.?QD 3,73 5,37 1,75 .O: E-< 
E-<lfl 

N9 de~ t-.V de~ N9 de en t-.Vde~ ~;·~ ae ~·l W de tJ.!: INY ae e!_!! N9 de~ 0;::) 
presas presas presas presa.s presa.s presas presas presas E-<~ 

ajustado ajustado ajust.xlo ajustado 
(1) 2)=(l)x(II) (3) (4)=(3)x(II) (5) (6)=(5)x(Il) (7) (8)=(7)x(II) (9) 

CAUSAS DE FRl'Q>SS) 

1. Problenas na distribuição lO 37 3 16 - - 1 3 56 

2. Cl>jetivos superestiltados sen 
pesquisa de mercado 4 15 4 21 2 4 - - 40 

3. Preço alto en relação aos 
mrcorrentes 5 19 3 16 2 4 - - 39 

4. Esforço p:rarocional insufi-
ciente 6 22 2 ll - - 1 3 36 

S. Falta de diferenciação real 
can produtos sanelhantes 4 15 2 ll 2 4 - - 30 

6. Não adequação às expectat.!_ 
vas de aerca.do 4 15 2 ll - - 1 3 29 

7. Aunentos inesperados !'OS 
custos de produção - - 3 16 1 2 - - 18 

8. Matéria prima insuficiente, 
o..t de má qualidade p;rra o 
produto ou enbalagem 4 15 - - - - - - 15 

9. ~trole fa.tro entre produ-
çao e estoque - - 2 ll 1 2 - - 13 

10, Problenas técnims - - - - 2 4 - - 4 

li. enbalagern inad~ - - - - - - 1 3 3 

U. Falhas nas mensagens e ape-
los p:rarocionais - - - - - - 1 3 3 

13. Tradição do produto COna:>r-
rente - - - - - - 1 3 3 

14. Margan de lucro insuficiente - - - - - - 1 3 3 

15. Clljeti vos superestirra.dos can 
pesJUisa de trerea.do - - - - - - 1 3 3 

16. Defeitos técnims de formula 
ção - - - - - 1 2 - - 2 

17. FoDllUl.ação não adaptada as 
necessiàades dos o::m.sunido -
res - - - - 1 2 - - 2 

lB. Cl.ttras - - 1 5 2 4 - - 9 

II. Wice de inovação do setor 

(*) Resultado da análise do artigo publicado na revista Exame de autoria de 
Célia Valente - Op. cit. 

, 
' 
> 
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de 

n9 2,4,6 e 8 são resultados da multiplicação das colunas "n9 

de empresas" de n9 1,3,5 e 7 pelos respectivos índices de 

inovação· do setor (I. I)· e ajustados para o número 

mais próximo. 

A coluna n9 9, "total ajustado" se constitui na so-

\ matória dos "n9 de empresas ajustado " a cada um daqueles 

quatro setores. 

Assim sendo os ."problemas de distribuição" que ti-

nham sido citados por 10 empresas do setor alimentício como 

causa de fracasso no lançamento de novos bens de consumo,pas 

sou a 37 menções, resultado da multiplicação daquelas 10 ci-

tações pelo índice de inovação do setor igual a 3,73, ajusta 

do para o número inteiro mais pró~imo. 

No setor de artigos de higiene pessoal os"problemas 

ria distribuição" obtiveram 3 citações que multiplicado pelo 

índice de inovação do setor de 5,37 resultou em um valor ajus 

tado de 16 menções. 

Uma única empresa do setor de bebidas e ·fumo apon-

tou aquela causa como razão de insucesso de novos lançamentos 

resultando em um valor ajustado de 3 citações quando multi -

plicado pelo índice de inovação 
~ 

daquele setor que e de 

2,87. 

Somando-se aqueles valôres apresentados nas colunas 

"n9 de empresas ajustados" os "problemas de distribuição" to 

talizam 56 mençoes. 

A causa definida como sendo de "objetivos superesti 

mados sem pesquisa de mercado" que foram mencionados por 4 

empresas do setor de alimentos passou a 15 citações depois 

de multiplicarmos aquelas 4 menções pelo Índice de inovação 

de 3,73. 
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o mesmo número de empresas do setor de artigos de 

higiene pessoal que apontaram aquela causa como origem dos 

fracassos de seus lançamentos atingiu um "número de empresas 

ajustado" igual a 21 em virtude do.maior lndice de inovaç~o 

deste setor de 5,37. 

Os "objetivos superestimados sem pesquisa de merca

do" foram citados por 2_empresas produtoras de artigos de 

limpeza doméstica o que lhe conferiu um número ajustado de 

4 empresas, depois de multiplicarmos o "número de empresas " 

pelo lnàice de inovaç~o do setor igual a 1,75. 

Assim sendo os "objetivos superestimados sem pesqui 

sa de mercado somaram"40 menções depois de concretizado o 

ajuste tendo por base o indice de inovaç~o de cada um dos 

quatro setores pesquisados. 

O "preço alto em relação aos concorrentes" foi cau 

sa de fracasso apontada por 5 das empresas entrevistadas no 

setor de alimentos, resultando em um número de citação ajus

tado de 19 vezes. 

A mesma causa registrada por 3 empresas do setor 

de artigos de higiene pessoal atingiu um valor ajustado igual 

a 16 através da multiplicaç~o pelo lndice de inovação daque

le setor de 5,37. 

O"preço alto em relaç~o aos concorrentes" foi ainda 

mencionado por 2 empresas produtoras de artigos de limpeza 

doméstica auferindo 4 citações depois da multiplicação por 

1,75 que corresponde ao lndice de inovação do setor. 

Assim sendo a causa de insucesso "preço alto em re

lação aos concorrentes" foi mencionada por 39 vezes. 

A raz~o de insucesso qualificada como "esforço pro

mocional insuficiente" somou 36 citações depois de ajustar -

mos o número de empresas que a citaram pelos lndices de 
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inovação dos seus respectivos setores. 

A "falta de diferenciação real com os produtos se-

melhantes" foi apontada como causa de fracasso por 4 empre-

sas de produtos alimentícios, número este que multiplicado 

por 3,73 que representa o Índice de inovação do setor, resul 

tou em 15 citaç6es. 

Duas citaç6es de cada um dos setores de higiene pe~ 

soal e limpeza doméstica que reportaram aquela mesma causa 

múltiplicadas pelos respectivos Índices de inovação redundou 

em 11 e 4 menções para as áreas de artigos de higiene pesso-

al e limpeza doméstica,· desde que aquela razão de insucesso, 

por incrível que possa parecer, não tem atingido as empre-

sas de bebidas e fumo. 

Nestas circunst~ncias a "falta de diferenciação re-

-al com os produtos semelhantes" atingiu 30 mençoes. 

Segundo o critério estabelecido,o total ajustado de 

29 menções foi alcançado pela causa de fracasso definida por 

"não adequação as expectativas de mercado". 

Os "aumentos inesperados nos custos de produção"foi 

reportado por 3 e 1 empresas pertencentes aos setores de ar-

tigos de higiene pessoal e limpeza doméstica respectivamente, 

que multiplicados pelos Índices de inovação daqueles setores 

rêsultam em 16 e 2 menç6es que totalizam 18 citações. 

A "matéria prima insuficiente ou de má qualidade"foi 

a razão de insucesso registrada somente no setor alimentício 

por 4 empresas, resultando em um total de 15 citações. 

Somente os setores de artigos de higiene pessoal e 

de limpeza doméstica reportaram a causa de fracasso "contra-

le falho entre produção e estoque", sendo 2 empresas do pri 

meiro setor e uma empresa do segundo, conferindo àquela cau-

sa um total de 13 citações. 



195. 

Os "problemas técnicos" no produto impediram que 

2 empresas do setor de artigos de limpeza doméstica fossem 

bem sucedidas nos seus lançamentos. Aquele número de empre-

sas multiplicado pelo índice de inovação do setor 

redundou em um total ajustado de 4 menções. 

de 1,75 

As razões de insucesso referidas como sendo devidas 

a "embalagem inadequada, falhas nas mensagens e apêlos promo 

cionais, tr~dição do produto concorrente, margem de lucro in 

suficiente e objetivos superestimados com pesquisa de merca-

do" obtiveram uma única citação especificamente no setor de 

bebidas e fumo, que multiplicadas pelo indice de inovação do 

setor de 2,87 resultou em um total de 3 citações para cada 

uma daquelas causas de fracasso. 

Os "defeitos técnicos de formulação" e a"formulação 

-nao adaptada as necessidades dos consumidores" foram ambas 

reportadas por uma Única empresa do setor de artigos de hi-

giene pessoal conferindo a cada uma daquelas causas um total 

ajustado de 2 citações. 

"Outras" causas assinaladas pelas empresas entrevis . 
tadas atingiu um total de 9 citações. 

Realizados os ajustes que dão amior significado as 

causas reportadas por aquelas empresas com uma maior experi-

ência no desenvolvimento de novos produtos, experiência esta 

traduzida pelo Índice de inovação do setor, passamos, em se-

guida, aos procedimentos já vistos anteriormente. 

C. IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO DE NOVOS BENS DE CON 

SUMO DE MESMO SIGNIFICADO, DEFINIÇÃO DO DENOMINADOR COMUM 

ATRAV~S DO QUAL SERÃO TRATADAS E CÃLCULO DAS RESPECTIVAS 

FREQU~NCIAS DE CITAÇÃO. 
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Segundo os critérios estabelecidos no capítulo IV e 

a exemplo do capítulo anterior, o quadro n9 15 apresenta as 

causas e os grupos de causas de mesmo significado, seguido 

do denominador comum através do qual convencionamos tratá-

las e finalmente sua frequência de citação que se resume no 

valor total ajustado calculado anteriormente, para cada ra-

zão de insucesso e que para nós passa a significar de, o~a 

em diante, no nGrnero de vezes que aquela ~speclfica razão de 

insucesso foi citada pelas inGrneras empresas entrevistadas. 

Assim· a causa de fracasso reportada na pesquisa co-

rno"problernas na distribuição"que corno vimos anteriormente e~ 

tipularnos tratar através do denominador comum ''problanas de dis . -

tribuição", obteve 56 citações, montante este definido pelo 

ajuste realizado anteriormente e constante da tabela ante -

rior, sendo esta, a·causa que mais aflige o lançamento de no 

vos bens de consumo no Brasil. 

As razões de insucesso definidas corno sendo prove 

nientes de "objetivos superestimados com ou sem pesquisa de 

mercado" que espelham um contexto mais amplo que convencia-

namos tratar por "análise de mercado inadequada" constitui -

-se no segundo maior empecilho para que nossos bens de consu 

mo sejam bem sucedidos no mercado, atingindo um total ajusta 

do de 43 citações. 

A razão de insucesso reportada pela pesquisa como 

sendo de "preço alto em relação aos concorrentes", nada mais 

é do que a implementação de uma "política de preço inadequa-

da" para o novo bem de consumo, tendo sido mencionada por 

39 vezes o que lhe conferiu a terceira posição entre as cau-

sas de fracasso que mais ocorrem entre os novos bens de con-

sumo lançados no Brasil. 



197. 

QUADRO N9 15: FREQU~NCIA DE CITAÇÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE 

FRACASSO DE NOVOS BENS DE CONSUMO NO BRASIL.(*) 

CAUSAS DE FRACASSO NO I.MQIMENID DEN::MINAOOR CXMtM F~IADE 

DE NJVOS ProDUTOS c:rrAÇlío 

(1) (2) (3) 
I 

1. Problaras na distribuição PROBill1T\S DE DISI'RIBUiçiio 56 

2. Objetivos superesti.rracbs san pesquisa 
de mercado/Objetivos superesti.rracbs -
can pesquisa de rnerca. ANJ\LISE DE MERCAOO INADD;:ltlADA. 40 + 3 = 43 

3. Preço alto an relação aos roiXXJrren -
tes. POLÍTICA DE P~ INADD;:){.JAD1\ 39 

4. Esforço prarocional insuficiente rnSUFICIENI'E ESFORÇO MEOCAOOI.CGICO 36 

S. Não adequação as expectativas de tner-
cado/flnbalagern inadequada/ Formulação 
não adaptadas as necessidades cbs CO_!! 

ProBLEMAS N1\ NJFI;!JAÇkJ 00 PRCDl1ro sumi.dores. 29+3+2 = 34 

6. Falta de diferenciação real o:::m os 
produtos sauelhantes. ProBLEMAS DE DIFERENCIAÇJío 30 

7. Aumentos inesperacbs nos custos da 
pra:luçãojMargau de lucro insuficiente CUS'IDS MAIS AL'IOS ÇUE OS ESI'IMt'IDCS 18 + 3 = 21 

8. M:ltéria pr:i.rra insuficiente ou de má 
qualidade para o produto ou enbalagan PROBLEM\5 DE FrnNEX::IMENrO 15 

9. Contrôle falho entre pra:lução e esta 
que APRAZAMENID INt\DEQJAOO D 

10. Problaras técnicos/Defeitos técnicos 
de formulação ProBLEMAS 'l'EX:NICDS NO PIDWID 4+2= 6 

. 
li. Falhas nas mensagens e apêlos p:rono-

cionais PROBLEW\5 NA ProPAGl\!IDA 3 

12. Tradição do produto rolXXJrrente CCN:liRRElCIA 3 

'roTAL 299 
. ··-

A quarta posiçao com 36 mençoes, coube ao "esforço 

promocional insuficiente" causa de fracasso que convenionaros 

chamar pelo denominador comum de"insuficiente esforço merca

dológico!' 

Na quinta colocaç~o sob o denominador comum de"pro

(*} Resultado da análise do artigo publicado rela revista Exaire de auto
ria de Célia Valente - Op.cit. 
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-blemas na adequação do p~oduto" agrupamos as razoes de insu-

cesso expressas como sendo de "n~o adequaç~o as expectativas 

do mercado, embalagem.inadequada e formulaç~o n~o adaptada 

as necessidades dos consumidores" que com suas 29,3 e 2 men-

ções respectivamente totalizaram 34 citações. 

A "falt.a de diferenciaç~o real com os produtos seme 

lhantes" ou o seu denominador comum "problemas de diferencia 

ção" foi mencionada por 30 vezes configurando-se na sexta 

raz~o de insucesso mais citada. 

Assim como estabelecemos no capítulo IV a causa de 

fracasso "aumentos inesperados nos custos de produção" rever 

tem automaticamente em uma "margem de lucro insuficiente"que 

em síntese convencionamos tratar pelo denominador comum de 

"custos mais altos que os estimados". A somatória do número 

de vezes que cada uma daquelas causas de fracasso foram cita 

das 18 e 3 menções respectivamente, totalizam 2l,conferindo-

~lhe a s~tima posiç~o entre as 12 principais razões de insu-

cesso no lançamento de novos bens de consumo no Brasil. 

A causa de fracasso expressa pelas empresas entre 

vistadas como odginária da "mat~ria prima insuficiente ou de 

má qualidade" que tratamos genericamente por "problemas de 

fornecimento" obteve um valor ajustado de 1.5 citações colo

cando-se na oitava posição dentre aquelas que tem-se consti

tuído nos maiores obstáculos na introdução de novos bens de 

consumo brasileiros. 

O "controle falho entre produç~o e estoque" foi por 

nós considerado no capítulo IV uma falha de planejamento, en 

quadrando-se no que julgamos tratar-se de um "aprazamento ina. 

dequado" que com suas 13 citações colocou-se rta nona posição. 

Os "problemas t~cnicos" com suas 4 citações e os"de 

feitos t~cnicos de formulação" com suas 2, totalizaram 6 men 
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ções, posicionando-se, a~ravés do denominador comum de "pro 

blemas técnicos no produto", na décima principal causa que 

impede que novos ben~ de consumo sejam bem sucedidos no mer 

cada brasileiro. 

Finalmente, na décima primeira e décima segunda po

siç6es, cada qual sendo citada por 3 vezes como fatos gerado 

res de insucesso, as "falhas nas mensagens e apêlos promocio 

nais" e a "tradição do produto concorrente" que estipulamos 

chamá-las de "problemas na propaganda" e "concorrência" res

pectivamente. 

A exemplo do capítulo anterior, passamos em seguida 

a classificação das principais causas de fracasso na introdu 

ção. de novos bens de consumo no Brasil, em mercadológicas , 

técnicas ou financeiras bem como o cálculo de suas importân

cias relativas em relação as demais causas e em relação a ca 

da um dos três grupos acima citados. 

D. CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FRACASSO DE NOVOS BENS DE CON 

SUMO EM MERCADOL6GICAS, T~CNICAS OU FINANCEIRAS E CÁLCULO 

DE SUAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS. 

Ainda lançando mão de critérios anteriormente esta

belecidos, na coluna 1 da tabela VII encontramos as causro de 

fracasso no Brasil expressas através dos convencionados deno 

minadores comuns, classificadas em mercadológicas, financei

ras e técnicas e na coluna 2 o número de vezes com que foram 

~adas ou seja sua frequência de citação. Na coluna 3 calcu

lamos os percentuais que cada causa e grupo de causas repre

senta em relação ao total de citaç6es e na coluna 4 os per

centuais em relação ao grupo de causas mercadológicas, finan 

ceiras e técnicas. 
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Nestes termos as causas mercadológicas são as que 

mais restringem a sobrevivência de novos bens de consumo no 

Brasil que com 208 de um total de 299 citações lhe confere 

70% daquele total,sobrepujando, de l~nge, os dois outros gru 

pos de causas de fracasso, sejam técnicas ou financeiras. 

TABELA VII: IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS PRINCIAIS CAUSAS DE FRA 

CASSO DE NOVOS BENS DE CONSUMO NO BRASIL.(*) 

. -

TOTAL DE P E R C E N TA G EM 

CAUSAS DE FRACASSO CITAÇÕES 
EN REIAÇAO N) D1 RElAÇÃO AO 

(1) (2) TC1I'AL GRUPO 
(3) (4) 

A. CAUSAS HEFCAOOL(x;ICAS 208 70 100 - - -
1. Problenas de distriruição 56 19 27 
2. Análise de mercado inade:jtl3da 43 15 21 
3. Poli tica de preço inadequada 39 13 19 
4. Prob1erras na adequação do pro 

duto - 34 11 16 
5. Problerras de diferenciação 30 lO 15 
6. Problanas na propaganda 3 1 1 
7. Co.JCOrrência 3 1 1 

B. CAUSAS FlNANCEIRAS 57 19 100 - - . -
1. Insuficiente esfprço mercacb-

lógico 36 12 63 
2. Custos nais altos que os esti 

mados - 21 7 37 

C. CAUSAS TE'X::NICAS 34 li 100 - - -
l. Prob1erras de fornecimento 15 5 44 
2. Aprazarnento inadequado 13 4 ---- 38 

I 
3. Problenas técnicos no produto 6 2 18 

299 I 100 

(*) Resultado da análise do artigo publicado pela revista Exame de autoria 
de célia Valente - Op.cit. 

r'1 r, r ~.r' r il ~r} 
U ~~) L U. L ~ ~-~ i: ~\ 
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Dentre as origens mercadol5gicas respons&veis pelo 

insucesso de novos bens de consumo no Brasil os nproblemas 

de distribuição .. com suas 56 menções participa com 19% do to 

tal ou 27% do conjunto de causas mercadol5gicas. 

A "análise de mercado inadequada" com suas 43 men-

ções constitui-se na segunda grande causa mercadol5gica de 

fracasso sendo responsável por 15% do número total de 299 

menções e com 21% das 208 citações que mereceu aquele grupo 

de razões de insucesso .. 

Ainda dentre as causas de cunho mercadol5gico a "po 

lítica de preço inadequada" galgou a terceira posição com su 

as 39 menções representando 13% do total e 19% do grupo de 

causas de fracasso que teve no departamento de marketing das 

empresas entrevistadas seu principal, e talvez único respon-

s&vel. 

Com 34 menções os "problemas ria adequação" do produ 

to obtiveram a quarta colocação dentre as causas mercadol5gi 

cas, participando com 11% do total e 16% do grupo na qual foi 

classificada. 

-Estas quatro primeiras causas mencionadas sao res-

pons&veis por 58% dos fracassos no lançamento de novos bens 

de consumo no Brasil contribuindo com 83% dos insucessos roer 

cadol5gicos na introdução de novos bens de consumo em nosso 

mercado. 

Dentre as sete principais causas mercadol5gicas de 

fracasso os "problemas de diferenciação" qalgaram a quinta 

colocação tendo sido mencionados por 30 vezes o que represen 

ta 10% do total de citações e 15% do total de citações do 

grupo de causas mercadol5gicas. 

As duas últimas fontes mercadol5gicas de insucesso 

são 11 problemas na propaganda" e a "concorrência" tendo cada 
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qual recebido 3 citações contribuindo em números redondos com 

1% do total como também do grupo. 

As causas financeiras com suas 57 citações são res

ponsáveis por 19% dos insucessos no lançamento de novos bens 

de consumo no Brasil. 

Dentre elas o "insuficiente esforço mercadolÓgico " 

é o que foi mais mencionado com 36 citações que representa 

12% de um total de 299 citações contudo sendo responsável por 

63% dos insucessos de origem financeira. 

Os "custos mais altos que os estimados" foram men

cionados por 21 vezes resultando em uma participação de 7% 

em relação ao total e 37% em relação ao grupo de causas de 

fracasso de origem financeira. 

As causas técnicas foram as que menos participaram 

para o insucesso de novos bens de consumo no Brasil, tendo 

sido mencionadas por 34 vezes o que corresponde a 11% do to

tal de 299 citações. 

A primeira razão técnica que mais tem prejudicado a 

introdução de novos bens de consumo são os "problemas de for 

necimento" que com suas 15 citações participam com 5% do to

tal de fracassos e 44% dentre as razões de cunho técnico. 

A segunda causa técnica de fracasso é o "aprazamen

to inadequado" que foi mencionado por 13 vezes ou seja 4% em 

relação do total e 38% em relação do grupo de causas na qual 

foi classificada. 

Por fim, os "problemas técnicos no produto" 

suas 6 menções resultou que aquela causa de fracasso 

com 

fosse 

responsável por 2% dos insucessos na introdução de novos bens 

de consumo no Brasil ou 18% daqueles de cunho técnico. 

As participações percentuais de cada razão de insu

cesso no lançamento de novos bens de consumo no Brasil deter 
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minará a ponderação dos elementos que comparao o sistema de 

avaliação a ser proposto. 

Complementando estas análises, existe uma crença 

generalizada de que é mais fácil introduzir novos bens de 

consumo no Brasil que nos Estados Unidos e talvez o compara

tivo das causas de fracasso naqueles dois mercados possa nos 

fornecer alguns indícios sobre a veracidade·daquela afirma

tiva. 

Na tablea VIII apresentamos as razões de insucesso 

no lançamento de novos bens de consumo no Brasil e nos Esta

dos Unidos, em ordem de~rescente de suas participações per

centuais. 

Do exame daquela tabela, verificamos. que enquanto 

que, os "problemas de distribuição'', a principal causa de 

insucesso no Brasil sao responsáveis por 19% dos fracassos , 

a primeira causa de fracasso norte~americana, "os problemas 

de diferenciação", participa com 31%. 

"A priori", nos Estados Unidos ultrapassado aquele 

primeiro e principal obstáculo, seus novos bens de consumo 

teriam que enfrentar outros de magnitude substancialmente me 

nor. 

No Brasil, a somatória das duas primeiras razões de 

insucesso, os "problemas de distribuição" e a "análise de 

mercado inadequada" são responsáveis por 34% dos fracasscs:en 

quanto nos Estados Unidos os "problemas de diferenciação" e 

a "análise de mercado inadequada" totalizam 42%. 

Parece-nos que nos Estados Unidos existe uma maior 

concentração de fracassos em torno de um menor número de cau 

sas. 

Continuando, a somatória das três principais causas 

brasileiras de fracasso, os'problemas de distribuição, análi 
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se de mercado inadequada e política de preço inadequada" to-

talizam 47% dos insucessos, enquanto nos Estados Unidos suas 

três primeiras razões atingem 53% dos fracassos. 

~BELA VIII: IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS CAUSAS DE FRACASSO DE 

NOVOS BENS DE CONSUMO NO BRASIL E NOS ESTADOS 

UNIDOS. ('*) 

BRAS I L E S T A D O S u N r D O S 

% en Re % %enRel % 
CAUSAS DE FRACASSO lação-~- CAUSAS DE FRACASSO lação- kum.:la-

ao total da a:) teta da 

1. Problemas de distribuição 19 1. Problere.s de diferenciação 31 

2. Análise de ~do inadequada 15 34 2. Análise de ne.rca::1o inadequada 11 42 

3. Política de pre:;o inadequada 13 47 3. Proble:nas técnicos oo produto ll 53 .. 
4. Insuficiente esforço mercacbló- 4. Aprazamento inadequado 11 64 

giro 12 59 

S. Problemas na aàe:J:Uação do prod~ S. Posicionamento inade:J:Uacb 9 73 
to ll 70 

6. Problar.as de diferenciação lO 80 6. Problar.as de distribuiçã:l 6 79 

7. CUstos mais altos que os es'"~ 7. Probleras na adequação do produ 
dos - 7 87 to 5 84 

I 
8. Problemas de fornec:iJTento 5 92 8. Olstos ll\3.is altos que os estill\3. 

dos 5 89 

9. Aprazamento inada:auado 4 96 9. Mercado errado para a atpresa 4 93 

10. Problemas técnicos ro produto 2 98 O. Politica de pre:;o inadequada 3 96 

ll. Problemas na propagarda 1 99 1. O:ll"COI:'rêocia 2 98 

12. O:ln:orrência 1 100 2. Insuficiente esforço rnercadoló-
gico 2 100 

l3. Marca imprcnunciável (*) 

4. Falta de estabilidade ro rrercado (*) 

(*) Resultado da análise das pesquisas que serviram de base para este estudo. 
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A soma das quatro primeiras causas de fracasso no 

Brasil alcançam 59% enquanto que as norte-americanas somam 

64%. 

-Nestes termos 4 das 12 principais razoes brasilei-

ras de insucesso ou seja 33% do número de causas de fracasso 

-são responsáveis por 59% dos novos bens de consumo que serao 

mal sucedidos em nosso mercado. 

-Nos Estados Unidos, 4 das 14 pribcipais razoes de 

fracasso, ou seja 28% do números de causas de fracasso -sao 

responsáveis por 64% dos insucessos. 

Ao que tudo indica em mercados em desenvolvimento)oo 

mo o Brasil e provavelmente naqueles sub-desenvolvidos, exi~ 

te um maior número de obstáculos com iguais chances de derru 

bar um novo empreendimento, enquanto que em mercado desenvol 

vidos grande par~ dos fracassos concentram-se em algumas cau 

sas. 

Em síntese, enquanto que nos Estados Unidos para 

que se possa ser bem sucedido na introdução de um novo bem 

de consumo devemos concentrar as baterias em algumas barrei-

ras, no Brasil se faz preciso pulverizar aquelas baterias 

em inúmeras barreiras. 

Nestes termos não é provável que o nível de dificu! 

dade na introdução de novos produtos nos Estados Unidos seja 

maior que no Brasil. 

Sem dúvida os problemas são distintos como também 

o sao os instrumentos disponíveis para saná-los. 

E por este motivo que dissemos que os "sistemas de 

avaliação importados" são ineficientes no Brasil. 

Um sistema de avaliação que chamaríamos de "concen-

trado" estaria mais adequado as peculiaridades do mercado nor 

te-americano ou seja, nos Estados Unidos o julgamento de 
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urnas poucas variáveis, rn~s principalmente aquelas relaciona

das com os "problemas de diferenciação" deveriam carrear um 

maior nível de estudos e análises. 

Por outro lado, no Brasil, parece necessário um sis 

terna de avaliação de novos bens de consumo que permita dirnen 

-5 ionar um maior número de diferentes variáveis ao que aquele 

do mercado norte-americano, desde que existam indícios de que 

a grande maioria daquelas variáveis dispõe de chances iguais 

para impedir que um novo produto seja bem sucedido no rnerca-

do brasileiro. 

E sem sobra de dúvida não seria os "problemas de di 

ferenciação" que no nosso caso, carreariarn um maior nível 

de estudos e análises. 

Dando continuidades ao comparativo das causas defra 

casso na introdução de novos bens de consumo no Brasil e nos 

Estados Unidos, pela tabela IX, colunas 2 e 3, verificamos 

que nos dois mercados são as causas rnercadológ~cas as maio-

res responsáveis pelos insucessos de novos lançamentos. 

No Brasil, 7 entre 10 novos bens de consumo fracas-

sam por razões mercadológicas enquanto nos Estados Unidos e~ 

ta relação é de 6,7 para lO ou seja 67% dos insucessos -sao 

devidos as causas mercadológicas. 

Era de se esperar justamente o inverso, pois sendo 

o mercado norte-americano mais combativo, mais competitivo , 

poderia se pressupor que as origens mercadológicas de fracas 

so tivessem uma maior participação nos Estados Unidos do 

que no Brasil. 

Voltamos a reafirmar que nos Estados Unidos os pro-

blemas enfrentados na introdução de novos bens de consumo 

são mais específicos que no Brasil o que não significa que o 

nível de dificuldade na introdução de novos bens de consumo 
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lá seja maior que aqui. Talvez se possa pensar justamente o 

inverso. 

TABELA IX: IMPORTÂNCIA RELATIVA DAS CAUSAS DE FRACASSO NO IAN 

ÇAMENTO DE NOVOS BENS DE CONUMO NO BRASIL E NOS 

ESTADOS UNIDOS. (*) 

% DO. TOTAL % DO GRUPO 

CAUSAS DE FRACASSO BRASIL E.E.U.U. BRASIL E.E.U.U. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

CAIJSAS MERCAOOilGICAS 70 67 100 100 - - - -
1. Problenas de distriwição 19 6 27 9 

2. Análise de mercado inad~da 15 ll 22 17 

3. R>lítica dt: preço inadequada 13 3 19 5 

4. Problemas na adequação do produto li 5 16 7 

S. Problemas de diferenciação lO 31 14 46 

6. Problenas na propaganda 1 - 1 -
7. Coneorrência 1 2 1 3 

8. B:>sicionamento inérlequacb . - 9 - 13 

9. Marca impronunciável .- (*) - -

CAUSAS FINANCEIRAS 19 7 100 100 - - - -
1. Insuf.iciente esforço mercadológico 12 2 63 29 

2. Custos mais altos que os estimados 7 5 37 71 

3. Falta de estabilidade no mercado - (*) - -

CAUSAS TIDITCAS 11 26 100 100 - - - -
1. Problemas de fornecimento 5 - 46 -
2. Apra:zanento inadequado 4 11 36 42 

3. Problemas técnicos m prcrluto 2 ll 18 42 

4. M:I:cado errado para a empresa - 4 - 16 

(*) Menos que 1% 

(*) Resultado da a."lálise das pesquisas que serviram de base para este estudo. 
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Dentre as causas mercadológicas de fracasso,no Bra

sil os "problemas de distribuição" são o maior fato gerador 

de fracasso com 19% do total de bens de consumo mal sucedi -

dos, enquanto que nos Estados aquela causa não atinge nem úm 

terço daquela cifra, ou mais precisamente participa com 6%. 

A "análise de mercado inadequada" tanto aqui como lá 

é a vice-campeã na derrubada de novos bens dê consumo, sendo 

que no Brasil contribui com 15% dos insucessos e nos Estados 

Unidos com 11%. 

A ter6eira razão mercadológica de insucesso no Bra

sil a"política de preço inadequada"responsável por 13% dos 

insucessos e a sexta colocada naquele grupo nos Estados Uni

dos com 3% do total. 

Atentamos para o fato que o consumidor norte-ameri

cano é substancialmente mais "price-conscious", mais consci

entizado do preço dos produtos que o consumidor brasileiro e 

no entanto é aqui no Brasil que a "política de preço inade -

quada" é responsável por quatro vezes mais fracassos que nos 

Estados Unidos. 

Este pode ser um indício de que nossos homens de 

rnarketing estejam subestimando a capacidade de análise de~nos 

sos consumidores julgando, como anteriormente apontado, que 

a ordem dos fatores não altera o produto, pretendendo cons 

truir uma imagem de qualidade para o novo bem de consumo so

mente e tão somente através do preço. 

Os "problemas na adequação do produto", com 11% do 

total de fracassos é o quarto maior entrave mercadológico pa 

ra que novos bens de consumo sobrevivam no mercado brasilei

ro, enquanto que nos Estados Unidos aquela causa atinge 5% , 

menos da metade do que ela contribui para nossos fracassos. 

Novamente reafirmamos que o mercado norte-americano 
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é mais competitivo e julgamos que os "problemas na adequação 

do produto" deveriam ser responsáveis por um maior número de 

fracassos lá do que aqui. O que não aconteceu. 

As participações percentuais das causas mercadológi 

cas como um todo e mais especificamente a "polltica de preço 

inadequada" e "problemas na adequação do produto" no fracas-

so de novos bens de consumo no Brasil sobrepuja as norte-ame 

ricanas o que se configura como um paradoxo. 

Se nos Estados Unidos o mercado de bens de consumo 

e mais combativo que o nosso então lá a participação percen-

tual das causas mercadológicas no fracasso de novos bens de 

consumo deveria ser maior que aqui. O que não se verifica. 

Se o consumidor norte-americano é mais "price-oonscious" 

que o brasileiro então a "polltica de preço inadequada" deve 

ria ser responsável por um maior número de fracassos nos Es-

tados Unidos que no Brasil. O que não acontece. 

Se a maioria das categorias de bens de consumo nor-

te-americanas foram mais "exploradas" que as brasileiras en-

tão os "problemas na adequação do produto" nos Estados Uni-

dos deveriam subrepujar os do Brasil. O que também não se ve 

rifica. 

Talvez por acreditarmos que é mais fácil lançar no-

vos bens de consumo no Brasil que nos Estados Unidos, 

estejamos ultrapassando as raias do bom senso julgando que 

basta ser "novo" para que o consumidor brasileiro o aprove. 

Ainda dentre do conjunto de causas de fracasso, di-

tas mercadológicas, no Brasil os "problemas de diferenciação" 

ocupam a quinta posição, sendo responsável por 10% dos nos-

sos insucessos em bens de consumo enquanto nos Estados Uni-

dos ocupam a primeira colocação com 31% do total. 

-Os "problemas na propaganda", causa de fracasso nao 
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registrada nas pesquisas norte-americanas, assumem a sexm po 

sição dentre nossas razões mercadológicas de insucesso. 

Tanto nos Estados Unidos corno no Brasil a "concor 

r~ncia" Obt~rn a s~tirn~ colocação entre as raz~oes rnercadoló-

gicas de fracasso contribuindo com 2% e 1% do total respec-

tivarnente. 

O "posicionamento inadequado" que pela pesquisa ana 

lisada não tem afetado os novos lançamentos brasileiros, nos 

Estados Unidos assume a terceira colocação dentre as -razoes 

de insucesso contribuindo com 9% dos fracas.sos ,. rner.ca,dolôg i-

cos, t~cnicos ou financeiros. 

E finalmente a "marca impronunciável" provável cau-

sa de descontinuidade dos c:igarros "Peter Stuyvesan" no Bra-

sil, na verdade não foi registrada por nenhuma das empresas 

brasileiras entrevistadas, recebendo urna participação irrele 

vante no mercado norte-americano. 

As causas financeiras são nosso segundo "calcanhar 

de Aquiles" no lançamento de novos bens de consumo com 19% 

dos insucessos enquanto nos Estados Unidos e o grupo de cau 

sas terceira colocada com urna participação de 7%. 

-Dentre as razoes de insucesso de origem financeira 

o "insuficiente esforço mercadológico" e responsabilizado por 

12% dos fracassos no Brasil enquanto nos Estados Unidos sua 

participação ~ de 2%. 

A segunda causa financeira de fracasso, os "custos 

mais altos que os estimados" participam com 7% dos fracassos 

brasileiros e 5% dos norte-americanos. 

A terceira causa financeira, a "falta de estabilida 

de no mercado" registrada pelas pesquisas norte-arnericanaspo 

deria corresponder a "crise econômica" apontada na pesquisa 

brasileira por~rn nao quantificada, contudo em ambos os rnerca 
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dos sua participação pode ser considerada irrelevante. 

O grupo de causas, classificadas como técnicas,ocor 

rem em 11% dos insucessos brasileiros e 26% dos norte-ameri-

canos. 

A nossa primeira razão técnica de fracasso são os 

-"problemas de fornecimento" com 5% do total, causa esta nao 

mencionada nas pesquisas norte-americanas. 

Já o " aprazamento inadequado" é um problema nosso 

e dos norte-americanos sendo responsável por 4% dos mal suce 

didos bens de consumo lançados no Brasil e 11% daqueles in

troduzidos nos Es~ados Unidos. 

Os "problemas técnicos no produto" participam em 2% 

dos fracassos brasileiros e 11% dos norte-americanos. 

A Gltima causa técnica d~ insucesso o "mercado erra 

do para a empresa" parece não afetar nossos bens de consumo 

enquanto nos Estados Unidos são responsáveis por 4% dos seus 

fracassos. 

Examinando-se agora as colunas 4 e 5 da tabela IX 

o primeiro fato que nos salta a vista é a maior "homogeneida-

de"das participações percentuais das causas mercadológras bra 

sileiras comparadas com as norte-americanas. 

Em relação ao grupo de causas mercadológicas, as 

participações percentuais das cinco primeiras razões mercado 

lógicas de insucesso, no Brasil variam de 14% a 27% enquanto 

nos Estados Unidos esta amplitude é substancialmente maior 

variando de 7 a 46%, o que vem a confirmar que nos Estados 

Unidos existe uma concentração de insucessos em torno de um 

pequeno número de causas. 

No Brasil os "problemas de distribuição" participam 

com 27% dos fracassos classificados como de origem mercadoló 

gica e nos Estados Unidos com 9%. 
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A "análise de mercado inadequada" é responsável por 

22% e 17% dos bens de consumo mal sucedidos, rnercadologica-

mente falando, nos mercados brasileiros e norte- americano res-

pectivarnente. 

Ainda dentre as causas mercadológicas, a "política 

de preço inadequada" participa com 19% nos insucessos brasi-

leiros e 5% nos norte-americanos. 

Enquanto que os "problemas na adequação do produto" 

no Brasil são responsável por 16% dos fracassos rnercadológi-

cos, nos Estados Unidos contribuem com 7%. 

Os "problemas de diferenciação" responsáveis por 14% 

de nossos fracassos, atingem 46% de insucessos norte-arnerica 

nos classificados corno de origem mercadológica. 

Os "problemas na propaganda" e a "concorrência" tem 

a mesma participação de 1% nos insucessos brasileiros sendo 

que esta Última é responsabilizada por 3% dos fracassos nor-

te-americanos. 

-O "posicionamento inadequado" causa de fracasso nao 

reportada pelas empresas brasileiras entrevistadas, é a ter-. 
ceira maior razão mercadológica de insucesso nos Estados Uni 

dos sendo responsável por 13% dos novos bens de consumo re-

jeitados naquele mercado por motivos mercadológicos. 

Dentre as causas de fracasso de origem financeira 

duas delas predominam em ambos os rnercados,brasileiro e nor-

te-americano, contudo com participações percentuais pratica-

mente inversas. 

No Brasil, o "insuficiente esforço mercadológico" é 

responsável por 63% dos insucessos de cunho financeiro e nos 

Estados Unidos sua participação é de 29%. 

Por outro lado, enquanto que no Brasil os "custos 

mais altos que os estimados" são responsáveis por 3 7% dos nos 
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sos fracassos di tos finaJ;lceiros, nos Estados Unidos atinge 71%. 

A nossa primeira razao técnica de fracasso no lança 

mento de nossos bens de consumo são os "problemas de forneci 

mento" que ocorrem em 46% dos insucessos classificados como 

de cunho técnico. 

-Nos Estados Unidos a acima referida causa nao foi 

nem mencionada nas pesquisas especializadas sobre o assunto, 

o que seria de se esperar. 

o "aprazamento inadequado" enquanto que no Brasil 

é responsável 36% dos fracassos técnicos,nos Estados Unidos 

aquela razão de descontinuidade de novos bens de consumo atin 

ge uma participação de 42%. 

Os "problemas técnicos no produto" participam com 

18% dos fracassos brasileiros ditos técnicos. Nos Estados Uni-

dos contribuem com 42%. 

E a última causa técnica, reportada somente pelas 

empresas norte-americanas, o "mercado errado p.ara a empresa" 

é responsável por 16% dos fracassos de novos ben~ de ~onsumo 

lançados nos Estàdos Unidos não téndo sido tegistrada - pela 

pesquisa brasileira. 

Isto posto, ninguém há de negar que as barreiras a 

serem sobrepujadas para que um novo bem de consumo emergir no 

mercado, são na sua maioria as mesmas tanto no Brasil como 

nos Estados Unidos embora varie o seu grau de participação 

nos insucessos ocorridos nos dois paises. 

Por outro lado, todos hão de convir que nao se pode 

afirmar que o nível de dificuldade na introdução de novos p~ 

dutos é menor aqui ou lá. 

Quer nos parecer que os níveis de dificuldade se 

contrabalançam nos dois mercados, pois se os"problemas de di 

ferenciação" são tão grandes nos Estados Unidos, em contra-
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partida lá se encontram instrtrnentos e meios mais precisos 

para sua aferição. 

Porém a finalidade principal deste capítulo foi a 

de nos p'roporcionar as · 11 balisas 11 para a proposição de Uni. SiS 

tema de avaliação de novos bens de consumo adequado as pecu

liaridades do mercado brasileiro através do conhecimento das 

causas que tem sido letais aos nossos lançamentos bem como 

da intensidade com que estas causas tem agido. 



- CAP!.TULO VII - PROPOSICÃO DE UM SISTEMA DETERMINÍSTICO DE 

AVALIAÇAO DE NOVOS BENS DE CONSUMO, ADEQUADO 

AO MERCADO BRASILEIRO, A SER DrlLIZADO NO PRI

MEIRO ESTÁGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, 

O DE SELEÇÃO DE IDÉIAS. 
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A. PREMISSAS 

são incontáveis as obstáculos nos quais um novo em-

preendimento pode tropeçar sejam de origem mercadológica,téc 

nica, financeira ou legal e se quisermos minimizar as proba-

bilidades de um fracasso entao deveríamos listar e analisar 

todas as variáveis pertinentes ao trinômio produto- empresa-

mercado. 

Mas seria impraticável dimensionar todos os elemen 

tos que poderiam afetar um novo lançamento. 

Assim sendo alguns estudiosos da área de desenvolvi 

mento de novos produtos sugerem que para sermos bem sucedi-

dos em um novo lançamento devemos analisar aqueles elementos 

que poderiam ser fatais ao novo bem de consumo. 

Mas desde que todo o processo de desenvolvimento de 

um novo produto, desde a concepçao da idéia até a comerciali 
. . 

zação, leva em média 29 meses (53) os principais obstáculos 

de ontem provavelmente serão distintos dos de hoje e eventu-

almente deixarão de ser os problemas de amanhã. 

No nosso entender um sistema de avaliação de novos 

bens de consumo deve conter elementos que julguem as princi-

pais causas de fracasso de hoje mas não pode dispensar da.aná 

lise de possíveis razões futuras de insucesso. 

Os principais problemas de hoje no lançamento de no 

vos bens de consumo no Brasil correspondem as principais cau 

sas de fracasso reportadas na pesquisa brasileira. 

Consideramos válido incluirmos no sistema de avalia 

çao elementos que julguem as principais razões de insucesso 

(53) TWEDT, Dick Warren - How long does it take to introduce 
new products-u.s. Journal of Marketing-Janeiro del955 
pág. 72. 
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na introdução de novos bens de consumo no Estados Unidos pois 

poderiam espelhar as futuras causas de fracasso no Brasil. 

Além disso a profundidade de análise de cada fato 

gerador de fracasso não pode deixar de ser proporcional a in 

tensidade com que participa no insucesso de novos lançarnertns. 

Ou seja devemos atribuir a cada elemento do sistema 

de avaliação a ser proposto urna ponderação que ·traduza a im

portância relativa do fato gerador de insucesso que lhe deu 

origem. 

Nestes termos se um elemento de avaliação merecer 

um peso de 600 pontos de um total 1.000 pontos, aquele valor 

correspond.erá a sua participação no computo global dos novos 

bens de consumo mal sucedidos no mercado. 

Contudo se um novo lançamento não vinga nos Estados 

Unidos por um "posicionamento inadequado", causa esta não re 

portada pelas empresas brasileiras entrevistadas, então a 

sua ponderação deve ser realizada de tal forma que não preju 

dique as· importâncias relativas das causas nacionais o que 

signifi'ca, em síntese, na adequação das razões norte-arnerica 

nas de fracasso as peculiaridades do mercado brasileiro. 

Portanto, o sistema de avaliação de novos bens de 

consumo que iremos propor conterá ele.mentos que ajuizarão as 

pri'ncípais causas de fracasso daquele tipo de bem no Brasil 

e nos Estados Unidos além de outros que nossa experiência 

profissional tem apontado como sendo imprescindíveis àquele 

primeiro estágio do processo de desenvolvimento, a seleção 

de idéias. 

Porém, os parâmetros para a determinação da pondera 

çao dos elementos de avaliação estarão fundamentados nas 

participaçÕes percentuais das principais causas de fracasso 

na introdução de novos bens de consumo no Brasil. 
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Dado este panorama no qual desenvolveremos o presen 

te trabalho passamos a proposição propriamente dita. 

B. DETERMINAÇÃO E PONDERAÇÃO DO GRUPO DE VARIÂVEIS QUE COMPO 

RÃO O SISTEMA DE AVALIAÇÃO. 
o 

Como dito cada principal causa ou grupo de causas 

de fracasso no lançamento de novos bens de consumo deverá ter, 

no sistema de avaliação,· elemento (s) que permita (m) dimen 

sionar aquela razão ou grupo de razões de insucesso. 

Assim ao grupo de causas mercadológicas que provoca 

ram a descontinuidade de novos empreendimentos faremos cor 

responder no sistema de avaliação, um grupo de elementos que 

chamamos de variáveis mercadológicas, assim como o conjunto 

de causas financeiras e técnicas terão seu correspondente gru 

po de variáveis financeiras e técnicas. 

Além disso, decidimos incorporar ao sistema de ava-

liação um grupo de variáveis que denominamos de legais, cujo 

objetivo será o de antever dificuldades jurídicas que pode-. 
riam obstruir o processo de desenvolvimento como patentes e/ 

ou regulamentações, relativas as matérias primas , materiais 

de embalagem, processo de produção etc. utilizados no novo 

bem de consumo, haja visto que tem se intensificado este ti-

po de contrõle a exemplo das proibições do uso do freon, elo 

roformio, ciclamatos e tantos outros principalmente nos Esta 

dos Unidos. 

Nestes termos o sistema de avaliação de novos bens 

de consumo no primeiro estágio do processo de desenvolvimen-

to,o de seleção de idéias, será decomposto em quatro grupos 

de variáveis, sendo eles: 
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a. variáveis mercadológicas; 

b. variáveis financeiras; 

c. variáveis técnicas; 

d. variáveis legais 

Todos estes grupos de variáveis, a exceção das le-

gais, terão definidas suas ponderações através das particip~ 

ções percentuais dos respectivos grupos de causas brasilei-

ras de fracasso, mercadológicas, financeiras e técnicas. 

Então, repetindo, o pêso atribuído a cada um dos 

três conjuntos de variáveis mercadológicas, financeiras e 

técnicas terá por parâmetro o percentual que o respectivo 

grupo de causas participa no fracasso de novos bens de consu 

mo no Brasil, que vimos no capítulo anterior, sendo eles: 

CAUSAS DE FRACASSO NO LANÇAMENTO % EM RELAÇAO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO- BRASIL AO TOTAL 

A) CAUSAS MERCADOLÓGICAS 70% 

B) CAUSAS. FINANCEIRAS 19% 

C) CAUSAS Tt':CNICAS 11% 

TOTAL 100% 

Os pêsos das variáveis mercadológicas, financeiras 

e técnicas do sistema de avaliação deveriam seguir exatamen 

te as cifras do quadro acima, caso não tivessemos incluído 

aquele grupo de variáveis que chamamos de legais. 

Mas sua incorporação e automática ponderação 

deve afetar a importância relativa das demais variáveis. 

-na o 

Determinamos então, que as variáveis legais teriam 

um pêso de 5% em relação ao total e este percentual foi sub-
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traído de cada uma das participações das causas de fracasso 

mercadol6gicas, financeiras e t~cnicas e ajustadas para o nfi 

mero inteiro mais próximo. 

Assim sendo os cálculos efetuados para a determina

çao das ponderações dos grupos de variáveis foram os seguig 

tes: 

CAUSAS DE FRACASSO NO LANÇAMENTO % EM RELAÇAO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO -BRASIL AO TOTAL 

A) CAUS.AS MERCADOLÓGICAS 70 

B) CAUSAS FINANCEIRAS 19 

C) CAUSAS TÉCNICAS 11 
--

100 

PONDERAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

- VARIÁVEIS -CÁLCULO APROXIMAÇÃO 

A) VARIÁVEIS MEOCADOI.ÓGICAS 70x0.95~66,50 67 

B) VARIÁVEIS FINANCEIRAS 19x0.95=18,05 18 

C) VARIÁVEIS Tá:NICAS llx0.95=10,45 10 

SUB-TOTAL 95 

d) VARIÁVEIS rECAIS 5 

TOTAL 100 

Portanto multiplicando-se a participação das causas 

mercadológicas de fracasso no lançamento de novos bens de con 

sumo no Brasil por 0.95, o que significa subtrair 5% daquele 

valor de 70, resulta em 66,50 cuja aproximação ao número in

teiro mais pr6ximo redunda em 67. 
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Aplicando-se o mesmo critério as participações das 

causas financeiras e técnicas obtemos a ponderação das res

pectivas variáveis de 18 e 10. 

·A soma das ponderações das variáveis mercadológ'icas, 

financeiras e técnicas tótalizam 95 restando 5 para as variá 

veis legais cujo pêso, por definição, deveria representar 5% 

do total. 

Em seguida estabelecemos que a somatória dos pesos 

dos grupos de variáveis mercadológicas, financeiras,técnicas 

e legais deveria ser igual a 1.000 pontos e desta forma cal

culamos os pêsos de cada uma daquelas variáveis que comporão 

o sistema de avaliação, sendo eles: 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

VARIÂVEIS PESO % EM RELAÇÃO 

AO TOTAL 

A) VARIÂVEIS MERCADJI..á;ICAS 670 67 

B) VARIÂVEIS FJNANCEIRAS 180 18 

C) VARIÂVEIS 1ÉCNICAS 100 10 

D) VARIÁVEIS LEGAIS 50 5 

TOTAL 1.000 100 

Nestes termos .o sistema de avaliação de novos bens 

de consumo, no primeiro estágio do processo de desenvolvime~ 

to, o de seleção de idéias constituir-se-á de um grupo de 

variáveis mercadológicas com um pêso de 670 pontos, de variá 

veis financeiras com 180 pontos, de variáveis técnicas com 

100 pontos e variáveis legais com 50 pontos, ponderações es-

tas baseadas nas participações percentuais dos respectivos 
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conjuntos de causas de fracasso no lançamento de novos bens 

de consumo no Brasil, a exceçao das variáveis legais as quais 

atribuirnos um pêso de 5% do total. 

Os mencionados grupos de variáveis do sistema de~ava 

liação proposto, serão constituidos de elementos que permi

tirão avaliar as causas de fracasso classificadas em mercado 

lógicas, financeiras e técnicas, reportadas nas pesquisas 

analisadas, bem corno possiveis causas legais de insucessonao 

mencionadas ou superficialmente mencionadas nas referidas , 

pesquisas mas que a nosso ver podem se configurar em sérios 

obstáculos para que um novo lançamento seja bem sucedido. 

Evidentemente os grupos de variáveis conterão aque

las principais causas de fracasso passiveís de serem avalia 

das ou simuladas naquele primeiro estágio do processo de de

senvolvimento, o de seleção de idéias. 

Exemplificando, a causa de insucesso reportada corno 

sendo de "marca irnpronunciável" não terá nenhuma elemento 

no sistema de avaliação que possibilite analisá-la nem indi

retamente, desde que a pesquisa de marca se efetiva somente 

em estágios mais avançados do processo de desenvolvimento. 

C. DECOMPOSIÇÃO DAS VARIÂVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EM SUB

VARIÂVEIS E PONDERAÇÕES DESTAS SUB-VARIÂVEIS 

Assim corno as causas e grupos de causas de fracasso 

de mesmo significado classificadas em mercadológicas, finan

ceiras e técnicas tem seus correspondentes grupos de variá

veis mercadológicas, financeiras e técnicas no sistema de 

avaliação, as especificas causas reportadas, que serão trata 

das através do convencionado denominador comum, terão seus 

elementos correspondentes que possibilitarão dimensioná-las. 
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Portanto cada grupo de variáveis será decomposto em 

-sub-variáveis que estarão correlacionadas com as razoes de 

insucesso de novos lançamentos mencionadas nas pesquisas ana 

lisadas, razões estas que serão tratadas através do estipula 

dQ denominador comum. 
• 

Exemplificando a razão de ~nsucesso tratada por 

"problemas de distribuição" terá urna sub-variável"distribui

ção" no sistema de avaliação. 

Corno dito a correlação causa/sub-variável não é pos 

sível corno no caso da "marca irnpronunciável. 

Mesmo que já tivessernos urna marca que deveria ser 

aquela de lançamento caso o novo produto fosse aprovado em 

todos os estágios subsequentes do processo de desenvolvirnen-

to, corno se pretende avaliar grupos de idéias de mesmo ;grau 

de inovação seria bastante improvável que tivessernos já defi 

nidas as marcas para todas as idéias de novos bens de consu-

mo em estudo. 

Outras causas corno "problemas na adequação do produ 

to", estariam igualmente sujeitas a eliminação. 

No entanto entre "marca irnpronunciável" e os "prcble 

mas na adequação do produto" existe a diferença destas ra-

zões de insucesso serem passíveis ou não de urna avaliação 

indireta neste primeiro estágio do processo de desenvolvirnen 

to. 

Enquanto que os "problemas na adequação do produto" 

podem ser julgados através da familiaridade com o processo 

de produção, disponibilidade de "know-how" e outros que pos-

sibilitam a referida avaliação indireta, no caso de "marca 

irnpronunciável" esta avaliação indireta não é exequível, ou 

melhor dizendo é possível porém através de uma pesquisa de 

mercado objetivando verificar a aceitabilidade ou potencial! 
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dade da marca, o que a esta altura do processo de desenvolvi 

menta não seria recomendável por si só, e muito menos se pen 

sarrnos na avaliação de grupos de idéias de novos produtos. 

Igualmente, outras causas de fracasso não foram cor 

r~lacionadas com as sub-variáveis do sistema de avaliaçãopor 

julgarmos que fazem parte de um estâgio do processo de de

senvolvimento anterior ao da seleção de idéias, a exemplo 

do "mercado errado para empresa" problema este cuja solução 

encontra-se no estabelecimento de um plano estratégico na 

área de novos negócios de responsabilidade Única e exclusiva 

da alta gerência. 

Estabelecidas as ressalvas o quadro n9 16 relaciona 

as causas de fracasso apontadas nas pesquisas norte-america

nas e brasileira com as respectivas sub-variáveis do sistema 

de avaliação que estamos propondo. 

Assim corno apresentamos no quadro n9 16, no grupo 

de variáveis mercadológicas a sub-variável "distribuição" se 

rã o elemento do sistema de avaliação relacionada à causa de 

fracasso tratada pelo denominador comum de "problemas de dis 

tribuição". 

A sub-variável "oportunidade de mercado" será o ele 

menta no sistema de avaliação que possibilitar~ avaliar a 

causa de fracasso reportada nas pesquisas corno sendo de "anã 

lise de mercado inadequada". 

As perspectivas para uma "diferenciação em prêço"do 

novo bem de consumo a ser lançado, será o componente do sis

tema de avaliação que procurará evitar a "politica de preço 

inadequada" como fato gerador de insucesso. 

Ainda dentre as variáveis mercadológicas que compoe 

o sistema de avaliação de novos bens de consumo no primeiro 

estágio do processo de desenvolvimento, o de seleção de idéi 
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as, a sub-variável "potencial de adequação" procurará ante -

ver eventuais "problemas na adequação do produto". 

QUADRO N9 16: CAUSAS DE FRACASSO NO LANÇAMENTO DE NOVOS BENS 

DE CONSUMO E SUAS CORRESPONDENTES SUB-VARIÁVEIS 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO. 

CAUSAS DE FRACASSO NO IANÇAMENT0 DE NOVC 

BENS DE CCNSUI1J 

CAUSAS MERCAIX)LÕ3ICAE 

CAUSAS FJNANCEIRAS 

CAUSAS Tfi:NICAS 

.Problemas de distrib1 

.Análise de mercado i.I 
quado 

. Poli tica de preço im 
quado 

. Problemas na adequaç~ 
produto 

. Problemas de diferenc -çao 

. Problemas na propagaJ 

.Concorrência 

.Posicionamento inade 

. Marca impronunci.ável 

.Insuficiente esforço 
cadológico . 

. Custos mais altos quE 
estimados 

.Falta de estabilidadE 
mercado 

.Problemas de fornecii 

. Aprazamento inadequa< 

. Problemas técnicos n< 
duto . 

. Mercado errado para • 
presa. 
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A "diferenciação dos atributos" será a sub-variável 

que comporá o sistema de avaliação permitindo ajuizar a cau

sa de fracasso convencionada por '.'problemas de diferenciação". 

Igualmente o sistema de avaliação constituir-se·-á , 

no grupo de variáveis mercadológicas, da sub-variável por 

nós chamada de "comunicabilidade" que tentará dimensionar 

futuros "problemas na propaganda", causa de insucesso no lan 

çamento de novos bens de consumo reportadas nas pesquisas 

analisadas. 

A sub-variável mercadológica denominada "concorrên-

cia" dimensionarávários aspectos da causa de fracasso que 

lhe deu nome. 

Por fim, ainda dentre as variáveis mercadológicas 

que constituirão o sistema de avaliação, a sub-variável "po 

sicionamento" será o elemento que procurará avaliar a causa 

de fracasso no lançamento de novos bens de consumo aponuada 

como sendo gerada pelo "posicionamento inadequado" do novo 

empreendimento. 

A causa de fracasso "marca impronunciáve1" nao terá 

sua correspondente sub-variável desde que este elemento -na o 

é passível de análise a esta altura do processo de desenvol-

vimento, o de seleção de idéias, como anteriormente justifi-

cado. 

As variáveis financeiras do sistema de avaliaçãopro 

curarao dimensionar as causas financeiras que tem provocado 

a descontinuidade de novos bens de consumo. 

Assim dentre elas, a sub-variável financeira denomi 

nada "custos mercadológicos de lançamento" tentará se anteci 

par a causa de fracasso reportada como sendo de"insuficiente 

esforço mercadológico". 

As sub-variáveis "custos diretos e lucratividade"se 
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rao aquelas que permitir~o dimensionar a razão de insucesso 

de novos bens de consumo expressa como sendo de "custos mais 

altos que os estimados". 

Por último, dentre as variáveis financeiras que oom 

parao o sistema de avaliação de novos bens de consumo a ser 

proposto, a sub-variável "estabilid~de do produto"deverá per 

mitir ajuizar a "falta de estabilidade do mercado" como pos

sível causa de fracasso do novo bem a ser introduzido no roer 

cado. 

O conjunto de variáveis chamadas técnicas do siste

ma de avaliação investigará as principais causas técn±as que 

tem se contraposto ao lançamento bem sucedido de novos produ 

tos .. 

A sub-variável técnica "inputs de produção" apre

ciará possíveis "problemas de fornecimento", causa de fracas 

so na introdução de novos bens de consumo no Brasil. 

Os elementos do sistema de analiação que avalisarão 

o "aprazamento inadequado" como _fato gerador de insucesso se 

rão as sub-variáveis denominadas "planejamento, contrôle de 

produção e equipamento de produção". 

E a sub-variável "tecnolôgica de produção" dimensio 

nará eventuais "problemas técnicos no·produto" causa técnica 

que igualmente tem impedido que novos bens de consumo sejam 

bens sucedidos no mercado. 

Como anteriormente justificado a causa de fracasso 

"mercado errado para a empresa" tem origem em fases anterio 

res a seleção de idéias não cabendo que a analisemos no está 

gio proposto para o sistema. 

Finalmente, as variáveis legais que comparao o sis

tema de avaliação permitirão que nos antecipemos a problemas 

de ordem legal que poderiam derrocar o novo lançamento, pro-
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blemas estes que serao avaliados através de duas sub-variá 

veis legais chamadas "patentes" e "regulamentações". 

Estabelecidas as relações causas de fracasso/sub-va 

riáveis passamos em seguida as ponderações destas sub-variá

veis que constituem o sistema de avaliação a ser proposto. 

A distribuição dos pêsos à~ inúmeras sub-variáveis, 

como dito, terá por parâmetro as participações percentuais 

com que suas respectivas causas foram responsáveis pelos lan 

çamentos mal sucedidos. 

Então à sub-variável "distribuição" que dimensiona 

rã os "problemas de distribuição", a maior causa de fracasso 

na introduçao de novos bens de consumo no Brasil, deverá ser 

atribuído um pêso maior que todas as outras sub-variáveis. 

A nossa segunda causa mercadológica de fracasso a 

"análise de mercado inadequada" merecerá um pêso menor que os 

"problemas de distribuição" contudo maior que a "política de 

prêço inadequada", terceira causa brasileira de fracasso de 

origem mercadológica, e assim por diante. 

Na verdade manteremos nas ponderações dos elementos 

de avaliação a importância relativa de cada causa de fracas

so em relação as demais. 

Será esta a linha mestra para a determinação das 

ponderações das sub-variáveis do sistema de avaliação. 

No entanto algumas razões de insucesso foram aponta 

das nas pesquisas norte-americanas e não o foram na brasilei 

r a. 

Neste caso consideraremos que aquela causa de fra

casso norte-americana tenha a menor participação percentual 

possível, qual seja 1%. 

Assim sendo, dentre as causas mercadológicas de fra 

casso, o "posicionamento inadequado", não reportado pela pes 
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quisa brasileira, por definição teria sua participação esta-

belecida em 1%. Ou seja pressuporemos que o " posicionamento 

inadequado" tivesse sido citado por 1% das empresas entrevis 

tadas naquela pesquisa sobre os motivos que levam novos bens 

de consumo ao fracasso no Brasil. 

Na tabela X apresentamos a~ causas de fracasso no 

lançamento de novos bens de consumo, as participações percen 

tuais decada razão brasileira de insucesso em relação ao gru 

po de causas mercadológicas,financeiras e técnicas ao lado 

das sub-variáveis do sistema de avaliação cotn suas correspon 

dentes ponderações (ver cálculo das ponderações no final des 

te capítulo). 

A sub-variável mercadológica "distribuição" do sis 

tema de avaliação(coluna 3), mereceu uma ponderação de 179 

pontos (coluna 4) que representa 26% (coluna 5) dos 670 pontos 

(coluna 4) atribuídos as variáveis mercadológicas. Este per-

centual é um pouco menor do que os 27% (coluna· 2) que a cor-

respondente causa "problemas de .distribuição" (coluna l)par-

ticipa no fracasso de novos bens de consumo lançados no Bra-· 

sil. 

Ã sub-variável "oportunidade de mercado" {coluna 3)' 

que dimensionará a causa de fracasso ... análise de rrercado ina-

dequada" (coluna 1) foi atribuído um pêso de 139 pontos (co-

luna 4) que representam 21% (coluna 5) dos 670 pontos que to 

talizam a somatória das variáveis mercadológicas, percentual 

este idêntico que sua correspondente cau~a "análi 

se de mercado inadequada" participa no conjunto de razoes mer 

cadológicas de fracasso de novos bens de consumo no Brasil. 

A "política de preço inadequada" (coluna 1) que -e 

responsável por 19% (coluna 2) dos bens de consumo mal suce-

Q.idos no Brasil será dimensionada pela sub-variável "diferen 
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ciação em preço" (coluna 3) que com um peso de 126 pontos 

(coluna 4) atingirá os mesmos 19% (coluna 5) em reLação ao 

grupo de variáveis mercadolÓgicas que comporão o sistema de 

avaliação. 

TABELA X: PONDERAÇÃO DAS SUB-VARIÁVEIS DO SISTEMA DE A~O 

DE NCNa3 BENS DE CONSUMO 

CAUSAS DE FRACASSO NO IA."jÇ1\- BRASIL 

MENrO DE N:JVOS BENS DE CCN-

St.M). 
%em re-
lação ao 

grtl!;O 
(1} (2) 

CAUSAS MERCAOOI.lG!CAS 100 -
• Problenas de distx:.i.b.lição 27 
• Análise de rrercado inadequada 21 
• Poli tica de preço inadequada 19 
• Problemas na adequação do pro 16 

duto. · -
• Prob1e:nas de diferenciação 15 

• Proble:nas na propaganda 1 
• Concorrência 1 
• Posicionamento inad8:itJado -
CAUSAS FINANCEIRAS 100 -
• Insuficiente esforço rrercado-

lógioo. 63 
• CUstos mais altos que os esti 

maà:>s - 37 
• Falta de estabilidade ro mer-

cado -
CAUSAS 'ltCNICAS 100 -
• Problanas de fornecimento 44 
• Aprazarnento inadequado 38 

• Problemas técnicos ro produto 18 

roNDERN;ÃO DAS SUB-~ 16. 
VEIS 00 S!Sl'EMA DE A;~n'l;<c ~ 

(3} (4} 

670 100 

I.A} Distribuição 179 26 
I.B} Oforturüdade de mercado 139 21 
!.C} Diferenciação em preço 126 19 
I.D) Potercial de adequação 106 16 

I.E) Difererx::iação dos atribu- 99 15 
tos. 

I.F) Conunicabilidade 7 1 
I.G) Concorrência 7 1 
I.H) Posicionarrento 7 1 

SUB-'VARIÂ'ilEIS F'IWIN:EIR!\.5 180 100 

II .A) Olstos mercadológic::>s de 
lançamento 112 62 

II.B} Custos diretos/IllcrativJ 
dade 66 37 

II.C} Estabilidade do prcxiuto 2 1 

S'OB-VA1U[\.VEIS 'ItcNICAS 100 100 

III.A} "Inputs" de produção 
III.B) Planejamento/Contrô1e 

de produção/Equipamen 
to de prcxiução. -

III.C) Tecro.lDgia de produção 

SUB-VARIÂVEIS IEGAIS 

IV .A} Patentes 
r.J .B} Regulamentações 

44 
38 

18 

50 

30 
20 

'1\:mU, 1. 000 

44 
38 

18 

100 

60 
40 



A causa de fracasso no lançamento de novos bens de 

consumo no Brasil definida por "problemas na adequaç~o do pro 

duto" (coluna 1) serão avaliadas pela sub-variável"potencial 

de adequação" (coluna 3) • Esta sub-variável -mereceu um peso 

de 106 pontos (coluna 4) que representa 16% (coluna 5) do pê 

so de 670 pontos conferidos as variáveis mercadolÓgicas (co-

luna 4). Este percentual 
.. 

(coluna 2) auferido pe-e o mesmo 

los "problemas na adequação do produto" no conjunto de ra-

zoes mercadológicas de insucesso. 

A sub-variável mercadológica, "diferenciação dos atri 

butos" (coluna 3) do sistema de avaliação, com seus 99 pontos 

(coluna 4) julgará eventuais -"problemas de diferenciação" do 

novo bem de consumo (coluna 1). A participação percentual, 

de ambas, causa/sub-variável é idêntica em relação ao grupo 

no qual foram classificadas, ou seja 15%. 

A cada uma das sub-variáveis "comunicabilidade" (co 

luna 4) e"concorrência" (coluna 4·} que analisarão as causas 

de fracasso "problemas na propaganda" (coluna 1) e "concarrên 

cia" (coluna 1) respectivamente foi concedido um pêso de 7 

pontos (coluna 4) que representam 1% da ponderàção conferida 

as variáveis mercadológtcas (coluna 5). 

Este percentual é o mesmo com que aquelas causas par-

ticipam no fracasso de novos bens de consumo no Brasil, elas 

sificados como de cunho mercadológico. 

E a filtima causa mercadológica de insucesso "posi -

cionamento inadequado" (coluna 1) que por enquanto não tem 

afetado a introdução de nossos novos bens de consumo, por de 

finição mereceu.uma participação de 1% (coluna 5) em relação 

ao grupo de causas mercadológicas o que redundou em uma pon-

deração também de 7 pontos (coluna 4) para sua corresponden-

te sub-variável "posicionamento" (coluna 3). 
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Dentre as causas financeiras de fracasso no lança -

mento de novos bens de consumo no Brasil 0
11 insuficiente es-

forço mercadológico 11 (coluna 1) é responsável por 63% dos 

fracasso~ bras~leiros classificados naquele grupo. 

A sub-variável do sistema de avaliação, "custos mer 

cadológicos de lançamento" (coluna 3) que procurará analisar 

aquela causa de fracasso, calculou-se um pêso de 112 pontos 

(coluna 4) que representa 62% (coluna 5) dos 180 pontos con-

feridos as variáveis financeiras, percentual este praticamen 

te idêntico ao fato gerador de fracasso que lhe deu origem. 

A razão de insucesso 11 custos mais altos que os esti 

mados 11 (coluna 1) será dimensionada por duas sub-variáveis cha 

madas de 11 custos diretos e lucratividade 11 (coluna 3). 

O pêso destas duas sub-variáveis totalizarão 66 pon 

tos (coluna 4) que corresponde a 37% (coluna 5) dos 180 pon-

tos das variáveis financeiras, percentual este idêntico a 

que sua correspondente causa participa nos fracassos finan 

ceiros de novos bens de consumo introduzidos no Brasil. 

O filtimo fato financeiro gerador de fracasso a "fal . 
ta de estabilidade no mercado 11 (coluna 1) apontada nas pes-

.quisas norte-americanas estaria relacionada com a causa de 

fracasso 11 Crise econômica no mercado 11 registrada na pesquisa 

brasileira (54) mas classificada em "outras 11 e portanto nao 

quantificada. 

Neste caso adotamos o mesmo critério aplicado as 

causas não mencionadas na pesquisa brasileira mas apontadas 

naquelas realizadas nos Estados Unidos. 

Assim a participação de 1% (coluna 5) em relação ao 

(54) VALENTE, Célia - Op. cit. pág. 92. 



233. 

grupo de variáveis em que foi classificada confere a sub-va-

riável "estabilidade do produto" (coluna 3) um total de 2 

pontos (coluna 4). 

No penúltimo grupo de sub-variáveis, as chamadas téc 

nicas, os "inputs de produção" (coluna 3) do sistema de ava-

liação possibilitará dimensionar a causa de fracasso tratada 

por "problemas de fornecimento" (coluna 1) tendo aquela sub-

-variável r.ecebido um pêso de 44 Pontos (coluna 4) que cor-

responde a 44% (coluna ~) dos 100 pontos com que as variá-

veis técnicas participarão no sistema de avaliação, percentu 

al aquele idêntico com que sua correspondente causa "proble-

mas de fornecimento" (coluna 1) participa nos insucessos bra 

sileiros. (coluna 2). 

As sub-variáveis técnicas "planejamento, contrôle de 

produção e equipamento de produção" (coluna 3) procurará se 

antecipar a eventuais problemas de "aprazamento inadequado " 

(coluna 1) corrorazão de fracasso. 

Este conjunto de sub-variáveis técnicas do sistema 

de avaliação recebeu um total de 38 pontos (coluna 4) ou se-. 
ja 38% (coluna 5) dos 100 pontos conferidos as variáveis téc 

nicas. 

Sua causa de fracasso correspondente, o mencionado 

"aprazamento inadequado" (coluna 1) é igualmente responsável 

por 38% (coluna 2) dos mal sucedidos bens de consumo introdu 

zidos no Brasil por razoes de ordem técnica. 

A "tecnologia de produção" (coluna 3) elemento do 

sistema de avaliação que possibilitará ajuizar a causa de 

fracasso tratada por " problemas técnicos no produto" (colu-

na 1) foi concedido um peso de 18 pontos (coluna 4) que re

presenta 18% (coluna 5) dos 100 pontos com que as variáveis 

técnicas participarão no sistema de avaliação, o mesmo per-
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centual com que sua respectiva causa tem concorrido para que 

nossos novos bens de consumo sejam mal sucedidos. (coluna 2). 

Até esta altura, nos servimos das participações per 

centuais das causas de fracasso no lançamento de novos bens 

de consumo no Brasil para a determinação dos pêsos a serem 

atribuídos aos grupos de variáveis mercadológicas, financei 

ras e técnicas assim como de suas correspondentes sub-variá

veis. 

As variáveis legais fogem a este esquema tendo sido 

concedido um pêso de 50 pontos. 

Estas variáveis legais do sistema de avaliação fo

ram decompostas em duas sub- variáveis chamadas de" patentes" 

e "regulamentações". 

Se não dispuséssemos de nenhuma referência sobre a 

parcela de responsabilidade com que participam no fracasso 

de novos bens de consumo no Brasil seria recomendável que 

aqueles 50 pontos fossem distribuídos equitativa.mente entre 

as duas sub-variáveis. 

No entanto os "problemas de patente" foram mencio

nados pela pesquisa brasileira (55) sobre o fracasso de no

vos lançamentos, porém assim corno a referida "crise econômi

ca no mercado" não foi quantificada, tendo sido classificada 

em "Outras". 

Por este motivo a sub-variável "patentes" deverá 

ter uma participação, em relação ao grupo em que foi classi

ficada,maior que a sub-variável "regulamentações". 

Potanto a sub-variável "patentes" (coluna 3) merece 

rã uma ponderação de 30 pontos (coluna 4) que representa 60% 

(coluna 5) dos 50 pontos conferidos as variáveis legais. 

(55) VALENTE, Célia - Op. cit. pág. 92. 
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E os restantes 20 pontos (coluna 4) percenterão a 

sub-variável "regulamentações" (coluna 3) conferindo-lhe 40% 

(coluna 5} do pêso atribuído as variáveis legais. 

D. DECOMPOSIÇÃO DAS SUB-VARIÂVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÂO EM 

ITENS E PONDERAÇÃO DESTES ITENS. 

Dando continuidade ao desdobramento do sistema de 

avaliação de novos bens de consumo que pretendemos propor,ca 

da urna das sub-variáveis mercadológicas, financeiras, técni-

cas e legais serão decompostas em itens. 

Estes itens espelham os diferentes prismas sob os 

quais a causa que lhe deu origem pode e deve ser.visualizada 

e analisada. 

Assim sendo, o quadro n9 17 apresenta a referida de 

composição das sub-variáveis em itens. 

'QUADRO N9 17: DECOMPOSIÇÃO DAS SUB-VARIÁVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS 

DE CONSUMO EM ITENS 

VARIÁ'I.'EIS . SUB-VARIÁVEIS 

I. MERCADOLOGICAS 

I.A. DISTRIBUIÇÃO 

I.B. OPORTUNIDADE DE HERCADO 

I.C. DIFERENCIAÇÃO EM PREÇO 

ITENS 

I.A.l. Canais de distribuição (55) 

I.A.2. Força de vendas 

I.A.3. Sistema de transporte 

I.A.4. Facilidades de comercialização (56) 

I.A.5. Condições de comercialização 

I.A.6. Armazenagem no ponto de venda 

I.B.l. Tamanho do mercado 

I.B.2. Tendência de consumo (57) 

I.B.3. Classe econômica do produto 

I.B.4. Potencialidade do produto (58) 

I.B.S. Ciclo de compra (59) 

I.B.6. Segmentação etária (60) 

I.B.7. Profundidade do mercado (61) 

I.C.l. Novidade/Exclusividade (62) 

I.C.2. Satisifação real vs.psicolôgica (63) 

I.C.3. Relação preço-qualidade (64) 

I.C.4. Diferencial de preço ao consumo 

I.C.S. Diferencial de market-share 

De(55) a (64) -Ver fontes no final deste capitulo. 
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QUADRO N9 17: DECOMPOSIÇÃO DAS SUB-VARIÂVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS 

DE CONSUMO EM ITENS (Cont.) 

'VARIÂVEIS 

I. MERCADOL0GICAS 

II. FINANCEIRAS 

III. T~CNICAS 

SUB-VARIÂVEIS 

I.D. POTENCIAL DE ADEQUAÇÃO 

ITENS 

I. D.l. Familiaridade cem o p:rocesso de produção (65) 

I.D. 2. Disponibilidade de te:nologia mercadológica 

I.E. DIFERENCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

I.F. COMUNICABILIDADE 

I.G. CONCORRtNCIA 

I.H. POSICIONAI-lENTO 

I.E.l. Nível de qualidade 

I.E.2. Número de tipos e tamanhos (66) 

I.E.3. Atributos do procuto (67) 

I.E.4. Domínio do mercado 

I.E.S. Mobilidade do mercado 

I.E.6. Imagem da empresa 

I.F.l. Credibilidade dos beneficios (68) 

I.F.2. Mercadibilidade (69) 

I.F.3. Restrições legais 

I.G.l. Market-share 

I.G.2. Situação competitiva (70) 

I.G.3. Concorrência futura 

I.H.l. Posicionamento (71) 

II.A. CUSTOS MERC~~OLOGICOS DE LANÇA~ffiNTO 

·II.B. CUSTOS DIRETOS 

II.B. LUCRATIVIDADE 

II.A.l. Valôres despendidos em propaganda 

II.A.2. Volumes utilizados de propaganda 

II.A.3. Custos de introdução 

II.A. 4. Verba de marketing vs.vendas liquidas 

II.A.S. Processo de compra 

II.B.l. Custos matérias primas e materiais de embalage 

II.B.2. Contribuição versus despesas de marketir 

II.B.l. Margens de lucro bruto 

II.B.2. Contribuição versus tempo 

II.B.J. Market-share versus !=l(lnto de equilíbrio 
II.B.4. Contrõle de preços 

II.C. ESTABILIDADE DO PRODUTO 

III.A. "INPUTS" DE PRODUÇÃO 

II.C.l. Resistência a flutuações sazonais (72} 

II.C.2. Resistência a flutuações cíclicas (58} 

UI.A.l. Dis{:onibilidade de ret.primas e mat.de embalage 

III.A. 2. C\lalidade local das mat.primas e ret.de enbalag 

III.A.J. Sinergia de compras 

III.A.4. Shelf-life das máterias primas 

De (65) a (72) -ver fontes no final deste capítulo. 
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QUADRO NQ 17: DECOMPOSIÇÃO DAS SUB-VARTÂVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS 

DE CONSUMO EM ITEN.S (Cont.) 

VARIÂVEIS 

III. Tt:CNICAS 

IV. LEGAIS 

SUB-VARIÂVEIS 

III.B. PLANEJAMENTO 

III.B. CONTROLE DA PRODUÇÃO 

ITENS 

III.B~l. Sazonalidade 

III.B.2. Período de exclusividade 

III.B.3. Estágio do ciclo de vida do produto 

III.B.4. Facilidades de produção 

III.B.l. Ciclo de produção 

III.B.2. Contrôle de qualidade 

III.B.3. Pesquisa e desenvolvimento 
III.B. EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO 

·rii.C. TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO 

IV.A. PATENTES 

IV.B. REGULAMENTAÇÕES 

III.B.l. Origem do equipamento 

III.B.2~ Produção por terceiros 

III. B .1. Disp:mibilidade de"kmw-mw" temlÕJico 

III.B.2. Condições de armazenagem 

III.B.3. Durabilidade do produto 

IV.A.l. Processo de produção 

IV.A.2. Mat.primas ·e mat.de embalagem 

rv.B.l. Produto e componentes 
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Portanto a· sub-\lariável mercadológica "distribuição" 

foi decomposta em seis itens quais sejam, "canais de distri-

buição, força de vendas, sistema d~ transporte, facilidades 

de comercialização, condições de comercialização e armazena 

gem no ponto de venda" , itens estes cuja análise pretende aqui 

latar os eventuais "problemas de distribuição" que poderiam 

impedir que o novo produto fosse bem sucedido no mercado. 

A sub-variável mercadológica "oportunidade de merca 

-do" procurara antever a causa de fracasso no lançamento de 

novos bens de consumo reportada como sendo de "análise de 

mercado inadequada'', atrav~s -de sete itens, sendo eles, "ta-

manho de mercado, tendência de consumo, classe econômica do 

produto, potencialidade do produto, ciclo de compra, segmen

tação etária e proÍundidade de mercado". 

O terceiro fato mercadológico gerador de insucesso 

no lançamento de novos bens de consumo no Brasil é a "politi 

ca de preço inadequada", causa esta que será avaliada no sis 

tema proposto pela sub-variável "diferenciação em preço"atra 

vês dos seguintes cinco itens, "novidade/exclusivade, satis-

fação real vs. psicologia, relaçao preço-qualidade, diferen-

cial de preço ao consumo e diferencial de "market-share". 

Os "problemas na adequação do produto" causa merca-' 

dológica de insucesso, reportada pelas empresas entrevista -

das, será dimensionada no sistema de avaliação pela sub-variá 

vel "potencial de adequação" que foi decomposta nos dois 

i tens, ''familiar idade com o processo de produção e disponibi 

lidade de tecnologia mercadológica". 

A sub-variável "diferenciação dos atributos" nos 

seus seis itens, "nivel de qualidade, número de tipos e tama 

nhos, atributos do produto, domi.nio do mercado, mobilidade 

do mercado e imagem da empresa "são os elementos do sistema 
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de avaliação que procurarão mapear eventuais "problemas de 

diferenciação" que tem sido responsáveis pelo insucesso no 

lançamento de novos bens de consumo no Brasil. 

A causa de fracasso apontada pela pesquisa brasilei 

ra como sendo de "problemas de propaganda" será dimensionada 

pela sub-variável "comunicabilidade" com seus tres itens,sen 

do eles "credibilidade dos benefícios, mercadibilidade e res 

trições legais". 

A sub-variável mercadológica "concorrência" foi de-

composta igual~ente em três itens, "market-share, situação 

competitiva e concorrência futura" que serao os elementos 

que compondo o sistema de avaliação de novos bens de consumo 

possibilitam antever a "concorrência" como causa de fracasso 

do novo lançamento. 

E a Última'sub-variável mercadológica "posicionamen 

to" de sub-item com o mesmo nome analisará, o "posicionamen

to inadequado" como obstáculo para que o novo bem de consumo 

seja bem sucedido no mercado brasileiro. 

Dentre as variáveis financeiras, a sub-variável"cus 

tos mercadológicos de lançamento" com seus cinco itens,quais 

sejam "valôres despendidos em propaganda, volumes utilizados 

de propaganda, custos de introdução, verba de marketing ~er

sus vendas liquidas e processo de compra"nos permitirão aqui 

latar as possibilidades de que o novo bem de consumo venha 

a fracassar por "insuficiente esforço mercadológico". 

Já a causa financeira de fracasso "custos mais al

tos que os estimados" será dimensionada pela sub-variável"cus 

tos diretos" com os itens "custos das matérias primas e mate 

riais de embalagem e contribuição vs despesas de marketing " 

e pela sub-variável "lucratividade" com seus itens "margens 

de lucro bruto, contribuição versus tempo, market-share ver-
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sus ponto de equillbrio e contrõle de preços". 

A Gltima causa financeira de fracasso a "falta de 

estabilidade no mercado" será analisada no sistema de avalia 

ção de novos bens de consumo pela sub-variável "estabilidade 

dÇ> produto" decomposta em dois itens, a "resistência a flu

tuações sazonais" e a "resistência a flutuações clclicas". 

Com relação as sub~variáveis t~cnicas, a chamada 

"inputs de produção" foi subdividida 'em quatro itens, a 

"disponibilidade de mat~rias primas e materiais de embalagem, 

a qualidade local das matérias primas e materiais de embala

gem, a sinergia de compras e o "shelf-life" das matérias pri 

mas" elementos do sistema de avaliação que dimensionarão even 

tuais "problemas de fornecimento" que poderiam se contrapor 

ao sucesso pretendido para o novo bem de consumo. 

Já a causa de fracasso "aprazamento inadequado" se

rá avaliada por três sub-variáveis com seus respectivos itens 

sendo elas, a sub-variável "planejamento" com seus quatro 

itens "sazonalidade, perlodo de exclusivade, estágio do ci

clo de vida do produto e facilidades de produção; a sub~variá 

vel "contrõle de produção" com os itens "ciclo de produção , 

contrôle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento" e final 

mente pela sub-variável "equipamento de produção" através dos 

itens "origem do equipamento e produção por terceiros. 

A Gltima causa técnica de fracasso os "problemas 

técnicos no produto" será julgada através da sub-variável"tec 

nologia de produção" sub-dividida em três itens, sendo eles, 

"disponibilidade de "know-how" tecnol6gico, condições de ar

mazenagem e durabilidade do produto". 

Finalizando, as sub-variáveis "patentes e regulame_!! 

tações" procurarao se antecipar a problemas juridicos que pode 

riam afetar o lançamento de um novo bem de consumo, a primei 
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ra atrav~s de dois itens·o "processo de produçâo e mat~rias 

primas e materiais de.embalagem" e a segunda atrav~s do item 

"produto e componentes". 

Decompostas as sub-variáveis em itens as pondera-

çoes destes últimos estão registradas na tabela XI. 

TABELt• XI: PON!JERAÇÃO DOS ITENS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

PONDERAÇÃO 

VARIAVEIS SUB-VARIÂVEIS 

I.MERCADOL0GICAS 

ITENS VARIAV. SUB-VARIÂV. ITEM 

670 

I.A. DISTRIBUIÇÃO 

I.B. OPORTUNIDADE DE MERCADO 

I.C. DIFERENCIAÇÃO EM PREÇO 

I.D. POTENCIAL DE ADEQUAÇ~O 

I.A.l. Canais de distrib.lição 

I.A.2. Força de verrlas 

I.A.3. Sistara de transporte 

I.A.4. Facilidades de cnrercialização 

I.A.S. Corrlições de a:rnerc::ialização 

I.A.6. Annazenagens no PJnto de venda 

I.B.1. Tamanho do mercado 

I.B.2. TeOOérx:ia de consumo 

I.B.3. Classe eoorêmica do produto 

I. B. 4. Poten::ialidade do prcduto 

I.B.S. Ciclo de canpra 

I.B.6. Segerrentação etária 

I.B. 7. Profundidade do mercado 

I.C.1. N:widade/Exclusividade 

I.C.2. Satisfação real vs. psicolÓ<jica 

I.C.3. RelaçOO preçcrqualidade 

I.C.4. Dj.fererx:ial de preço ao censuro 

r.c.s. Dife..""eeJ:ial de market-share 

I.D.l. Familiaridade cx:rn o processo de prcdu;ão 

I.D.2. Di5PJnibilidade de tecnologia mercaà::JlÕgica 

179 

139 

126 

106 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

26 

25 

25 

25 

25 

53 

53 

I.E. DIFERENCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

I.F. COMtnHCABILIDADE 

I.G. CONCORR~NCIA 

I.H. POSICIONAMENTO 

I.E.l. Nivel de qualidade 

I.E.2. NÜrre= de tiPJS e tananhos 

I.E.3. At:ril:utos do produto 

I.E.4. D:rninio à::J mercado 

I.E.5. t-bbilidade do mercaà::J 

I. E. 6. Dnagen da enpresa 

I.F.l. Credibilidade cbs benefícios 

I.F .2. Mercadibilidade 

I.F.3. RestriçÕes legais 

I.G.l. Market-share 

I.G.2. Situação cx:JTpetitiva 

I.G.3. O:mc=ência futura 

I. H.l. Posicion.nmto 

7 

7 

1 

17 
17 
17 
16 

16 

.16 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

7 
II. FINANCEIRAS 180 

II. A. CtlS'I'OS MEIOJX)r.CGICC6 DE IANÇAMENIO 112 

II.A.1. Valores despendidos en propagarda 23 

II.A. 2. VOlumes utilizacbs de propagarda 23 

II.A.3. Olstos de 1ntrcdl:Çào 22 

II.A.4. Verba de marketing vs.ven:las liquida!!! 22 

II.A.S. Processo de~ 22 



241. 

TABELA XI: PONDERAÇÃO DOS ITENS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO (Cont.) 

VARIA.VEIS 

I!. FINANCEIRAS 

SUB-VARIÂVEIS 

II.B. CUSTOS DIRETOS 

II.B. LUCRATIVIDADE 

PONQERAÇÃO 

ITENS VARIA.V: 

180 

II.B.l. CU3tos mat.prinas e ~t. anbalagem 

II.B.2. Contrib.lição versus despesas de marketing 

II.B.l. Margens de lu:::ru bruto 

II.B.2. Contribuição versus tEirço 

II.B.3. Market-sl'.are versus ponto de equilÍbrio 

U.B.4. Controle de preços 

SUB-VARIÂV. 

33(l) 

33 (ll 

II.C. ESTABILIDADE DO PRODUTO 2 

u.c.l. ~sistência a flutuações sazooais 

II.C.2. Resistencia a flutuações ciclicas 

III. T~CNICAS 100 

IV.~ 

III.A. "INPUTS" DE PRODUÇÃO 44 

III.B. PLANEJAMENTO 

III.B. CONTROLE DA PRODUÇÃO 

III.B. EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO 

III.C. TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO 

IV.A. PATENTES 

IV.B. REGULAMENTAÇÕES 

III.A.l. Disponibilidade de mat.prinas e mat. de 
anbalagern 

III.A.2. OJalidade local das mat.prilras e rnat.de 
embalagem 

III.A.3. Sinergia de a:xt;Jras 

III.A.4. Shelf-life das matérias prinas 

III.B.l. Sazooalidade 

III.B. 2. "Lead-tilre" 

III.B.3. Estágio oo ciclo de vida ào produto 

m.B.4. Facilidades de produrão 

III.B.l. Ciclo de produção 

III.B.2. Controle de qualidade 

III.B.3. Pesquisa e desenwlvirnento 

IU.B.l. Origem do equipamento 

III.B.2. Produção por terceiros 

m.c.l. Disponibilidade do"kn<::J~rhcW' tecml.Õgico 

m.c.2. Corrlições de arne.zeragem 

m. c. 3. rurabilidade oo produto 

lV.A.l. Pl:ccesso de produção 

IV.A.2. Mat.prinas e mat. de anbalagern 

lV.B.l. Prtxhlto e catpXlelltes 

13 12) 

13 (2) 

12 12l 

18 

50 

30 

20 

IT 

r 
1~ 

(1) o:rro reportado a causa de fracasso "custos mais altos que os estimaoos" será avaliada por estas duas sub-variáveis que nc 
total receberam um ponderação de 66 pontos' que foram distril::luidos equitativarrente entre as ambas. 

(2) Igualmente a causa de fracasso "a;Jrazamento inadequado" será avaliada por três sub-variáveis que oo total recebeu una pon
deração de 38 pontos que foram distri.buidos de acõnlo can o critério previaltente esta.bel.ecià::l. 
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Na ausência de qualquer subsidio empírico que nos 

orientasse nas ponderações dos itens, consideramos que o pe~ 

so atribuído a cada sub-variável deveria ser distribuído equi 

tativamente entre seus diversos itens. 

Como na maioria dos casos a mencionada distribuição 

nao resultava em números inteiros, para que isto fosse possl 

vel, estabelecemos uma ordem decrescente de importância dos 

itens que compunham uma especifica sub-vari~vel e caso o quo 

ciente da divisão entre o pêso da sub-variável pelo -numero 

de itens não resultasse em numero inteiro então o resto se-

ria distribuído equitativamente entre os primeiros itens . 

. Assim sendo a ponderação de 179 pontos da sub-variá 

vel "distribuição" se dividida pelos 6 itens que a compõe re 

dundaria em 29,833 ... pontos para cada item. 

Para que o pêso dos itens fossem formulados em núme 

ros iteiros então atribuímos 29 pontos a cada item que multi 

plicado por 6 resultaria em 174 pontos. Os 5 pontos. restan-

tes distribuímos igualmente entre os 5 primeiros itens resul 

tando em 30, 30, 30, 39, 30 e 29 pontos. 

Nestes termos os itens "canais de distribuição";for 

• ça de vendas. , sistema de transporte, facilidades de comer-

cialização e condições de comercialização receberam uma pon

deração de 30 pontos, enquanto o último item "armazenagem no 

ponto de venda" ficou com os 29 pontos restantes que totali-

zam os 179 pontos conferidos a sub-variável "distribuição". 

O mesmo critério aplicado a sub-variável "oportuni-

dade de mercado" resulta que os 6 primeiros itens, quais se-

jam "tamanho do mercado, tendência de consumo,classe econôm_!. 

ca do produto, potencialidade do produto, ciclo de compra e 

segmentação etária " auferiram cada qual 20 pontos e os 19 

pontos restantes, que totalizaram os 139 conferidos a men-
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cionada sub-variável, fo~arn.concedidos ao seu sétimo item a 

"profundidade do mercado". 

A sub-variável "diferenciação em preço" com seus 

126 pontos exigiu segundo aquele critério que dessernos 26 

pontos para seu primeiro item "novidade/exclusividade" e os 

demais, "satisfação real vs psicológica,relação- preço-qualidade , 

diferencial de preço ao consumo e diferencial de rnarket-share" 

ficam com urna ponderação de 25 pontos cada. 

A sub-variável "potencial de adequação" com 106 pon 

tos permitiu urna distribuição equitativa de 53 pontos a cada 

um dos seus dois itens, a "familiaridade com o processo de 

produção" e a "disponibilidade de tecnologia mercadológica". 

Para que a sorna dos 6 itens que constituem a sub

variável "diferenciação dos atributos" totalizassern 99 pon

tos em números inteiros, em primeiro lugar ordenamos os itens 

dos mais aos menos importantes segundo o nosso ponto de vista. 

Ao dividirmos aqueles 99 pontos por 6. itens o quo

ciente seria igual a 16 e o resto igual a 3 pontos. 

Este resto distribuímos equitativamente entre os 

primeiros itens. 

Assim sendo os três primeiros itens da sub-variável 

"diferenciação dos atributos" mereceram cada qual 17 pontos 

sendo eles o "nível de qualidade, número de tipos e tamanhos 

e atributos do produto". 

Os três itens restantes, "domínio de mercado, mobi

lidade do mercado e imagem da empresa" auferiram 16 pontos 

cada um. 

A causa de fracasso no lançamento de novos bens de 

consumo definida corno "problemas de propaganda" será dimen -

sionada no sistema de avaliação pela sub-variável que chama

mos de "cornunicabilidade" do novo lançamento, através de 3 
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itens, a "credibilidade dos beneficios, mercadibilidade e 

restriç5es legais". 

Como a referida sub-variável mereceu uma ponderação 

de 7 pontos, segundo os critérios anteriormente estabeleci -

d<;>s ao primeiro item, a "credibilidade dos beneficios" foram 

alocados 3 pontos e os demais 4 pon~os distribuidos equitati 

vamente entre os dois outros itens, a "mercadibilidade e as 

restrições legais". 

A sub-variável "concorrência" do sistema de avalia

çao mereceu igualmente um peso de 7 pontos e a distribuição 

pelos seus três itens, "market-share, situàção competitiva e 

concorrê.ncia" seguiu os moldes da sub-variável anteriormente 

citada, ou seja 3, 2 e 2 pontos respectivamente. 

A última sub-variável mercadológica do sistema de 

avaliação de novos bens de consumo na fase de seleção de 

idéias, o "posicionamento" comp5e-se de um único. item de 

mesmo nome que com um pêso de 7 pontos procura~á dimensionar 

a causa de fracasso em novos be~s de consumo registrada pe

las empresas norte-americanas entrevistadas como "posiciona

mento inadequado". 

As variáveis financeiras como visto anteriormente 

participará com 180 pontos no sistema· de avaliação de novos 

bens de consumo, no primeiro estágio do processo de desenvol 

vimento, a seleção de idéias. 

Daquele total, a sub-variável "custos mercadológi -

cos de lançamento" que aquilatará as eventuais dificuldades 

em termos de ''insuficiente esforço mercadológico" concorrerá 

com 112 pontos. 

Embasados nos critérios estabelecidos para ponde

raçao dos itens, os dois primeiros da acima mencionada sub

-variável, os "valõres despendidos em propaganda" e os "volu 
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-mes utilizados de propaganda" merecerao cada um 23 pontos, e 

os demais três itens, os "custos de introdução, verba de mar 

keting vs vendas líquidas" e o "processo de compra" ficarão 

cada qual com 22 pontos·. 

Já a causa de fracasso no lançamento de novos bens 

de consumo apontada como sendo originada pelos "custos mais 

altos que os estimados" será julgada por duas sub-variáveis, 

quais sejam "custos diretos e lucratividade". 

Como aquelas duas sub-variáveis mereceram globalmeE 

te um total de 66 pontos então atribuímos a cada uma delas 

cerca de 33 pontos. 

A primeira sub-variável, que chamamos de "custos di 

retos" foi sub-dividida em dois itens os "custos de matérias 

primas e materiais de embalagem"e a "contribuição vs despesas 

de rnarketing" que conforme o critério estabelecido anterior-

mente receberam os pesos de 17 e 16 pontos respectivamente ' 

totalizando os primeiros 33 pontos. 

A segunda sub-variável, a"lucratividade", julgará a 

mesma causa de fracasso os "custos mais altos que os estima . 
dos "através de quatro itens, sendo eles a "margens de lucro 

bruto, contribuição vs tempo, rnarket-share vs ponto de equi 

líbrio e: o contrôle de preços", recebendo cada qual 9, 8, 8 

e 8 pontos respectivamente segundo o critério de ponderação 

anteriormente estabelecido. 

A Gltima sub-variável financeira a "estabilidade do 

produto" analisará a causa de fracasso registrada como sendo 

de "falta de estabilidade no mercado" através de dois itens 

a "resistência a flutuaç5es sazonais" e a "resistência a flu 

tuaç5es cíclicas" cada qual com um peso de 1 ponto cuja som~ 

tória resultará na ponderação de 2 pontos atribuída àquela 

sub-variável. 
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Dentre as variáveis técnicas, a sub-variável"inputs 

de produção" dimensionará os "problemas de fornecimento" que 

poderiam imped~r que um novo lançamento fosse bem sucedido 

no Brasil. 

Como a referida causa de fracasso é responsável por 

44% dos insucessos classificados como sendo de origem técni-

ca, aplicando-se este percentual aos 100 pontos que foram 

atribuídos as variáveis técnicas redunda nos 44 pontos confe 

ridos, àquela sub-variável "inputs de produção". 

Como esta sub-variável foi decomposta em quatro itens, 

a "disponibilidade de matérias primas e materiais de embala-

gem, a qualidade local das matérias primas e materiais de em 
' -

balagem, sinergia de compras" e o "shelf-life das matérias 

primas", a cada um deles coube exatamente um pêso de 11 pon-

tos. 

A causa de fracasso no lançamento de novos bens de 

consumo mencionada pelas empresas entrevistadas como sendo 

de "aprazamento inadequado", será avaliada por três sub~variá 

veis, a saber, "planejélmento, contrôle de produção e equipa 

menta de produção" tendo as duas primeiras recebido 13 pon-

• tos e a Última 12 pontos que totalizam os 38 pontos auferidos 

às sub-variáveis que julgarão a mencionada causa de fracasso. 

Assim os 13 pontos auferidos pela sub-variável "pla 

nejamento" foram distribuidos entre os itens que a compõe 

"sazonalidade, período.de exclusividade, estágio do ciclo de 

vida do produto e facilidades de produção" segundo os crité-

rios estabelecidos, redundando em uma ponderação de 4,3,3 e 

3 pontos respectivamente. 

Os três i tens que compoe a segunda sub-variável, "con 

trôle de produção" que dimensionará aquela mesma causa de 

fracasso, o "aprazamento inadequado", sendo eles" C:i<!:lo de p~ 
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dução, controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento" , 

receberam uma ponderação de 5, 4 e 4 pontos respectivamente. 

A terceira sub-variável que dimensionará a mesma ra 

zao de insucesso será o" "equipamento de produçao" através 

de dois itens , a "origem do equipamento e a produção fOr ter 

ceiros" cada qual com 6 pontos que totalizam os 12 füntos con

feridos a sub-variável"equipamento de produção". 

A Última razão técnica no insucesso de novos 

de consumo, os "problema·s técnicos no produto" terão 

bens 

por 

elemento que a analisará no sistema de avaliação, a sub-var:riá 

vel chamada de "tecnologia de produção" que mereceu uma pon

deração ~e 18 pontos. 

Esta ponderação distribuída entre os três itens que 

compoe esta sub-variável, sendo eles a "disponibilidade de 

"know-how" tecnológico, condições de armazenagem" e "durabi

lidade do produto" redunda em um pêso de 6 pontos para cada 

um daqueles itens. 

Dentre as sub-variáveis legais, a.. "patentes" com 

um pêso de 30 pontos fQi decomposta em dois itens, o "proces 

so de produção"~ "matérias primas e materiais de embalagem " 

• tendo cada um destes itens auferido um peso de 15 pontos. 

O único item "produto e componentes" que constitui. a 

sub-variável "regulamentações" do sistema de avaliação, mere 

ceu uma ponderação de 20 pontos. 

Portanto, o e~posto constitui-se na nossa proposi

çao de um sistema, determinístico de avaliação de novos bens 

de consumo brasileiros, a ser utilizado no primeiro estágio 

do processo de desenvolvimento, o de seleção de idéias. 
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Em síntese, toda a eficiência de um program de de-

senvolvimento de novos produtos está fundamentada nos proce

dimentos aplicados na-avaliação dos novos negócios desde a 

seleção de idéias atê a comercialização. 

Por acreditarmos que maximizaríamos os recursos apli 

cados na area, ao investirmos maior~s esforços na primeira'. fa 

se do processo de desenvolvimento, propusemos um conjunto 

de critérios que culminaram com a idealização de um sistema 

de avaliação a ser implementado naquele estágio. 

O primeiro princípio deste conjunto de critérios e 

que a precisão de julgamento depende da avaliação do grupo 

de idéias de novos bens de consumo com níveis semelhantes de 

inovação, ao invés do julgamento individual. 

O segundo princÍ!pio é que para "entender o texto 
... 
e 

preciso compreender o contexto"ou seja é preciso antes conhe 

cer as razões presentes e as eventuais razões futuras que tem 

impedido ou possam impedir que novos lançamentos sejam · bem 

sucedidos no mercado para que possamos então delinear um sis 

tema de avaliação de novos bens de consumo que pretenda ser 

eficiente. 

-Listamos, portanto, as principais razoes de insuces 

so no lançamento de novos bens de consumo no Brasil e nos 

Estados Unidos que nos permitiram definir os elementos de 

avaliação que as dimensionariam. 

Mas cada causa de fracasso é responsável por uma 

parcela distinta no total de bens de consumo rejeitados pelo 

mercado. 

A nosso ver, é imprescindível que os elementos de 

avaliação correspondentes as causas de fracasso espelhem 

a "grandeza" de cada razão de insucesso em relação as demais. 

Para tanto, ao ponderarmos aqueles elementos de ava 
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liação nos baseamos nas participações percentuais das respec 

tivas causas no fracasso de novos bens de consumo no Brasil, 

desde que procuramos adequar o sistema de avaliação as pecu

liaridades do mercado brasileiro. 

No último desdobramento do sistema de avaliação, ca 

da item será decomposto em 5 sub-itens que correspondem o 

grau de ajuste da empresa em relação as condiçÕes ideais de 

encaminhamento do novo bem de consumo. 

A ponderação daqueles 5 diferentes niveis de adequa 

çao da empresa: éta novo produto que pretende lançar, define 

por completo ou seja o anteriormente citado "número limitado 

de opções" dentre as quais o analista deverá escolher aquela 

que melhor espelha a realidade da empresa par_a que possa le

var a bom têrmo o novo empreendimento. 

Isto será exposto no apêndice anexo a este trabalho, 

a "operacionalização do sistema" quando igualmente esclare

ceremos em maior detalhe os elementos de avaliação, especifi 

cando seus objetivos bem como problemas e formas de cálculo 

de cada um daqueles constituintes do sistema de avaliação. 

Com isto esperamos contribuir para a otimização dos 

esforços aplicados na área de desenvolvimento de novos produ 

tos. 



(55) Op. cit. - O'MEARE, John T.JL-pág. 84 
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PONDERAÇÃO DAS SUB-VARIÁVEIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS 

BENS DE CONSUMO 
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SUB-VARIÂVEIS MERCADOL6GICAS 

A única causa mercadológica de fracasso no lançamen 

to de novos bens de consumo reportada nas pesquisas norte-

-americanas e que nao foi mencionada na pesquisa brasileira 

foi o "posicionamento inadequado" a exceçâo da razâo de insu 

cesso apontada como sendo originária da "marca impronunciá -

·vel" que como dito nâo é passível de julgamento a esta altu

ra do processo de desenvolvimento, a seleçâo de idéias. 

Repetimos que um sistema de avaliação que pretenda 

ser eficiente deve conter elementos que permitam avaliar as 

razões que tem se contraposto ao sucesso de novos bens de con 

sumo em paises de estágios mercadológicos mais avançados que 

o nosso. 

Por este motivo à causa "posicionamento inadequado" 

fizemos corresponder a sub-variável "posicionamento" que se 

constitui no componente do sistema de avaliação que permiti

rá dimensionar eventuais dificuldades naquele particular as

pecto do novo lançamento apesar de, aparentemente, não ter 

impedido que novos bens de consumo sejam bem sucedidos no 

Brasil. 

Convencionamos entao, que nestes casos específicos 

a causa não apontada pela pesquisa brasileira teria uma par

ticipação de 1% em relação ao grupo da qual faz parte, man

tendo-se a importância relativa das demais causas daquele:gru 

po. 

Nestes termos a sub-variável mercadológica "posicio 

namento" participará com 1% do pêso total de 670 pontos atri 

buidos ao grupo de variáveis mercadológicas, no que resulta 

em 6,7 pontos cujo número inteiro mais próximo é igual a 7 

pontos. 
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Para que possamos manter as importâncias relativas 

das demais sub-variáveis subtraímos aqueles 7 pontos dos 670 

atribuídos as variáveis mercadológicas e aplicamos nos 663 

pontos restantes os per~entuais com que cada causa mercadoló 

gica participa no grupo para obtermos as ponderações das de-

mais sub-variáveis. 

Portanto as ponderações das demais sub-variáveis se· 

rao as seguintes: 

I.A) Distribuição: 663 pontos x 

,.· 

27/100 

\ 
= 179 pontos. 

participação percen
tual dos "problemas de 
distribuição" no gru 
po de causas mercado= 
lógicas de fracasso. 

I.B) Oportunidade de mercado: 663 pontos x 21/100 = 139 pontos. 
7 

participação percen-
tual da "análise de 
mercado inadequada"no 
grupo de causas merca 
dológicas de fracasso. 

I.C) Diferenciação em preço: 663 pontos x 19/100 = 126 :tnntos. 

I.D) Potencial de adeqqação: 663 pontos x 16/100 = 106 pontos. 

I.E) Diferenciação dos atributos: 663 pontos x 15/100 = 99 pontos. 

~ I.F) Comunicabilidade: 663 pontos x 1/100 = 7 pontos. 

I.G) Concorrência: 663 pontos x 1/100 = pontos. 

SUB-VARIÁVEIS FINANCEIRAS 

Embasados no mesmo critério estabelecido anterior-

mente a sub-variável "estabilidade do produto" que correspon 

de a causa de fracasso "falta de estabilidade no mercado"não 

mencionada pela pesquisa brasileira participará com 1% dos 

180 pontos atribuídos as variáveis financeiras o que confere 
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àquela sub-variável uma ponderação de 2 pontos. 

Subtraindo-se estes dois pontos dos 180 restam 178 

pontos sobre os quais aplicamos os percentuais com que as 

demais causas participam no grupo para obtermos as pondera-

ções de suas respectivas sub-variáveis. 

Assim sendo temos: 

ILA) CUstos mercadológicos de lançamento: 178 pontos x 63/100=112 pontos. 
Jl 

II.B) CUstos diretos/Lucratividade: 178 

participação percen
tual do "insuficiente 
esforço mercadológico" 
no grupo de causas fi
nanceiras. 

pontos x 37'100 = 66 tontos. 

part1cipação percen
tual dos "custos mais 
altos que os estimados' 
no grupo de causas fi
nanceiras. 

SUB-VARIÁVEIS TÉCNICAS 

Neste caso todas as causas de cunho técnico foram 

citadas tanto nas pesquisas norte-americanas corno na brasi -

leira e portanto aplicamos os percentuais das razões técni-

cas de insucesso diretamente sobre o peso de 100 pontos atri 

buidos as variáveis técnicas. 

Assim sendo, teremos: 

III.A) "Inputs" de produção: 100 pontos x 44/100 = 44 pontos 

' participação percen-
tual dos "problemas de 
fornecimento" no grupo 
de causas técnicas. 
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Planejamento/Contrôle de prcrlução/Equipamento de produção: 

100 pontos x 38/100 = 38 pontos. 

~ participação percen
tual do "aprazamento ' 
inadequado" no grur:o de 
causas técnicas. 

III.C) Tecnologia de produção: 100 pontos x 18/100 =18 r:ontos. 

SUB-VARIÁVEIS LEGAIS 

Como dito, o simples fato do problema de "patentes" 

ter sido mencionado na pesquisa brasileira sobre o fracasso 

de novos. bens de consumo no Brasil atribuímos a sub-variável 

" .. patentes" do sistema de avaliação um pêso de 30 pontos que 

corresponde a 60% dos 50 ponto~ atribuldos as variáveis le-

gais. 

Os restantes 20 pontos ficaram então com a sub-variá 

vel "regulamentaç5es". 



LIMITAÇÕES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

PROPOSTO 
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O sistema de avaliação de novos bens de consumo pro 

posto procurou preencher, se não todas, a maioria das lacu

nas existentes na área de desenvolvimento daquela categoria 

de bens. 

No entanto resta ainda a ausência de um consenso na 

definição do que venha a se constituir um fracasso ou suces

so na introdução de um novo produto no mercado. 

O insucesso se configuraria quando, no estágio de 

comercialização, o novo bem de consumo não lograsse atingir 

os objetivos propostos sejam eles rnercadológicos,financeiros 

ou técnicos ? 

, E o que dizer de um novo bem de consumo que atinge 

o "break-even-point" a,o nível de lucro operacional ainda no 

primeiro ano de lançamento, o que é muito raro, e mesmo assim 

se mantém abaixo dos objetivos propostos. Poderia ser quali

ficado corno um fracasso ? 

E as empresas rnultinacionais formadoras de novos hâ 

bi·tos de consumo corno as de café instantâneo, sopas desidra

tadas, creme de amendoim ou maionese que suportam prejuízos 

por décadas na expectativa de em algum futuro remoto, verem 

• coroados seus esforços ? 

Quando tais produtos podem ser considerados um fra

casso ou sucesso ? Dez anos após seu lançamento ? Quinze? Ou 

não importa o período de tempo decorrido desde que"algum dia" 

o novo bem de consumo venha a se sustentar :em seus próprios 

pés ? 

As pesquisas igualmente não dispõe de urna definição 

"padrão" do que venha a ser um sucesso ou um fracasso. 

Analisando-se os resultados de duas delas, a primei 

ra realizada no Brasil e a segunda no Estados Unidos ternos 

o seguinte: 
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BRASIL (73) ESTADOS UNIDOS (74) 

Base: Base: 

1. 200 lançamentos de so· empresas 366 novos la~amentos de 54 enpresas 

Sucesso abaixo do previsto: 7,4% Fracassos: 10% 

SUcesso previsto : 22,0% Duvidosos: 23%. 

SUcesso acima do previsto 70,6% Sucessos 67% 

No Brasil cêrca de 7,4% daqueles 1200 lançamentos 

que serviram de base para a pesquisa obtiveram um "sucesso 

abaixo ~o previsto". 

E é possível termos um sucesso "abaixo do previsto"? 

Cêrca de 22% dos novos lançamentos brasileiros atin 

giram um "sucesso previsto" e 70,6% um "sucesso acima do 

previsto". 

Ou seja, no Brasil todos os novos produtos lançados 

-foram bem sucedidos sendo que uma pequena minoria nao atingi 

ram os objetivos propo$tos. 

Nos Estados Unidos dos 366 novos lançamentos -cerca 

• de 10% foram qualificados como "fracassos", 23% como "duvido 

sos" e 67% como "sucessos". 

Aqui novamente esbarramos com uma questão semântica 

Os lançamentos classificados como "duvidosos" seriam fracas-

sos duvidosos ou sucessos duvidosos. 

Se pressupormos que os "sucessos abaixo do previsto " 

ocorridos no Brasil correspondem aos "fracassos" norte-ameri 

canos temos que os Índices de insucessos são respectivamen-

te 7,4% e 10% respectivamente. 

(73) VALENTE, Célia - Op. cít pág. 88. 
(74) KOTLER, Philip - Op. cit - pág. 466. 
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E se traçarmos um paralelismo entre os "sucessos aci 

ma do previsto" brasileiros com os "sucessos" ocorridos nos 

-
Estados Unidos verifi~amos que os indices de sucesso sao 

70,6% e 67% respectivamente. 

Se estes percentuais espelham a realidade então po-

deria se concluir que é tão fácil lançar novos produtos no 

Brasil quanto nos Estados Unidos. 

Ou ainda, é tão dificil a introduç~o de um novo pro 

duto nos Estados Unidos quanto no Brasil pois os indices de 

-fracasso e sucesso sao praticamente equivalentes. 

Contudo se os lançamentos bem sucedidos atingem ni-

veis tão. elevados nos dois mercados, então inexiste aquele 

enorme desperdicio de recursos comprovados no presente traba 

lho. 

-Na verdade o ponto crucial deste paradoxo e o "mo 

mentum" da pesquisa. 

Os dois estudos, o brasileiro e o norte-americano , 

analisaram produtos já introduzidos no mercado, o que press~ 

pÕe que tinham passado •por todos os estágios do processo de 

desenvolvimento. 

Mas os novos empreendimentos que entram para o tes-

te de mercado têm uma probabilidade de 50% em se tornarem um 

sucesso comercial, como vimos anteriormente. 

Além disso,ao que tudo indica, o produto já lançado 

no mercado norte-americano ainda tem uma probabilidade de 

10% a 23% em se tornar um fracasso ou apresentar uma perfor-

mance duvidosa, como depreendemos da análise anterior. 

Mas para nós um novo bem de consumo que entra em 

teste de mercado e não é bem sucedido neste estágio, config~ 

ra um fracasso. 

Na nossa opiniao para se definir o sucesso ou fr~s 
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so de um novo lançamento devemos primeiramente diferenciar o 

processo de. experimentação do processo de concretização de 

um novo empreendimento. 

Estas duas fases, experimentação e concretização,de 

um novo produto variarão de acôrdo com o grau de inovação do 

novo bem de consumo em relação aos recursos disponíveis na 

empresa. 

No caso dos novos bens de consumo classificados co

rno "inovadores fundamentais" o processo de concretização prin 

cipia no instante em que aprovamos a produção de protótipos 

do novo empreendimento, ou seja, no estágio de desenvolvirnen 

to propriamente dito. 

Neste momento começa a desencadear-se um envolvirnen 

to crescente de toda a empresa em torno do novo produto, com 

a provável procura de urna tecnologia de produção, disponibi

lidade de .equipamentos de produçã_o, disponibilidade de rnaté 

rias primas e materiais de embalagem e outras atividades que 

podem culminar com a implantação de-urna unidade pilôto para 

a produção daqueles protótipos. 

Então no que se refere aos"inovadores fundamentais" 

o processo de experimentação está restrito aos dois primei -

ros estágios do desenvolvimento de um novo produto, a sele

çao de idéias e a análise de mercado, sendo que do terceiro 

estágio, o desenvolvimento propriamente dito, em diante,aden 

trarnos a fase de concretização do novo empreendimento. 

Já, em se tratando de, por exemplo, a introdução 

de um novo sabor, a mudança de embalagem etc. a produção de 

protótipos caracterizada pelo terceiro estágio, demanda 

um nível de envolvimento da empresa relativamente pequeno e 

o estágio de desenvolvimento propriamente dito ainda poderia 

ser considerado corno inserido na fase de experimentação. 
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Assim sendo, para os bens de consumo como níveis de 

inovação inferiores ao que seria qualificado como um "inova

dor fundamental" a fase de experimentação seriam os três pri 

meiros estágios do proc.esso de desenvolvimento, a seleção de 

idéias, a análise de mercado e o desenvolvimento propriamen-

te dito e a fase de concretização iniciar-se-ia no quarto es 

tágio, o teste de mercado. 

Em ambos os casos antes de adentrarmos a fase de 

concretização devemos ter analisados as viabilidades mercado 

16gicas, financeiras e técnicas e estab~lecido os objetivos 

que pretendemos atingir com aquela inovação. 

... Quaisquer que sejam os objetivos propostos, no mo-

mente em que incursionamos na fase de concretização do novo 

empreendimento e não alcançamos ou sobrepujamos aqueles"goals" 

pré-estabelecidos então, em nossa opinião, estaria config~a-

do o fracasso. 

-Atentamos para o fato de que nao importa o que se 

possa definir como objetivo. 

Podemos decid~r manter um novo bem de consumo no 

mercado com um prejuízo de Cr$ 100 milhÕes anuais por um pe-

D ríodo de 20 anos. 

Se atingirmos aqueles Cr$ 100 milhÕes de "deficit" 

ou o sobrepujarmos (por exemplo alcançamos Cr$ 50 milhÕes) en 

tão o novo bem de consumo seria qualificado como "sucesso". 

Por outro lad~, se estimamos uma penetração de mer-

cado para o novo lançamento de 30% e o "market-share" real 

for de 20% então estaria configurada) o "fracasso".Mesmo que 

tivesse atingido o "break-even" a n!vel de lucro operacional 

ou liquido. 

Em síntese, estabelecido o que se pretende com o 

novo empreendimento na fase de experimentação e não tendo o 
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atingido na de concretização então temos em mãos um "fracas-

so". 

Por outro lado, se os objetivos estabelecidos na 

fase de experimentação,são atingidos ou sobrepujados na de 

concretização do novo produto então estaria configurado o 

"sucesso". 

Este é um outro motivo pelo qual advogamos a aplica 

ção de maiores e melhores recursos nos dois primeiros estági 

os do processo de desenvolvimento, a seleção de idéias e a 

análise de mercado que correspondem a fase de experimentação 

qualquer que seja o nível de jnovação do novo bem de consumo 

sem que tal procedimento onere a ~valiação de um grur:o de idéias 

de novos produtos. 

~ bem verdade que para chegarmos a esta Última con 

clusão lançamos mão de uma pesquisa cuja amostra se constitu 

ia de 51 empresas líderes de mercado nos Estados Unidos nem 

todas atuando em bens de consumo e extrapolamos os resulta -

dos como sendo válidos para aquele tipo de bem. 

Além disso os problemas énfrentados pelas grandes 

empresas são totalmente distintos daqueles defrontados pelas 

pequenas e médias empresas norte-americanas. 

Por último poderíamos colocar em dúvida sobre a 

aplicabilidade daqueles resultados na área de desenvolvimen

to de novos bens de consumo no Brasil 

Ou até a própria pesquisa realizada no Brasil e que 

nos serviu de parâmetro para a ponderação dos elementos do 

sistema de avaliação poderia suscitar dúvidas quanto ao pe

ríodo no qual foi realizada, um dos mais brilhantes de nos

sa economia em relação aos 10 anos anteriores. 

A bem da verdade, todo e qualquer sistema de ava

liação deve ser adequado as peculiaridades do mercado bem co 
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mo a certas circunstânci~s micro e macro econômicas e princi 

palmente a determinadas características da empresa que está 

se aventurando em novos mercados. 

Se estivessemos analisando uma idéia de um novo pro 

duto em 1973, no início da crise do petróleo, provavelmente, 

as variáveis financeiras, como custos de matérias primas e 

materiais de embalagem nacionais e importados, margens de lu 

cro, contrôle de preços, capital de giro etc., receberiamurna 

ponderação maior do que aquela atribuída no sistema proposto 

pois poderíamos prever condições econômicas bastante difkeis 

para a introduçao do novo bem de consumo. 

Desde que cada mercado tem características próprias 

também as empresas de cada país defrontam-se com problemas 

totalmente distintos e em se tratando de um mesmo mercado as 

dificuldades das empresas lideres são outras das que não são 

lideres de mercado. 

Da análise das forças e fraquesas da .própria empre

sa em relação ao tipo de negóci~ em que atua ou pretende atu 

ar, devemos ajustar o sistema de avaliação proposto, 

tendo por parâmetro a realidade brasileira. 

porem 

No caso de dispormos de uma estrutura de marketing 

melhor que qualquer. uma das empresas que atuam naquele ramo 

de negócio ou que pretendemos adentrar e,tecnicamente nos 

julgamos em um nível inferior em relação a concorrência, po

deríamos diminuir a ponderação das variáveis mercadológicas' 

ou de alguma sub-variável especifica ou mesmo item, increme~ 

tando a ponderação das variáveis técnicas ou de algum elemen 

to técnico do sistema de avaliação. 

Ao estabelecermos um pêso maior as variáveis técni 

cas, no cômputo final poderíamos rejeitar a idéia do novo 

bem de consumo por não reunirmos condições técnicas mínimas 
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para levar avante o novo · empreendimento em relação a concor 

rência, ou seja não seria atingido o chamado "nivel de acei-

tação" que veremos na operacionalização do sistema de avalia 

çao. 

o grau de ajuste das ponderações dependerá do quao 

"fracos" nos consideramos naquele(s) espec1fico(s) t5pico(s) 

em relação as demais empresas concorrentes e o mais importan 

te o "quanto" aquele(s) t5pico(s) pode(rn) impedir que os 

novos produtos sejam bem sucedidos no mercado. E neste pon-

to que o executivo experiente anteriormente mencionado se 

faz necessário. 

Mas devemos concretizar esta adequação fundamenta -

das nas principais causas de fracasso e suas participações ' 

percentuais que pelo fato de terem ocorrido com produtos . -.Ja 

lançados no mercado constituem- se a 11 na ta 11 dos obstáculos can 

que o novo empreendimento se defrontará. 

O qae se constitui en fato r relevante é que urna vez es-

tabelecida a ponderação, que seja mantida para o julgamento 

do grupo de idéias de novos produtos com graus semelhantes . 
de inovação. 

Desde que a maioria das pesquisas analisadas regis-

tram, de forma resumida as causas de fracasso no lançamento 

de novos bens de consumos e não as exernplificam,poderiarn exis 

tir ressalvrotambém quanto a nossa interpretação sobre ara-

zao de insucesso que o autor pretendeu registrar. 

Quanto a este aspecto acreditamos ter minimizado as 

eventuais falhas, primeiramente quando identificamos e exern-

plificamos as razões de insucesso e em segundo lugar ao defi 

nirmos os denominadores comuns através dos quais passamos , a 

tratá-los, o fizemos de urna foram relativamente ampla na 

qual delimitávamos não a causa de fracasso especificamente 



265. 

mas a área na qual se encontrava. 

e o caso das mencionadas raz5es de fracasso "nâo 

adequação as expectativas de merca~o, embalagem inadequada , 

formulação não adaptada as neces~idades dos consumidores"que 

convencionamos tratar pelo denominador comum de 

na adequação do produto". 

"problemas 

Ou ainda, as causas de insucesso reportadas como 

sendo originárias dos problemas na distribuição, força de 

vendas inadequada" etc. que tratamos genericamente por "pro 

blemas de distribuição". 

Pàsteriormente os seus correspondentes elementos no 

sistema de avaliação foram decompostos em um significativonú 

mero de sub-variáveis e/ou itens que esperamo"s ter enfocado 

todas as possiveis origens daquela causa de fracasso. 

Po~ desconhecermos a metodologia empregada nas pes

quisas analisadas, principalment~ no tocante a ausência de 

uma definição das diferentes raz5es de insucesso, poderiamos 

primeiramente suspeitar das causas de fracasso repor,tadas prin 

cipalmente em função da participação do entrevistado no de

senvolvimento e posterior descontinuidade do novo bem de con 

sumo. 

Além disso, como bem assinalou Oliveira Lima, o "fa 

to mercadológico e mul tidimensional" (75)ou seja o sucesso ou o 

insucesso de um novo empreendimento é a resultante de um sem 

número de variáveis interagindo entre si e nestes termos,quan 

do muito, podemos apontar o principal fato, que ao nosso ver, 

foi o responsável pela descontinuidade do novo produto. 

Algumas vezes é possivel eliminar este descompasso 

agrupando-se duas causas de fracasso em uma só, como no caso 

(75) VALENTE, Célia - Op. cit. pág. 92. 
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dos "aumentos inesperados nos custos de produção e a margem 

de lucro insuficiente" que em síntese tratam de "custos mais 

altos que os estimados", denominador comum através do qual 

passamos a nos referir àquelas duas razões de insucesso. 

Contudo o caso muda de figura ao analisarmos a cau

sa de fracasso apontada corno sendo Çle urna "política de preço 

inadequada" . 

Os custos poderiam ter sido subestimados e na sua 

atualização, por ocasião do lançamento, para se definir o 

preço de venda, foi exigido que se mantivesse o mesmo percen 

tual de lucro anteriormente estabelecido e desta maneira 

atingiu-~e um nível de preço ao consumo que foi 

pelos consumidores potenciais. 

Ou ainda, é possível que o diferencial do 

rejeitado 

produto 

em relação a concorrência não tenha sido suficientemente for 

te para motivar o consumidor a despender um valor incrernen -

tal para adquiri-lo e neste caso o fato gerador de insucesso 

seria a falta de diferenciação .. 

A resposta só seria possível se o novo bem de consu 

mo que foi descontinuado por um "política de preço inadequa

da" fosse relançado ao nível de preço da concorrência. 

Tal problema seria igualmente reduzido caso tivesse 

mos a opinião de vários analistas sobre as razões de insuces 

so de um mesmo ~~em de consumo. 

Na falta de maiores esclarecimentos teremos que .. cxn"''ri 

ver com esta dúvida, que seria dirimida somente através dapa 

dronização da definição de cada causa de fracasso. 

A ·opinião de vários analistas sobre um mesmo fra::::as 

so é passível de ter ocorrido nas quatro pesquisas arnericmas 

sobre o insucesso de novos bens de consumo desde que não acre

ditamos que todas elas tenham tratado de diferentes bens de 
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consumo mal sucedidos nos Estados Unidos. 

Ao contrário temos a certeza que alguns bens de con 

sumo foram analizados por mais de um daqueles estudos. 

Neste ponto poderíamos igualmente colocar em dÚvida 

as ponderações consignadas aos inúmeros elementos que compoe 

o sistema de avaliação que, sem dúvida alguma seriam bem mais 

acuradas se displisesserros para parâmetro daquela ponderação, das 

estatísticas sobre os fracassos daquele específico novo bem 

de consumo que está sendo desenvolvido. 

Assim se fossemos lançar um refrigerante, analis~ia 

mos os principais motivos pelos quais esta categoria de pro-

duto tem fracassado no mercado e suas respectivas participa-

çoes percentuais e montaríamos um sistema de avaliação espe-

cifica para o novo empreendimento. 

Esta singularizaçao dos procedimentos de avaliação 

apesar de teoricamente ideal seria por demais onerosa e pos-

sivelmente pouco operacional. 

Nestes termos uma medida de ordem prática é a am

pliação do sistema de avaliação para bens de consumo em ge-. 
ral. 

Apesar de não afetar o sistema de avaliação propos-

to poderíamos encontrar oposição na maneira como calculamos 

as participações de cada causa de fracasso no lançamento de 

novos bens de consumo nos Estados Unidos. 

Em primeiro lugar escolhemos aquelas pesquisas nor-

te-americanas que possibilitassem de alguma forma a quanti-

ficação das causas de fracasso reportadas e concordamos que 

os cálculos de suas participações percentuais não obedeceram 

a quaisquer rigores matemáticos. 

Procuramos minimizar eventuais erros, porém em al-

guns tópicos provavelmente não atingimos o objetivo. Mas, .co 
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mo dito, este aspecto não afetou o sistema de avaliação pro

posto. 

Enfim dentre os instrumentos que dispunhámos tenta

mos idealizar o melhor ·sistema deterministico, de avali.ação 

de novos bens de consumo brasileiros, na primeira fase do 

processo de desenvolvimento, o de seleção de idéias. 

Não temos a pretensão que este sistema de avaliação 

seja utiliz.ado pelas pequenas ou médias empresas desde que 

sua operacionalização demanda uma razoável estrutura mercado 

lÓgica,disponivel geralmente nas grandes corporações. 

A aplicação do sistema exigirá empenho e desempenho 

do analista pois estamos tentando abranger a maioria das bar 

reiras que poderiam afetar o sucesso comercial de um 

empreendimento. 

novo 

Apesar de trabalhoso o sistema de avaliação é perfei 

tamente operacionalizável sendo que o processamento eletrôni 

co de dados facilitaria sobremaneira o cômputo final de cada 

um dos valôres atribuidos aos seus inúmeros elementos. 

Mesmo as gran~es empresas terão dificuldades na ope 

racionalização do sistema quando tratarem com noNOs bens de 

., consumo inéditos no mercado quarrlo não dispomos das informa -

ções de Nielsen nem da Leda que são as bases fimdamentais para 

aplicação do sistema proposto. 

Porém todas estas "desvantagens" mencionadas seriam 

largamente superadas pelas economias advindas da aplicação 

do sistema de avaliação no Programa de Desenvolvimento de 

Novos Produtos das grandes.empresas. 

E finalmente a implementação do sistema de avaliação 

de bens de consumo proposto pode igualmente desempenhar o pa 

pel de amálgama de todos os departamentos funcionais da em

presa em torno do novo empreendimento ao permitirmos sua ava 
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liação pelos responsáveis daqueles departamentos para poste 

riormente atingir um consenso comum de todas as forças e fra 

quesas do novo produto. · 



I 
I . 

A P ~ N D I C E 

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DETERMIN1STICO DE AVALIACÃO DE 

NOVOS BENS DE CONSUMO, ADEQUADO AO MERCADO BRASILEIRO, A SER 

UTILIZADO NO PRIMEIRO ESTÁGIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, 

O DE SELECÃO DE ID~IAS 
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DECOMPOSIÇÃO DOS ITENS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EM SUB-ITENS 

E PONDERAÇÃO DESTES SUB-ITENS 

Para a operacionalização do sistema de avaliação de 

novos bens de consumo primeiramente, como mencionado, desdo-

bramas cada ítem em 5 diferentes sub-itens. 

Estes sub-itens dimensionarão os diferentes 
.., . 

n1ve1s 

de adequação dos recursos disponíveis na empresa em relação 

as condições ideais para que o novo empreendimento seja bem 

sucedido no mercado. 

O grau de inovação/transformação dos referidos re-

cursos será quantificado igualmente através de pêsos que· cor 

responderiam ao seguinte: 

NÍVEL DE ADEÇUAÇÃO DOS RECURSOS 
DISPCN!vEIS EM RElAçÃO AS CDND_! 
ÇOES IDEAIS DE DESENVOLVJMEN'IO. 

• Máximo 

• Superior 

• Médio 

• Inferior 

• Mínimo ou nenhum 

PCNDERAÇÃO 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

O, O 

Exemplificando, o primeiro item mercadológico que 

compoe o sistema de avaliação de novos bens de consumo,o cha 

mado "canais de distribuição" foi decomposto nos seguintes 

sub-itens com as seguintes ponderações: 

pode atingir os maiores mercados através dos atu-

ais canais de distribuição utilizados pela empresa. 10,0 
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• pode atingir os maiores mercados através da maio

ria dos atuais canais de distribuição e com outros poucos no 

vos canais . 7,0 

• para atingir os maiores mercados terá que ser 

igualmente distribuído entre os atuais e novos canais de dis 

tribuição. 5,0 

• para atingir os maiores mercados terá que ser 

distribuído pr.incipalmente a través de novos canais. 2, 5 

• para atingir os maiores mercados terá que ser 

distribuído inteiramente por novos canais. o, o 

Como vemos, se os canais de distribuição disponí-

veis na empresa permitem atingir os maiores mercados do novo 

bem de consumo então isto significa que aquele recurso · tem 

um grau máximo de adequação ao novo.empreendimento e portan

to sua ponderação é de 10,0 pontos: 

Porém aquele recurso poderá atingir um grau superior 

porém não máximo. 

Isto significa que o novo bem de consumo alcançaria 

os maiores mercados através da maioria dos canais de distri 

buição presentemente utilizados pela empresa e com outros pou

cos novos canais ainda não empregados para a comercializ~~o 

de sua linha de produtos. 

Neste caso o pêso atribuído àquele sub-item é de 

7, 5 pontos. 

Quando, para atingirmos os maiores mercados do novo 

bem de consumo, formos forçados a distribuí-lo igualmente en 

tre os atuais e novos canais de distribuição isto espelha um 
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grau médio de adequação daquele recurso o que confere ao sub 

-i tem um peso de 5, O pontos. 

o grau de adequação inferior .é caracterizado pela 

necessidade de empregarmos principalmente novos canais de 

distribuição para que possamos atingir os maiores mercados 

do novo bem de consumo, sendo que os canais presentemente em 

pregados possibilitariam atingir somente mercados marginais. 

Neste caso o pêso atribuido ao sub-item é de 2,5 

pontos. 

E fin.almente quando os atuais canais de distribui 

ção empregados pela empresa são totalmente inadequados à co-

mercialização do novo bem de consumo,o que significa que pa-

ra se atingir os maiores mercados do novo lançamento -ser a 

necessário utilizar vias de distribuição nunca dantes utili-

zadas, então o grau· de adequação é. nulo .íal corno p::mderação des 

te sub-item. 

Fundamentados neste raciocinio decompusemos todos 

os itens do sistema de avaliação em 5 sub-itens e a seguir 

apresentamos o sistema de avaliação com suas variáveis, sub

-variáveis, itens e sub-itens e suas respectivas ponderações. 



VARIÁVEIS 

I. MERCADOLCGICAS 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÁVEIS ITENS SUB-ITENS VAFJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I.A - DISTRIBUIÇÃO 
I.A.l - canais de Distribuição 

I .A. 2 - Força de Vendas 

• J:XXie atingir os maiores mercados através 
dos atuais canais de distribuição utili
zados pela empresa . 

• pode atingir os IIB.iores mercados através 
da maioria dos atuais canais de distri
buição e com outros poucos novos canais. 

• para atingir os rraiores mercados terá 
que ser igualmente distribuído entre os 
atuais e novos canais de distribuição. 

• para atingir os maiores mercados terá 
que ser distribuído principalmente atra
vés de novos canais. 

• para atingir os maiores mercados 
que ser inteirarrente distribuídO 
vos canais. 

terá 
fOr no 

. a atual força de verrlas é suficiente e ade 
quada, pois tratará can os mesmos compra 
dores dos atuais canais de distribuição:-

a atual força de vendas é adequada mas 
não suficiente, sendo necessário aumen
tar a equipe de vendas sem necessidade 
de modificações no treinamento da equipe. 

I'l'E:-1 
670 

179 
30 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

30 

10,0 

7,5 



VARIÂVEIS 

I. MERCADOLOGICAS 

S I S T E M A • D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-ITENS VAAIÁV. SUB-VAA. ITEM SUB
ITEM 

I.A - DISTRIBUIÇÃO 
I .A. 2 - Força de Vendas 

I. A. 3 - Sistema de transr:orte 

• atual força de vendas é suficiente e ade 
quada, porém tratará can corrpradores des 
conhecidos dos atuais canais de distri
buição. 

• serão necessárias substanciais modifica
ções na força de vendas, de ordem quanti 
tativa e qualitativa. 

• será necessária uma força de vendas to
tal:rrente nova. 

• o atual sistema de transporte é suficien 
te e adequado para a distribuição do no
vo prcx:luto. 

• o atual sistena de transporte não é su
ficiente, porém adequado. Necessita reti 
ficações somente de ordem quantitativa. 

. o atual sistena de transporte é suficien 
te, r:orém exigirá cuidados especiais na 
disposição de carga. 
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• será utilizado o mesmo sistema de trans 
porte, porém irrlependente,. pJis o novo 
produ to não pcx:le ser transpJrtado can a 
atual linha de produtos. 2, 5 !:::: 
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VARIAVEIS 

I. MERCADOLCGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã D E N O V O S B E N S D E C O N S U H O (Cont.) 

PCNDERAÇÃO 

VAFJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I.A - DISTRIBUIÇÃO 
I.A.3 - Sistema de transporte 

. será necessário um sistema de transporte 
totalmente mvo e independente. 

I.A.4 - Facilidades de comercialização 
. o novo produto deverá ajudar as vendas 

da atual linha de produtos . 

• pode ajudar, e definitivamente não preju 
dicará as vendas da atual linha de produ 
tos . 

• o novo produto não deverá ter nenhum 
efeito nas vendas da atual linhê.. de pro
dutos . 

• pode estorvar e definitivamente não aju
dará as vendas da atual linha de produ
tos. 

o novo produto deverá reduzir as vendas 
da atual linha de produtos. 

I.A.5 - Condições de comercialização 
• existem poucas marcas no mercado e as 

condições são estáveis, permitindo ao va 
rejista, um alto rrark-up sobre o preço 
bruto de vendas (+ 30%) 

. poucas marcas no mercado e as condições 
são estáveis, porém, o mark-up do vare
jista é relativamente baixo (+ 15%). 
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S I S T E M A. D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-WillJÂVEIS I'IENS SUB-ITENS VNUÁV. SUB-VAR. ITEM SUB
ITEM 

I. MERCADOLCGICAS · 670 
I.A - DISTRIBUIÇÃO 

I .A. 5 - Condições de canercialização 
. existem muitas ma:r:cas, as condições de 
comercialização são estáveis e o mark
up do varejista é alto. 

• existem mui tas rra.rcas, as condições de 
comercialização são estáveis porém o 
mark-up do varejista ~ baixo . 

• mercado altamente competitivo com flutua 
ções nas condições de canercializaçãO 
ora permitindo ao varejista mark-up al
tos ora baixos. 

I.A.6 -Armazenagem do ~nto de venda 
• os cuidados na annazenagem do novo prOO.u 

to, tanto no depósito como na afea de 
vendas do canal de distribuição, serão 
menores que os dispensamos a atual li
nha de produtos. 

• os cuidados na armazenagem do novo prcx:lu 
to serão basicamente os mesnos dispensa
dos a atual linha de produtos. 

• os cuidados na arrra.zenagem serão maiores 
que os dispensados a atual linha de pro
dutos, porém somente na área de vendas 
ou depósito . 

• os cuidados na a:rmazenagem· do mvo produ 
to serão rra.iores tanto na área de vendas 
rrmn nn nPmr::::i t-n _ mrPm c:Pm r!llril rnlPr t-rt=l 

179 
30 

5,0 

2,5 

0,0 

29 

10,0 

7,5 

5,0 



S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N ·o V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCWERAÇÃO 

T'T'FN~ SUB-ITENS VMUÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. MERCADOLCGICAS 670 
I .A - DISTRffiUIÇÃO 

I .A. 6 - Arrrazenagem do ponto de venda 
• os cuidados na annazemgem do novo produ 

I. B - OPORI'UNIDADE DE r.1ERCADO 
I.B.l - Tamanho do mercado 

to serão maiores e merecerão tratamento 
especializado. 

. se os índices de crescimento dos últimos 
anos se mantiverem o volune do mercado 
do novo produto ro mínimo duplicará a ca 
da 4 ou 5 anos . 

. se os índices de crescimento dos últinDs 
anos se mantiverem o volume de mercado 
do novo produto duplicará a cada 6 ou 7 
aros. 

• se os índices de cresciment,o 'dos úl tinos 
anos se mantiverem o volume de mercado 
do novo produto duplicará a c~da 8 ou 9 
anos; 

• o mercado do novo produto tem apresenta
do taxas canfX)stas de crescimento meno
res qne 8% ao ano o que significa que 
seu volume duplicará em períodos maio
res dp que 10 anos. 

. o mercado do novo produto tem declinado 
nos Úl tinos anos e esta p:rrece ser urna 
tendência irreversível. 
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VA.RlÃVEIS 

I. MERCADOLCGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (COnt.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS I'IENS 

I. B - OPOR'IUNIDADE DE MERCADO 
I.B.2 - Tendência de oonsumo 

. substancial tendência crescente de ven
das; indicações que deverá continuar a 
mesrra taxa. 

• terrlência de crescimento de vendas mcrle
rada; indicações que, deverá oontinuar a 
mesna taxa. 

• mudanças pequenas nas tendências de ven
das, se muver; indicações que perrranece 
rã relativamente estática . 

. mcrlerada tendência de vendas d~rescente, 
indicações que continuará a mesrra taxa. 

• substancial tendência de vendas decres
cente; indicações que continuará a mesrra 
taxa. 

I.B.3 - Classe econômica do prcrluto . 
. c novo produ to será consumido rnr pra ti

camente todas as classes sócio - eoonomi
cas sem quaisquer limitações ao seu uso . 

. o novo prcrluto será consumido pela maio-
ria das classes sócio-econômicas sem 
quaisquer limitações ao seu uso. 

• o novo prcrluto será consumido por segmen 
·tos específicos da rraioria das classes 
sócio-econômicas. 
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VARIÁVEIS 

I. MERCADOLOGICAS 

SISTEMÂ DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO (COnt.) 
PONDERAÇÃO 

SUB-VARJÂVEIS ITENS SUB-I'IENS VARJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

·-
I. B - OPOR'IUNIDADE DE MERCADO 

I.B.3 - Classe econômica do produto 
. o mvo produto será consumido pela maio 

ria das classes sócio-econômicas, com cer 
tas limi taçõe~ ao seu uso. -

• o novo produto será consumido pela miro
ria das classes sócio-econânicas e ainda 
assim, com substanciais limitações a.o · 
seu uso. 

I.B.4 - Potencialidade do produto 
produto básico; consumido sozinho ou com 
outros produtos; canponente de muitos 
produtos de sucesso recente . 

. tipo largamente popular; consumido sozi
nho ou cano canponente de vários outros 
produtos. · 

produto básico ou de reposi2ão para pro
dutos estabelecidos que estao de 3 a 5 
aros no mercado. 

o novo produto conoorrerá com outro tipo 
ou classe de produto na participação de 
um mercado decadente. 

pertence a uma classe de produtos que es 
tá caindo em desuso junto aos consumido
res. 
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\TARJAVEIS 

I. MERCADOL0GICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

POIDERAÇÃO 

SUB-\TARJAVEIS ITENS SUB-ITENS VAPJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. B - OPORTUNIDADE DE MERCADO 
I.B.5 - Ciclo de compra 

I.B.6 - Segmentação etária 

.. 
• o ciclo de canpra do novo produto e cur-

to, e seu uso é contínuo. 

• o ciclo de compra do novo produto não é 
nem curto nem longo e a sazonalidade se
rá pequena, se h:>uver. 

• o ciclo de compra do novo produto é cur
to, porém sujei to a grarrles oscilações 
(sazonalidade) . 

• o ciclo de compra do novo produto é lon
go, p::>rérn seu uso é contínuo. 

• o ciclo de compra é longo e sujeito 
grandes oscilações sazonais. 

a 

• o segmento etário para o qual o novo pro 
duto se destina é grande; irdicações de 
de que a taxa de crescirrento do segmento 
continuará sendo crescente. 

• o segmento etário para o qual o rovo pro 
duto se destina é grande; indicações de 
que a taxa de crescimento será estável. 

• o segmento etário para o qual o rovo pro 
duto se destina é razoável; indicações 
de taxa de crescimento estável. 
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VARIÁVEIS 

I. MERCADOLÚGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PCNDERl\ÇÃO 

SUB-VARIÁVEIS ITENS SUB-ITENS VAAJÂV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. B - OPOR'IUNJ))ADE DE MER:ADO 
I.B.6 - Segmentação etária 

I. B. 7 - Profundidade de mercado 

I .C - DIE'~IAÇÃO EM PREÇO 
I.C.l - Novidade/exclusividade 

• o segmento para o qual o novo produto se 
destina é pequeno; irdicações de taxas 
de crescimento, no IT'Ínimo estáveis. 

• o segmento para o qual o novo produto se 
destina é pequena; indicações de diminui 
ção da atual taxa de crescirrBnto. 

• mercado nacional com urra grande varieda
de de consumidores e mercado de exporta
ção potencial. 

• mercado nacional e uma grande varieda 
de de consumidores. 

mercado nacional ou urra grande varieda
de de consumidores~ 

• mercado regional e variedade 
de ronsumidores. 

restrita 

mercado especializado e regional. 

• o novo produto é resultado de processo 
ou formulação único, sendo necessário 
uma alta tecnologia para desenvolvê-lo. 
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VAR.I.ÂVEIS 

I. MERCADOLÓGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

POODERAÇÃO 

E>UB-·VAR.I.ÂVEIS ITENS SUB-ITENS VAAIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB
I'I'EM 

I.C - DIFERENCIAÇÃO EM PREÇO 
I.C.l - Novidade/exclusividade 

• o novo produto é resultado de processo 
Ot1 formulação único,. sendo necessário 
uma tecnologia média rara desenvolvê-lo. 

• substancial me:horia no processo ou for
mulação de produtos já existentes e di
ficilmente im:i tável mesrro para empresas 
gue possuem know-how especifico da área • 

• uma idéia brilhante, contudo facil.Ir.ente 
imi tável por empresas que possuan kno.v
how especifico da área. 

o novo produto é similar ou cópia de pro 
dutos existentes p::xJ.enéb ser irni tado, 
mesrro por empresas que tenh.am pouco know 
-how da área. 

I.C.2- Satisfação real vs. psicológica 
o novo prcrluto satisfará urna necessidade 
real do consumidor; a percerção dos atri 
butos é imediata; este(s) atributo (s) e 
único na categoria • 

• o novo produto satisfará uma necessidade 
real; a percepção é imediata; satisfará 
substancialmente melhor que outros produ 
tos da categoria. 

• o novo produto satisfará urna necessidade 
real; ~~S:eF?9ão dos atribt~~~~, é ::~~2~ 
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S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E . N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. } 

PCNDERAÇÃQ 

VARIÂVEIS SUB-VAP.IÂVEIS ri'ENS SUB-I'IENS VARJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. MERCADOLOGICAS 670 
I. C - DIFEREN::IAÇÃO EM PREÇO 

I.C.2 - Satisfação real vs psjcológica 
• satisfação de uma necessidade psicológi

ca; percepção dos atributos é imediata; 

I. C. 3 - Relação preço-qualidade 

· satisfará substancialmente melhor que 
outros produtos da categoria . 

. satisfação de uma necessidade psicológi
ca; percepção dos atributos é demorada 
e difícil de ser mens1.~rada; várias rrar
cas com o mesrro atributo. 

• o preço co novo produto será rrenor que 
todos os outros concorrentes C:e qualida
de similar. 

. o preço do IX>VO produto será meiX>r gue 
a maioria dos produtos concorrentes de 
qualiQ.ade similar. 

o o preço do novo produto será apro.xi.nada-
mente igual aos produtos concorrentes 
de qualidade similar o 

o preço do novo prcdu to será maior gue 
mui tos produtos concorrentes de qualida
de sjmilar. 

o preço do novo produto será muior que 
todos os prroutos concorrent.es ce q"L!ali
dade simJ lar o 
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VARIAVEIS 

I. MERCADOLCGICAS 

SUB-VARIAVEJS ITENS SUB-ITENS VM.UÃV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I.C - DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO 
I.C.4 - Diferencial de preço do consumo 

. o diferemcial de preço das duas marcas 
lideres de mercado é :rraior que 80%. 

• o diferer:cia.l de preço das duas marcas 
lideres de mercado é em torno de 60% a 
80%. 

. o diferencial de preço das duas rrarcas 
lideres de mercado é da. ordem de 40% é', 

60't.. 

. o cUferencial de preço das duas rnarcas 
lideres de mercado é da ordem de 20% a 
40%. 

• praticamente não · exist.e diferença de pre 
ço entre as duas marcas lideres de merca 
do. 

I. C. 5 - Diferencj_al de :rrarket-share 
dentre as três principais rrarcas do mP.r
C'ado, o "market sh2re" da marca líder é 
superior a 4 vezes o "market-share" da 
:rrarca terceira colocada. 

dentre as três principais marcas do mer
C?.do, o "market share" da marca líder é 
3 vezes superior mas ir~erior a 4 vezes 
ao "market share" da marca_ terceira colo 
cada. 

670 
126 

ITEM 

25 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

25 

10,0 

7,5 

" c 
L 



S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cbnt. ) 

PONDEFAÇÃO 

Vl\RlAVEIS SUB-VAHifl_VEIS ITENS SUB-ITENS VAPJÁV. stJB-,-·VAR. ITEM SUB-

I. MERCADOLCGICAS 670 
I. C - DIFERENCIAÇÃO EM PREÇO 

I.C.S - Diferencial de market-share 

I.D - PCYIEN::IAL DE ADEÇ!.J!.f;ÃO 

. a t=enetração de mercado da marca líder é 
igual a três vezes a marca terceira colo 
cada. 

. o "market-share" da marca líder é 2 ve
zes sut=ericr porém inferior 3 vezes ao 
"share" da marca terceira coloca_da. 

• dentre as três principais marcas do mer
cado 1 a t=enetração de mercado da marca 
líder é 1 1 5 vez supE',rior e inferior â 2 
vezes a penetração de rrercado. da marca 
terceira colocada. 

I. D .1 - Familiaridade com o pro
cesso de produção 

• tcda tecrologia de produção do novo pro
duto está dentro da área de oo.mpetência 
da Empresa e locaJmente àis:roní vel. 

. a tecnologia de produção do novo produto 
ncs seus principais itens 1 está dentro 
da área de cant=etênd a da empresa e lo
calmente d:i_sponí vel . 

• a tecnologia está dentro da área de com
petência da COL'];X'ração disponível no ex
terior, e não localffiente. 

a tecnologia está sendo adquirida há rre
nn!=: r!P 1 ;1m!=: nn Pxt-Prinr P rão se en-
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VARJÃVEIS 

I. MERCADOLOGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCliDERAÇÃQ 

SUB-VAIUÃVEIS ITENS SUB-I'IENS VPúUÁV. SUB--VAR. ITEM SUB-

I.D - POI'ENCIAL DE ADEX;dUAÇÃO 
I.D.l - F~liaridade com o pro~ 

cesso de produção. 
. a tecmlogia está fora da ãrm de oom

petência da empresa e da corr:oração. 

I.D. 2 - Disponibilidade de tec
nologia mercadológica. 

o pessoal e conhecimento mercadológioos. 
atuais serão suficientes pa.ra corrercia -
lizar com sucesso o novo produto. 

-• com :pJucas e :r::equenas exceçoes o pesso-
al e conhecimentos mercadológicos atu
ais serão suficientes para canerçializar · 
o novo produto. 

. com alguna.s exceções o pessoal e os co
nhecimentos mercadológicos atuais serão 
suficientes para comercializar o novo 
prcduto. 

• prevalecerá t.mla taxa de aproximadamente 
50-50 entre as necessidades de novo pes
soal e novos conhecimentos mercadológi -
aos e os atuais para comercializar cam 
sucesso o novo produto . 

• na sua naioria novo pessoal e conhecimen 
tos mercadológicos serão necessários pa.
ra canercializar com sucesso o novo pro
duto. 
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VARIAVEIS 

I. MERCADOL0GICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (COnt.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIAVEIS I'IENS SUB-ITENS VN.UÁV. SUB-VAR. ITEM SUB
ITEM 

I.E - DIFEREN::IAÇÃO DOS ATRIBUI'OS 
I.E.l - Nível de qualidade 

. tc:dos os prc:dutos concorrentes encontram 
-se em um baixo nível de qualidade tanto 
do produto em si cano da erribalagem. 

• todos os produtos concorrentes encontram 
-se em um baixo nível de qualidade no 
produto em si ou na erribalagem. 

a maioria dos produtos concorrentes en
contram-se em um bom nivel de qualidade 
do produto e/ou da embalagem. 

. os prcrlutos lideres encontram-se ~ um 
alto nivel de qualidade, sendo difÍcil 
estabelecer uma diferenciação qualitati-
va. 

. todos os produtos com um alto nível de 
qualidade e "a priori" parece imp::>ssível 
estabelecer-se uma clara dif~enciação 
qualitativa. 

I.E.2 -Número de tipos e tamanhos 
. o mercado do novo produto constitui -se 

de p::>ucos tipos e os tamanhos são bási
cos. 

. existem vários tip::>s e tarranhos, mas os 
consumidores estarão satisfeitos can p::>u 
cos tamanhos básicos. 
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S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PONDERAÇÃO 

VAR:IÂVEIS SUB-VAR:IÂVEIS I'IENS SUB-ITENS VAPJ.ÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. MERCADOLÓGICAS 670 
I.E - DIFERENCIAÇÃO DOS ATRIBU'IDS 

I.E.2 - Número e tipos e tamanhos 

I.E. 3 - Atrib..ltos do produto 

• existem vários tipos e tananhos mas pede 
-se satisfazer o consumidor com um peque 
no estcque de tipos não básicos. -

• existem vários tipos e tamanhos, cada 
qual precisando ser estocacb em iguais 
quantidades . 

• muitos tir::os e tananhos que necessitarão 
de estoques elevados. 

o mvo produto tem preço mais 
conveniência m uso e rrelhor 
do que a maioria das marcas 
no rrercado . 

reixo ,maior 
desernepnho 
existentes 

• o mvo produto tem três dos atributos 
acima .citados em relaçao a maioria das 
marcas existentes no rrercado . 

• o novo produto tem dois dos atributos 
acima citados em relaçao a maioria das 
marcas existentes m mercado • 

• o novo·produto tem um dos atributos 
citados em relação a-maioria das marcas 
existentes no mercado . 

• o mvo produto não tem nenhum dos atribu 
tos citados em relação a maioria das 
---------- _ .... ..: _..._ __ ..._ __ -- .........,_.....,..,...._,:tt"""\ 
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VARIAVEIS 

I. MERCADOLÚGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

roNDERAÇÃO 

SUB-VARIAVEIS I'IENS SUB-ITENS VARJÁV. SUB-VAR. I'IEM SUB-

I. E - DIFERENCIAÇÃO DOS ATRIBUI'OS 
I.E.4 - Domínio do mercado 

I.E.5 - M:>bilidade do mercado 

• a marca líder do mercado do novo produ to 
pertence a u:rra pequena errpresa . 

• . o mercado é constituído de várias marcas 
daninantes que pertencem a pequenas em
presas. 

• a marca líder do mercado do novo produto 
pertence a urna grande empresa. 

• duas das marcas líderes do mercado per
tencem a grandes empresas. 

mais de duas das rrarcas líderes do mer
cado pertencem a grandes empresas. 

• nos últimos anos nenhum dos produtos con 
correntes tem tido mobilidade em termos 
de mudanças de formulação e/ou embalagem. 

• nos últimos anos a maioria dos produtos 
concorrentes não tiveram mObilidade em 
ternos de mudanças de formulação e/ou em 
balagem. 

• as mudanças realizadas nos prcrlutos con
correntes na formulação e/ou embalagem 
foram rrodificações facilmente realizá~ 
veis. 
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VARIÂVEIS 

I. MERCADOL0GICAS 

S I S T E M A' D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

FúNDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS I'IENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. E - DJ:F'EREOCIAÇÃO OOS ATRIBUI'OS 
I.E.S -Mobilidade do mercado 

I.E.6 - Imagem da empresa 

•. 

. as mudanças realizadas nos p:rodutos con
correntes na formulação e/ou embalagem 
foram modificações substanciais mas sem 
rovidades tecrológicas. 

nos últimos anos os concorrentes tem rea 
lizado mudanças na embalagem e na forrou~ 
lação can substancial irovação tecnológi 
ca. 

• o rovo produto além de ter uma grande di 
ferenciação qualitativa, será substan
cialrrente beneficiado t:€la imagem da em
sa • 

• o rovo produto além de ter uma diferen
ciação qualitativa regular provavelmente 
será beneficiado pela imagem da empresa. 

• o novo produ to apesar de ter pouca dife
renciação será beneficiado substancial
mente pela imagem da empresa . 

. o novo produto além de ter txJUCa diferen 
ciação não será beneficiado em nada pela 
imagem da empresa • 

• o novo produto além de ter txJUCa ou 
nhuma diferenciação provavelmente 
prejudicado pela imagem da empresa. 

ne--ser a 
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I. MERCADOLCGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (COnt. ) 

PCNDERAÇÃO 

ITENS SUB-ITENS VARJJ\.V. SUB-VAR. ITEM SUB-

I. F - CCMUNICABILIDADE 
I.F.1 - Credibilidade dos benefícios 

I.F.2 - Mercadibilidade 

os benefícios do novo produto são tangí
veis; a credibilidade dos benefícios é 
fácil; não necessita de grupo de refe
rência para promover o produto • 

• os benefícios são tangíveis; a credibili 
dade dos benefícios não é muito fácil~ 
IJOrém pode-se usar vários grupos de re
ferência para promover o produto • 

• benefícios são tangíveis; credibilidade 
difícil; poucos grupos de referência ~ 
dem ser utilizados para promover o produ 
to. · · -

• benefícios são intangíveis;credibilidade 
é difícil, porém pode-se usar vários gru 
pos de referência para pranover o produ
to. 

benefícios são intangíveis;credibilidade 
é difícil; praticamente nenhum grupo de 
referência que pudesse ser utilizado pa
ra promover o produto. 

as características do novo produto penni 
tem um tipo de promoção, propaganda e 
merchandizing substancialmente melhor 
que a dos concorrentes. 
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VARIÂVEIS 

I. MERCADOLCGICAS 

S I S T E MA D E A V A L I A Ç Ã O D E · N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cbnt.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-ITENS VAAIÁV. SUB-VAA. ITEM SUB
ITEM 

I.F - OOMUNICABILIDADE 
I.F.2 - Mercadibilidade 

I.F.3 - Restrições legais· 

• o novo produto tem· características prorro 
cionais favoráveis em relação às caracte 
rísticas dos produtos concorrentes. 

• tem características promocionais basi
camente iguais as dos produtos concorren 
tes. 

. tem ·poucas características promoviveis 
rras no geral leva vantagem em rela-
ção aos produtos concorrentes. 

não tem nenhuma características vantajo
sa em relação a concorrência que possa 
levar a urra pramo;:ão imaginativa. 

. a camunicabilidade dos benefícios do no
vo pr.cxluto não sofre e nunca sofrerá 
qualquer restrição legal. 

• a camunicabilidade dos benefícios não so 
fre quaisquer restrições legais, rras per 
derá sofrer a médio prazo. 

• a camunicabilidade dos benefícios não so 
fre quaisquer restrições legais, rras so
frerá a curto prazo. 

. a cornunicabilidade dos benefícios sofre 
restrições legais mas serão provavelrnen-
-~-- ----~ ... .,.-..:- ....::J- ----"""" ___ .__.....-v"\~,:J'":'II,... 
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VAR.IÁVEIS 

I. MERCADOLOGICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCNDERAÇÃQ 

SUB-VAR.IÁVEIS ITENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I .F - CCMUNICABILIDADE 
I.F.3 - Restrições legais 

I. G - Q)OCORRtNCIA 

. a comunicabilidade dos benefícios está 
restrita a rígidos preceitos legais im
possíveis de seren1 contornados. 

I.G.l - Daninio nacional vs. regional 

I.G. 2 - Situação competitiva 

não existe uma. marca líder em tcrlo o roer 
cado nacional; basicamente cada reoiao 
tEm sua própria marca dominante. 

. existe uma rrarca que domina algurras re
giÕes rras a liderança na maioria das re
giões é exercida fÚr marcas difE;rrentes. 

• existe uma marca que danina cerca 50% 
das regiões do país sendo que na outra 
metade a liderança é exercida por rrarcas 
distintas. 

uma única marca domina a maior. parte das 
regiÕes do país. 

. uma única marca domina todas as regiões 
do pais. 

. o processo acrescenta ao novo produto um 
valor substa.YJ.cial e em assim sendo os in 
vestimenta exigidos no processo limita 
em mui to o número ·de concorrentes. 
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VARJAVEIS 

I. MERCADOL0GICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

OONDERAÇÃO 

SUB-VARJAVEIS I'IENS SUB-ITENS VN.UÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

I .G - OOOCO~CIA 
I.G.2 - Situação competitiva 

I.G.3 - Concorrência futura 

• o investimento no processo é considerá
vel para aqueles concorrentes J;X)tenciais 
sem nossas facilidades de produção. 

• o valor adicionado pelo processo é razoá 
vel lirni tarrlo desta fonna o lucro da 
concorrência a não ser que sejam fortes 
investidores nesta área de mercado. 

• o valor adicionado pelo processo é mode
rado e os investimentos exigidos erqua -
dram-se na faixa de riscos da maioria 
dos concorrentes . 

• o valor adicionado pelo processo é muito 
baixo e o nível de investimento é atraen 
te para qualquer concorrente. 

não existe nenht.mJa empresa instalada no 
pa.is que comercialize o novo produto 
aqui ou m exterior . 

• existe uma pequena empresa instalada m 
pa.is que apesar de não comercializar o 
mvo produto localmente o faz m exteri
or. 

• existem várias ~1enas empresas instàla 
das m pa.is que apesar de não comerciali 
zar o novo p!.Dduto localmente, o fazem 
no exterior. 
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VAR!AVEIS 

I. MERCADOLÚGICAS 

S I S T E M N D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-VAR!AVEIS ITENS 

I. G - CCNCORROCIA 
I.G.3 - Concorrência futura 

I.H - POSICIONAMENTO 
I.H.l- Posicionamento 

SUB-I'IENS VARIÁ V. SUB-VAR. ITEM 

existe urna grande empresa instalada no 
país que a :p=sar de não canercializar o 
novo produto localmente, o faz no exteri 
or. 

existEm várias grandes Empresas instala
das no país que apesar de não canerciali 
zarem o produto localmente, o fazen no 
exterior. 

• nenhum dos produtos concorrentes está 
bem posicionado, pois enfatizam benefíci 
os comuns a várias marcas existentes no 
mercado. 

• sorrente una das marcas . existentes no mer 
cado está bem posicionada, porém não de
fende o posicionamento que"a priorf'seria 
o rrais indicado para o novo produto. 

• algumas das marcas concorrentes estão 
ben posicionadas, porém nenhuma delas de 
fende o posicionamento que "a prior i" se 
ria o mais indicado para o rovo produto . 

• a maioria das marcas líderes estão bEm 
posicionadas; enfatizam benefícios espe 
cíf icos a cada segrrento, .r:orém somente 
uma delas defende o posicionamento que 
11 ri nrir.ri 11 c:::,::.riri r.mriic::: irv'l;,-.;::o,.-'1,.... nrirri r. 
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VARIJ\VEIS 

I. MERCADOL0GICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

.PONDERAÇÃO 

SUB-VARIJ\VEIS ITENS 

I. H - POSICIONAMENI'O 
I.H.l - Posicionamento 

SUB-I'IENS VARJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

todas as marcas lideres estão bem posi
cionadas; enfatizam benefícios específi
cos de cada semente; várias delas defen 
dem o p:>sicionarnento que "a prior i" se-

670 
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II. FINANCEIRAS 180 
II.A- CUSIOS MERCADOilX;ICX>S DE LANÇAMENI'O 

II .A.l - Valores despendidos en 
propaganda 

os gastos em mídia eletrônica dos produ
tos concorrentes é insignificante ou ine 
xistente. 

• a sarnatória dos gastos em mídia eletrôni 
ca das duas principais marcas do mercado 
não excedem a mÉdia aplicada em n::>ssos 
prod~tos individualmente. 

• os gastos em mídia eletrônica da marca 
líder de mercado, é comparável a média 
aplicada em n::>ssos produtos individual
mente. 

• os gastos em mídia eletrônica das duas 
principais marcas do mercado excedem in 
dividualmente a mÉdia de nossos gastos 
p:::>r produto. 
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VARIÂVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB
ITEM 

II.A- CUSTOS MERCAOOI.0GI(X)S DE IANÇAMENI'O 
II.A.l - Valores despendidos em 

propaganda 

II.A.2 -Volumes utilizados de 
propaganda 

• os gastos em propaganda, da rraioria das 
marcas do mercado, excedem individual
mente o que aplicamos por produto nestes 
meios de comunicação. 

• o concorrente que faz mídia eletrônica 
no mercado, faz 20 a 30% dos GRP 1 s, ou 
menos do que a média de GRP 1 s de cada um 
de nossos produtos. 

o concorrente que faz rrais mídia eletrô
nica no mercado, faz aproximadamente me
tade dos GRP 1 s que a média de cada um 
de nossos produtos. 

o cdncorrente que faz rmis mídia eletrô
nica faz tantos GRP 1 s quanto a média de 
GRP 1 s de cada um de nossos produtos. 

• a segunda marca que faz rrais midia ele
trônica faz aproximadamente metade dos 
GRP 1 s que a mé:lia de cada um de nossos 
produtos. 

a segunda marca que faz rrais midia ele
trônica faz tantos GRP 1 s quanto a média 
de cada um de nossos produtos. 

180 
112 

23 

0,0 

23 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

O, O 
N 
\.0 
CX> . 



VARIAVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E . N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-I'IENS VARJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

II .A - CUS'IOS MERCAOOrlGICOS DE IANÇAMEN'IO 
II.A. 3 - CUstos de introdução 

II .A. 4 - Verba de marketing vs. 
vendas liquidas. 

. os custos de introdução serão pequenos 
p::>is as campanhas promocionais dos produ 
tos concorrentes são insignificantes ou 
inexistentes. 

• custos de introdução serão de pequenos 
a médios, pois existe urra marca daninan 
te pertencente a urna pequena errpresa que 
usa de uma boa campanha pranocional. 

• custos de introdução médios p::>is o merca 
do tEm várias marcas daninantes perten
centes a errpresas pequenas que usam de 
J::::oas campanhas promocionais. 

custos de introdução grandes, pois a mar 
ca lider :pertence a uma grande organiza
ção com substanciais gastos Em suas cam
panhas pranocionais. 

. custos de introdução bastante elevados 
p::>is existem várias marcas dominantes 
:pertencentes a grandes organizações can 
substanciais gastos Em suas campanhas 
promocionais. 

. a verba de marketing para o ano de lan@. 
mento do novo produto não deverá ser su
:perior a 15% das vendas liquidas. 
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VARIÂVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A' D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PaiDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-ITENS VAPJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

II .A - CUS'IDS .MERCArorlx;ICOS DE IANÇAMEN'IO 
II.A. 4 - Verl::a de rrarketing vs. 

vendas líquidas. 

II .A. 5 - Processo de <X>mpra 

• a verl::a de rrarketing para o ano de lan~ 
mento do novo prcrluto deverá si b.lar-se 
entre 15 a 25% das vendas líquidas. 

a verba de marketing para o ano de lança 
mento do novo produto'deverá situar-se 
entre 25 a 35% das vendas líquidas. 

a verl::a de rrarketing para o ano de lança 
mento do novo prcrluto deverá situar-se 
entre 35 a 45% das vendas líquidas. 

• a verba de marketing para o aro de lança 
mento do novo produto deverá ser ma.ior 
que 45% das verrlas líquidas. 

• o novo prcrluto é basicamente comprado 
:p::>r impulso; a compra não sofre qualquer 
processo de interação ou seja, o consumi 
dor será o único a consumir; o seu consu 
no confere um símbolo de status. 

. a compra é :p::>r impulso; sofre um 
so de interação, mas não confere 
quer símbolo de status. 

preces 
qual-

. não se :p::>de afirrrar que a canpra do pro
duto é por impulso; sofre um processo de 
interacao: confere "status" ao seu consu 
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VARIÂVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-I'IENS VAPJÂV. SUB-VAR. ITEM SUB-

II.A- CUSIDS MERCAOOil'>GIOOS DE LANÇAMENTO 
II .A. 5 - Processo de oompra 

II.B - CUS'IDS DIREI'OS 

• não se pode afirma.r que a compra é ror 
impulso; sofre um processo de interação, 
seu consurro não oonfere 11 status 11 

• a oompra do produto não é ror impulso; so 
fre um grande processo de interação; nãO 
confere qualquer simbolo de status. 

II.B.l - Custos de máterias primas 
e materiais de embalagem . 

• todas as rratérias prirras e rrateriais de 
eml:.."'Elllgem estão disroniveis localmente • 

• alguns itens secundários de MP e/ou ME 
são imrortados; restrições às importa
ções rouco afetariam os custos diretos • 

• alguns itens s~undários de MP 
são importados; restrições às 
ções afetariam medianamente os 
diretos. 

e/ou ME 
importa

custos 

• os principais i tens de MP ou ME são im
portados; restrições às imrortações afe
tariam razoavelmente os custos diretos. 

• os principais i tens de MP ou ME são im
portados; restrições às imrortações afe
tariam substancialmente os custos dire
tos. 
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VARIÂVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S . D E . C O N S U M O (Cont.) 

PONDE::RAÇÃO 

SUB-VARIÁVEIS I'IENS SUB-ITENS VAAIÁV. SUB-VAA. I'IEM SUB
I'IEM 

II.B - CUSTOS DIRETOS 
II.B. 2 - Constribuição vs. despesas 

de marketing. 

II. B - WCRATIVIDADE 
II.B.l - Margem de lucro bruto 

• nos primeiros dois anos de lançamento do 
novo produto a contribuição em relação 
as despesas de marketing é ma.ior que 40% • 

• nos primeiros dois anos de lançamento do 
novo produ to 1 a contribuição em relação 
as despesas de marketing é entre 30% e 
40% .. 

• nos primeiros qois anos de lançamento do 
novo produto a contribuição em relação 
as despesas de marketing- é entre 20% a 
30%. 

• nos primeiros dois anos de lançamento 1 a 
contribuição em relação as despesas de 
marketing é entre 10 a 20%. 

• nos primeiros dois anos de lançamento, a 
contribuição em relação as despesas de 
marketing é menor que 10%. 

• margens de lucro bruto substancialmen
te elevadas 1 provavelmente maiores que 
50% em relação as vendas liquidas. 

• margens de lucro bruto razoavelmente ele 
vadas sendo entre 40%e 50% em rela -o as 
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II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A • D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E . C O N S U M O (Cont. ) 

PaiDERAÇÃô 

SUB-VARIJ\VEIS ITENS SUB-ITENS VARIJ\V. SUB-VAR. ITEM SUB-

II. B - LUCRATIVIDADE 
II.B.l - Margem de lucro bruto 

II.B.2 - Contribuição vs. tempo 

. margens de lucro bruto rroderadas, prova-
velmente entre 30?se 40% em relação às 
vendas líquidas. 

• rrargens de 1 ucro b3.ixas provavelmente en 
tre 20%e 30% sobre as vendas líquidas. -

• margens de lucro bruto substancialmente 
baixas, provavelmente menores que 20% 
em relação as verrlas lÍquidas. 

• o novo produto começará a contribuir pa
. r a as despesas fixas da empresa no máxi

mo 12 meses ap5s o lançamento nacional. 

• o novo produto começará a contribuir pa
ra as despesas fixas da.errpresa entre 12 
e 18 meses após o lançamento naciona.l. 

o novo produto começara a contribuir pa
ra as despesas fixas da empresa entre 18 
e 24 meses após o lançamento nacional. 

• o novo produto começará a contribuir pa
ra as despesas fixas da empresa entre 24 
e 30 meses ap5s o lançamento na.cional. 

• demorará no minimo 3 6 meses para que o 
novo proouto possa contribuir para as 
despesas fixas da empresa. 
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VARIAVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PONDERAÇÃO 

ITENS SUB-ITENS VAAIÁV. SUB-VAA. ITEM SUB-

·-

II. B - llJCRATIVIDADE 
II.B. 3 - M:rrket share vs. p:mto de 

equilÍbrio. 

II.B.4 - Contrôle de preços 

• :para o novo produto alcançar o ponto de 
equilíbrio, o market-share em volume te
rá que ser igual ou menor que 5%. 

• para o novo produto alcançar o ponto de 
equilíbrio, o market-share em volume te
rá que ser entre 5 e 10%. 

o :para alcançar o ponto de equilíbrio, o 
market share sn volume terá que ser en
tre 10 e 15%. 

o para se alcançar o ponto de equilíbrio,o 
market share sn volume terá que ser en
tre 15 e 20%. 

• para o novo produto alcançar o ponto de 
equilíbrio, o market-share em volume te
rá que ser igual ou rraior que 20%. 

• não existe nenhuma possibilidade do novo 
produto ter seu preço controlado por al
gum órgão governamental. 

• probabilidades bastantes rerrotas que o 
novo produto tenha seu preço controlado 
por algum órgão governamental. 

• atualmente não existe nenhum contrôle de 
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VARJÃVEIS 

II. FINANCEIRAS 

S I S T E M A • D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARJÃVEIS ITENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

II.B - LUCRATIVIDADE 
II.B.4 - Oontrôle de preços 

II. C - ESTABILIDADE 00 PROOUID 

•. 

. atualmente existe o oontrôle de preços 
mas deve ser suspenso. 

• oontrôle de preços rigido para aquela ca 
tegoria de produto, sem perspectiva de 
ser suspenso a médio prazo. 

II.C.l - Resistência a flutuações 
sazonais. 

. a categoria a qual pertence o novo produ 
to tem vendas praticamente constantes du 
rante todos os meses do ano. -

• a categoria de produto tem vendas prati
camente constante a não ser em circuns
tâncias extraordinárias. 

. flutuações sazonais, mas o inventário e 
o pessoal poderão ser absorvidos. 

flutuações sazonais de rronta, que cau 
sarão problemas com o inventário e o pes 
soal. 

flutuações sazonais severas que exigirão 
dispensa de pessoal e pesados inventári
os. 

180 
ITEM 

22 
5 --

2,5 

o, o 

2 

1 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

w 
o 
V1 



VARIÂVEIS 

II. FINANCEIRAS 

III. Tl!:CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (C.Ont.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS ~-ITENS VAAIÁV. SUB-VAA. ITEM SUB-

II.C - ESTABILIDADE 00 PROOUI'O 
II.C.2- Resistência a flutuações 

cíclicas. 

III.A - "INPUTS" DE PRODUÇÃO 

• as vendas do novo produto não serão afe
tadas por períodos de inflação nem de
pressão econômica. 

• os efeitos das mudanças cíclicas serão 
moderados e serão sentidos depois das mu 
danças das perspectivas econômicas. -

• as vendas do produto irão oscilar junta
mente com a econania em geral. 

• os efeitos das mudanças cíclicas serão· 
substanciais e serão sentidos antes das 
mudanças das perspectivas econômicas. 

• mudanças cíclicas causarão 
extremas na demanda. 

flutuações 

III.A.l - Disponibilidade de matérias 
primas e materiais de emba
lagem. 

todas as matérias primas e materiais de 
embalagem estão dis:p:míveis localmente • 

• a maioria das matérias primas e materi-
ais de embalagem estão disponíveis no 
mercado interno e o restante é importado. 
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\1ARIÁVEIS 

III. T~CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PaiDERAÇÃO 

SUB-\1ARIÁVEIS ITENS SUB-I'IENS VARIÁ V. SUB-VAR. ITEM SUB
ITEM 

III.A- "INPUI'S" DE PRODUÇÃO . 
III.A.l - Disponibilidade de matérias 

primas e materiais de emba
lagem. 

• aproximadamente metade das matérias pri
mas e materiais de 6tlb:tlagem estão dispo 
níveis no mercado interno e o restante 
é importado. 

• a maior parte das matérias primas e mate 
riais de 6tlb:tlagem são importados, porÉm 
estes não são os principais componentes. 

• os principais canponentes ou todas as ma 
térias primas e/ou materiais de 6tlb:tla
gem são importados. 

III.A.2 - Qualidade das matérias pri
mas e materiais de 6tlb:tlagem. 

. a qualidade local dos principais compo
nentes é muito toa, existindo um razoá
vel número de prcrlutores com tecnologia/ 
qualidade suficientes para atingir os J?êl. 
drões de qualidade exigidos. -

• a qualidade dos principais c~ponentes 
é roa, existindo um limitado numero de 
produtores com tecnologia/qualidade sufi 
cientes para atingir os padrões de quali 
dade exigidos. 

. a qualidade local dos principais compo
nentes é razoável, existindo um número 
médio de produtores com tecnologia/qu~i 

~--- _ _1_~--. , ____ _ 
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VARIÂVEIS 

III. T1!:CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS I'IENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

III.A - "INPUTS" DE PRODUÇÃO 
III.A.2- Qualidade das matérias pri-

mas e materiais de anbalagern 

III.A.3 - Sinergia de compras 

a qualidade local dos principais comp:r
nentes é ruim, existindo um número rela
tivamente granel e de produtores que pode
riam atingir os padrÕes de qualidade 
exigidos. 

a qualidade local dos principais comp:r
nentes é muito ruim, existind.o um limita 
do número de produtores com tecnologia I 
qualidade suficiente para atingir os pa
drÕes de qualidade exigidos. 

as matérias primas e materiais de embala 
gem estão disponíveis ms atuais fornece 
dores com os quais mantemos contato. -

• a maior parte das matérias primas e mate 
riais de embalagem,estão disponíveis 
nos atuais fornecedores e o restante em 
novos fornecedores com os quais nunca 
mantiverros contato. 

aproximadamente, metade das matérias pri 
mas e· materiais de embalagem estão dispo 
níveis nos atuais fornecedores e o res
tante em novos fornecedores. 

• a maior parte das matérias primas e mate 
teriais de embalagem não estão disp:mí-
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VARIAVEIS 

III. TtCNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCmERAÇÃO 

SUB-VARIAVEIS ITENS SUB-I'IENS VARIÁ V. SUB-VAR. ITEM SUB-

III.A- "INPUTS" DE PRODUÇÃO 
III.A.3 - Sinergia de compras 

• a rraior parte ou todas as MP e ME, sao 
de um número pequeno de fornecedores e 
nenhum .deles atualmente mantem relações 
comerciais com a empresa. 

III.A.4 - "Shelf-life" das matérias 
primas. 

III.B - PLANEJAMEN'ID 
III.B.l - Sazonalidade 

• as principais rratérias prirras tem um 
"shelf-life" longo, sen:io maior que 120 
dias. 

• as principais rratérias prirras tem um 
"shelf-life" relativamente longo,. sendo. 
de 90 a 120 dias. 

as principais matérias primas tem um 
"shelf-life" razoável, sendo de 60 a 90 
dias. 

as principais matérias primas . tem um 
"shelf-life" baixo, sendo de 30 a 60 di
as. 

as principais matérias primas tem um 
"shelf-life" mui to baixo, sendo menor que 
30 dias. 

• a categoria de produto tem vendas basica 
mente eguitativas durante todos os meses 
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VARJAVEIS 

S I S T E M A • D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

roiDERAÇÃO 

SUB-VARJAVEIS ITENS SUB-ITENS VARIÁ V. SUB-VAR. ITEM SUB-
ITEM 

III. T~CNICAS 100 
III.B -P~ 13 

III.B.l - Sazonalidade 
• a categoria de pJ::Oduto tem pouca sazona.

lidade sendo que 60% das vendas anuais 
são realizadas em metade do ano. 7,5 

• a categoria de produto tem uma pequena 
sazonalidade sendo que 60% das vendas 
anuais são realizadas ·em 4 a 5 meses do 
ano. 

razoável 
vendas 

a categoria de produto tem uma 
sazonalidade sendo que 60% das 
anuais são realizadas entre 2 a 4 
do ano. 

meses 

• a categoria de produto tem uma forte sa
sonalidade sendo ·que 7 0%ou ma.is das ven 
das anuais são realizadas em 2 meses ou 
menos do ano. 

III.B.2 - Período de exclusividade 
• a tecnologia do processo de produção e 

os investimentos necessários, nos permi 
tem estimar o período de exclusividade = 
Em mais de 4 anos. 

a tecnologia do processo de produção e 
os investimentos necessários, nos permi 
tm estirrar um período de exclusividade
de 3 a 4 anos. 
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VARIAVEIS 

III. T~CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-VARIAVEIS ITENS SUB-ITENS VARJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

III. B - PlANEJAMENTO 
III.B.2 - Periodo de exclusividade 

• a tecnol<Jg"ia e os investimentos 
um periodo de exclusividade de 2 
anos. 

. a tecnol<Jg"ia e os investimentos 
um per iodo de exclusividade de 1 
anos. 

indicam 
a 3 

indicam 
a 2 

. a tecnologia do processo de produção e 
os investimentos necessários, indicam que 
o periodo de exclusividade será menor 
que 12 meses. 

III.B.3 - Estágio do ciclo de vida 
• não existe qualquer produto semelhante, 

e p::>rtanto p::>de-se dizer com certeza que 
o novo lançamento abrirá uma nova catego 
ria de produto. -

• pode-se dizer que a categoria de produto, 
está entre as fases de introdução e cres 
cimento do ciclo de vida. -

• pode-se dizer que a categoria de produto, 
está entre as fases de crescimento e ma
turidade do ciclo de vida . 

• p::>de-se dizer que a categoria de produto, 
está e..ntre as fases de maturidade e de
c· -1 T 1 11 c 1 (j() c I r · l n ele ' v I fi, 1 • 

• várias rrarcas já deixaram o mercado, e 
nnnP-qP ni7.Pr rnm rPrrP7.~ mlP ~ r~rPan-
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VARIÂVEIS 

III. T~CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (COnt. ) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÁVEIS ITENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

III.B - PI.ANEJAMEN'ID 
III.B.4 - Facilidades de produção 

III. B - CONI'RCLE DE PIDDUÇÃO 
III.B.l - Ciclo de produção 

• o novo produto será produzido can as fa 
cilidades de produção existentes e atual 
mente ociosas. 

o novo produto será produzido com o equi 
pamento atual necessitando de UIPa nova 
programação de produção. 

o novo produto será produzido com a mai
or parte do equipamento atual, mas ne
cessita de algum equipamento adicional. 

• será necessário adquirir boa parte do 
equipamento, mas parte do equipamento 
atual pode ser utilizado. 

• será necessário adquirir equipamento to
talmen te novo. 

• o ciclo de produção é bastante curto,sen 
do de no máximo 5 dias . 

• o ciclo de produção é relativamente cur
to, sendo de 5 a 10 dias • 

• o ciclo de produção é moderado,sendo de 
10 a 15 dias. 

o ciclo de_pr~uçã?_é_~elativamente lon-
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\1ARJ1\VEIS 

III. Tt!:CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

POIDERAÇÃO. 

SUB-\1ARJ1\VEIS ITENS SUB-I'IENS VAPJJ..V. SUB-VAR. ITEM SUB-

III. B - CCNI'RL>IE DE PRODUÇÃO 
III.B.l - Ciclo de produção 

III.B.2- Cbntrôle de qualidade 

• ciclo de produção é bastante longo, sen
do maior que 20 dias. 

• os equipamentos existentes de contrôle 
de qualidade são os necessários e sufi
cientes para o novo produto. 

• a maioria dos equipamentos existentes 
de contrôle de qualidade são os necessá
rios e suficientes para o novo produto. 

• aproximadamente numa proporção de 50% 
serão necessários novos equipamentos de 
contrôle de qualidade. 

somente uma pe::ruena parte dos e::ruipamen
tos de contrôle de qualidade serão utili 
zados para o novo produto. 

serão necessários equipamentos de contrô 
le de qualidade totalmente novos. -

III.B.3 - Pesquisa e desenvolvimento_ 
• nao exige pesquisa; o esfors;o será no 

sentido de estabelecer padroes de guali
dade para o prc:rluto, matérias primas e 
materiais de embalagsn • 

• exige pouca pesquisa; somente um mínimo 
de desenvolvimento. 
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VARil\VEIS 

III. T~CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O ( Cont.) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARil\VEIS ITENS SUB-ITENS VAAIÁV. SUB-VAA. ITEM SUB
ITEM 

III. B - CONI'RÔLE DE PRODUÇÃO 
III. B. 3 - PeEqllisa e desenvolvimento 

III. B - E(VIPAMENTO DE PRODUÇÃO 
III.B.l - Origem do equip:;tmento 

esforço rroderado de pesquisa :r:ara expan
dir o conhecimento atual; será necessá
rio um projeto de desenvolvimento. 

substancial pesquisa para canplementar 
o atual conhecimento sobre o assunto; se 
rã necessário um programa de desenvolvi
mento. 

• serão necessárias extensivas pesquisas 
básica e aplicada, única forma de se 
adquirir o conhecimento necessário para . 
desenvolver o novo produto. 

tanto o equip:;tmento principal, cano equi 
:r:amento auxiliares, tem vários fornecedo 
res locais can um bom nível técnico. -

• os equipamentos principal e auxiliares 
tem fornecedores locais, porém can bai
xo nível técnico, será necessário um pro 
grama de desenvolvimento conjunto. -

• aproximadamente, metade dos equipamentos 
tem fornecedores locais e a outra metade 
terá que ser imr::ortada. 

• a grande maioria dos equipamentos terá 
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\TARI.ÂVEIS 

III. T~CNICAS 

S I S T E M A • D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont.) 

PCNDERAÇÃÓ 

SUB-\TARI.ÂVEIS I'IENS SUB-ITENS VAAJ.ÂV. SUB-VAR. ITEM SUB-

100 
III.B - EX)UIPAMENI'O DE PRODUÇÃO 12 

III.B.l - Origem do equipamento 

III.B.2 -Produção por terceiros 

III.C - '.I'EGJOI.CGIA DE PRODUÇÃO 

• ·todo o equipamento principal e auxiliar 
terão que ser imr;ortados . 

• é :possível se produzir o novo produto 
através de terceiros havendo vários ter
c~iristas oom boa tecnologia de produ
çao. 

é r;ossí vel se produzir o n::>vo produto 
a través de terceiros, :porém o terceiris 
ta terá que ser tecnicamente desenvolvi
do . 

• somente uma parte do processamento do no 
vo produto pode ser produzido :por ter
ceiros. 

• não é :possível se produzir o novo produ
to através de terceiros, :porém pode-se 
implantar uma produção pilôto oom um in
vestimento reduzido . 

. não é :possível se produzir o novo produ
to através de terceiros e a produção pi
lôto exigiria substanciais investimentos. 

III.C.l - Disr;onibilidade de "kno.....,....how" 
• o "kno.....,....how" necessário para a 

está totalmente desenvolvido e 
ue:> 1 1 rv-o ;o, 1 mo rYI- e:> 

produção 
disponí 
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VARIAVEIS 

III. T:t:CNICAS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIAVEIS ITENS SUB-ITENS VARIÁV. SUB-VAR. ITEM SUB
ITEM 

III.C - TECNOI..ffiiA DE PRODLX;ÃO 
III.C.l - Disr;:onibilidade de "know-mw" 

• o "know-how" necessário para a prcrlução, 
está disr;:oní vel localmente, r;:orÉm ainda 
não se encontra totalmente desenvolvido. 

• o "knaw-how" não está localmente disponí 
vel, porém está disponivel no exterior 
dentro da corr;:oração. 

• o '1know-mw" não está localmente disr;:oní 
vel, r;:orÉm está dentro da área de compe
tência da corporação. 

III. C. 2 - Condições de annazenagern 

o "know-how" para a produção, está total 
mente fora da área ~e competência da em
presa e da corporaçao. 

• nenhurra das matérias primas . utilizadas 
pelo novo produto necessitam ·de corrli
ções especiais de armazenagem. 

. algumas matérias primas utilizadas pelo 
novo produto necessitam de condições es
peciais de arrra.zenagem • 

• aproximadarrente a metade das matérias 
primas necessitam de condições especiais 
de annazenagern. 

a maioria das matérias primas necessitam 
de condições especiais de armazenagem. 
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VAR!AVEIS 

III. Tt:CNICAS 

IV. LEGAIS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PaiDERAÇÃO 

SUB-VAR!AVEIS - ITENS SUB-ITENS VAPJAV. SUB-VAR. ITEM SUB-

III.C - TOCOOI.03IA DE PIDDUÇÃO 
III.C.2 - Condições de armazenagem 

III.C.3 - Durabilidade do produto 

N.A- PATENTES 
IV.A.l - Processo de produção 

. todas as matérias primas utilizadas pelo 
novo produto necessitam de condições es
peciais de armazenagem. 

• o produto acabado tem um "shelf-life" 
longo, sendo maior que 180 dias • 

• o pioduto acabado tem um "shelf-life" 
relativamente longo, sendo de 150 a 180 
dias. 

o produto acabado tem um "shelf-life" 
razoável, sendo de 120 a 150 dias . 

• o produto acabado tem um "shelf-life" 
baixo, sendo de 90 a 120 dias . 

• o produto acabado tem um "shelf-life" 
bastante baixo, sendo menor que 90 dias. 

• o processo de produção ou formulação é 
único·e patenteável, sendo necessário 
urra alta tecnolcg-ia para se desenvolver 
um processo ou formulação similares. 

o processo de produção ou formulação é 
único e patenteável, p::>rÉm empresas de 
,.......~~- +-..-..-,.....,.-1,.....,....,...: ..... -~,._...... ,=l ___ ..,.......,. ....... ,.,..,.,..,.,.... ~~ 
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VARIÂVEIS 

IV. LEGAIS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PONDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-ITENS VAAJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

IV.A - PATENTES 
IV.A.l - Processo de prcxlução 

IV.A.2 - Matérias primas e mate 
riais de embalagem. 

• substancial melhoria no processo ou for
mulação de produtos já existentes, não 
sendo patenteável, poré.'ll dificilmente 
imi tável, mesrro para empresas que pos
suem "know-ho.v" específico na área. 

o processo de produção ou formulação não 
é patenteável sendo facilmente desenvol
vido por empresas de baixa tecrologia. 

o processo de produção ou formulação Ja 
foi patenteado por terceiros e o desen
volvimento do novo produto depe~e de um 
acordo can o detentor da patente. 

• nenhuma das matérias pr.inas ou materiais 
de embalagem tem qualquer impedimento le 
gal no que se refere a patentes deposita 
das no Instituto Nacional de l'iopriedade 
Industrial. 

• UitB. matéria prima ou material de embala 
gem tem impedimento legal, mas pode ser 
substituida sem detrimento da qualidade 
do novo produto . 

• existe impedimento legal relativo a maté 
ria prima e/ou mat·. de embalagem, mas 
que cairão em dominio pÚblico a curto 
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VARIAVEIS 

IV. LEGAIS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PaiDERAÇÃO 

SUB-VARIAVEIS ITENS SUB-ITENS VAI.UÁV. SUB-VA.R. ITEM SUB-

IV.A - PATENTES 
IV.A.2 -Matérias primas e mate 

riais de embalagem. 

IV. B - REXIDLAMENTAÇÕES 
IV.B.l - Proouto e oomponentes 

• existe impedimento local relativo a maté 
ria prima e/ou mat.de embalagem, porém 
são facilmente contornadas através de pe 
quenas modificas;ões intrcrluzidas no pro
cesso de produçao e/ou no "design" do ma 
terial de embalagem . 

• várias patentes relativas as matérias 
primas e/ou materiais de embalagem, fo
ram recentemente depositadas no INPI sen 
do impossível qualquer artifício para 
contorná-las. 

o produto se enquadra nas exigências le
gais para ingredientes, processo e emba
lag~; a identificação se enquadra em 
classes exis·tentes ou cai claramente fo-

. ra dos produtos-padrão. Nenht.:rrna regula
mentação antecipada. 

o prcrluto se enquadra nas exigências le
gais para ingredientes, processo e ern.ba.
lagem; mas varia na identidade-padrão es 
tabelelecida ou pode estar sujeito a no
va regulamentação. 

• se enquadra nas exigências legais mas 
varia na identidade-padrão para a classe _, _______ ., __ .-
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VARIÂVEIS 

IV. LEGAIS 

S I S T E M A D E A V A L I A Ç Ã O D E N O V O S B E N S D E C O N S U M O (Cont. ) 

PCNDERAÇÃO 

SUB-VARIÂVEIS ITENS SUB-ITENS VARJÁV. SUB-VAR. ITEM SUB-

50 
IV. B - REGUIAMENTAÇÕES 20 

IV. B .1 - Produto e canp:mentes 
os padrões de qualidade não penni tan o 
uso dos ingredientes essenciais sem que 
haja 1...ll11a revisão destes padrões. 

• a exclusividade do produto depende do es 
clarecimento do aditivo ou ingrediente 
que atualmente não é legalmente aceito. 
A revisão exigirá estudos suportes de se 
gurança e alimentação. 
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OPERACIONALIZAÇÃO PROPRIAMENTE DITA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

Concretizada a decomposição dos i tens em sub - i tens 

passemos a operacionalização propriamente dita do sistema de 

avaliação de novos bens de consumo,.na primeira fase do pro

cesso de desenvolvimento, a seleção de idéias. 

A operacionalização consiste na apresentação dos 

objetivos de cada elemento de avaliação, seus problemas bem 

como a forma de calculá-los, procurando, enfim, demonstrar o 

interelacionamento daquele componente do sistema com a causa 

de fracasso que lhe deu origem. 

Para aplicação do sistema se faz necessária a aqui

sição de dois tipos de levantamentos que serão apontados no 

transcorrer deste apêndice. 

Como demonstrado, o dispêndio na aquisição daqueles 

levantamentos, mesmo no primeiro estágio do. processo de de-

senvolvimento, não deverá onerar os investimentos 

aplicados na área. 

I. VARIÂVEIS MERCADOLÔGICAS 

globais 

No julgamento das variáveis mercadológicas do sis

tema de avaliação de novos bens de consumo torna-se impres

cindível o uso dos levantamentos realizados pela A.C.Nielsen 

Ltda. 

Aquela empresa realiza bi-mensalmente auditorias em 

uma amostra representativa de canais de distribuição tais co 

mo: 

• supermercados 

• mercearias e empórios 
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• padarias 

• casas de frios,conservas alimentícias ou derivados 
do leite 

• bares-mercearias 

• congeneres dos acima mencionados 

• farmácias 

drogarias 

• perfumarias. 

são excluídos os atacadistas-varejistas cujas ven-

das no atacado ultrapassam 50% de seus volumes de vendas to-

tais, bem corno feiras-livres, lojas de departamento e outros 

tipos de estabelecimento de varejo especializado. 

Estas chamadas auditorias, de lojas são subdiviilidas 

em vfu-ias areas, as chamadas áreas Nielsen ou sejam: 

Ârea I 

· Area II 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Per 
narnbuco, Alagoas, Segipe e Bahia. 

Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo e 
Rio de Janeiro excluindo-se o grande Rio. 

Area III - Grande Rio de Janeiro. 

Area IV - Grande são Paulo. 

Area VI - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Em cada urna das áreas acima citadas bem corno para 

todo o Brasil ternos as seguintes informações do mercado por 

marca e suas eventuais sub-divisÕes: 

• vendas ao consumo em unidades e percentagem de cada marca 
em relação ao total. 

vendas ao consumo em cruzeiro e percentagem de cada marca 
em relação ao total. 

• compras dos varejos em unidades e percentagem sobre o total. 
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estoque existentes no varejo em unidades e percentagem so 
bre o total . 

• cobertura dos estoques em meses. 

distribuição numérica e ponderada em percentagem de: 

lojas negociantes 

lojas sem estoques 

lojas que compram 

lojas que vendem 

estoques médios por l~ja em unidades • 

• vendas médias mensais por loja negociante em unidades • 

• prêço médio de venda ao público por unidade em cruzeiros . 

• ·compras médias mensais por loja compradora em unidades . 

• compras diretas ao fabricante . 

• porcentagem das lojas que compraram diretamente do fahLican 
te. 

Para aplicação do sistema de avaliação precisamos 

das informações de mercado dos Últimos 12 meses, pelo menos, 

ou seja 6 relatórios bi-mensais. 

De posse dest~s dados do mercado da categoria do no 

vo bem de consumo estamos aptos a dar inicio a avaliação das 

·variáveis mercadológicas do sistema de avaliação. 

I.A - DISTRIBUIÇÃO 

Como vimos são os "problemas de distribuição" os 

maiores responsáveis pelo fracasso de novos bens de consumo 

no Brasil. 

I.A.l - C~nais de distribuição 

Este item é particularmente importante para os bens 

de consumo em geral e seus sub-itens tratam do grau de apro 
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veitarnento das vias de distribuição até então utilizadas pe

la empresa para a comercialização do novo produto .. 

Isto porque algumas categorias de bens de consumo 

dependem, as vezes, em até 70% do volume distribuído, de ata 

cadistas e distribuidores e pode-se antever o retumbante fra 

casso do novo empreendimento caso a empresa nao empregue nor 

rnalrnente em suas operações aquela via de distribuição ou nao 

planeje, incentivos especiais para aqueles canais por ocasi 

ão do seu lançamento. 

Outras categorias de bens de consumo tem no auto

-serviço seu principal canal fte distribuição mas que no en

tanto pode perder substancialmente sua importância em rela

çao a outras categorias do ponto de venda em certos períodos 

do ano. 

~ o caso dos inseticidas em aerosol que tem no auto 

-serviço sua maior força distributiva no verão força esta que 

decresce no inverno em favor de outras categorias de p::>nto de 

venda. 

A importância de um ou outro canal de distribuição 

também varia dependendo do Estado, área ou região do Brasil. 

Por fim, podemos falhar igualmente nas estimativas 

econornico-financeira do novo empreendimento, se ignorarmos a 

participação das diversas categorias de vias de distribuição 

no volume de vendas liquidas desde que atacadistas e distri 

buidores gozam de descontos no prêço de venda . 

Os "store-audits" Nielsen não abrangem atacadistas 

distribuidores ou outro tipo de venda chamada indireta, mas 

os índices de venda direta contidos naqueles levantamentos 

fornecem urna idéia da participação da equipe própria de ven 

das dos produtores daquela categoria de bem de consumo no vo 

lume global, no Estado ou região. 
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E no que se refere as vendas diretas, os mesmos 

"stores-audits" revelam a participação de cada categoria de 

ponto de venda, sendo elas, o auto-:-serviço com 5 ou mais 

"check-outs", o auto-serviço com até 4 "check-outs", as lo-

jas tradicionais sem consumo '.local e as lojas tradicionais 

com consumo local. 

As participações de cada um daqueles canais de dis-

tribuição, no volume de negócios daquela categoria do novo 

bem de consumo que se pretende introduzir no mercado, cornpa-

radas com as vias até então empregadas pela empresa, resulta 

rá na antevisão do nivel de adequação destas Últimas em rela 

-çao as vias ideais para que o novo lançamento seja bem suce-

dido .. 

I.A.2 - Força de vendas 

No lançamento de um novo produto é preciso atentar 

para a adequação da força de vendas no sentido quantitativo 

e qualitativo. 

Como reportamos no capitulo IV é preciso um certo 

cuidado quando uma empresa tradicionalmente atuante no ramo 

alimenticio se aventura em introduzir um bem de consumo -na o 

alirnenticio. 

Corno apontamos, os compradores de produtos alirnenti 

cios, dentro dos canais de distribuição, podem ser distintos 

daqueles que tratam com os não alimentícios. 

Disto resulta que o vendedor da empresa terá que se 

avistar com os responsáveis de dois diferentes departamentos 

o que implica na espera para ser atendido pelo segundo com-

prador. 

Quem tem experiência na área de vendas de bens de 

consumo sabe que esta espera na maioria das vezes é demorada 
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e se o vendedor tem um determinado número de visitas diárias 

a concretizar, a demora pode levá-lo a decidir contatar ou

tro ponto de venda. 

Nem sempre o incentivo de vendas que se oferece nos 

novos lançamentos pode evitar aquela decisão. 

' Mesmo quando conseguimos spbrepujar aquele problema 

nao podemos esquecer que um novo lançamento exige um maior 

período de tempo para que se possa convencer o canal de dis

tribuição a adquirir o novo bem de consumo. 

Tudo isto determinará se a força de vendas é sufici 

ente para a introdução do novo lançamento ou não. 

Para tanto, o acompanhamento de vários vendedores·de 

empresa no seu trabalho diário poderá fornecer urna idéia de 

"capacidade ociosa" de vendas. 

Quanto ao aspecto qualitativo, ou seJa se a equipe 

de vendas é adequada para levar avante o novo empreendimento 

o acompanhamento do trabalho de vendas acima mencionado for

necerá indícios da sua capacidaqe em convencer os canais de 

distribuição em adquirir o novo bem de consumo. 

Seria recomendável que a avaliação deste item fosse 

posterior a dos itens I.A.4, I.A.S, I.C.l, I.C.2, I.C.3,I.C.4, 

I.E.l, I.E.2, I.E.3, I.E.4, I.E.S, I.E.6, I.F.l, I.F.2, I.F.3 

e I.G.2 quando teremos urna visualização do contexto global 

em que o vendedor atuará. 

I.A.3 - Sistema de transporte 

O sistema de transporte é outro tópico que pode "a 

priori" nos parecer sem problemas mas que surgem nas fases 

posteriores do desenvolvimento do novo bem de consumo quando 

melhor nos informamos sobre esta área. 

Não podemos nos esquecer que na distribuição de 
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bens de consumo não pode~os prescindir de transporte de ter-

ceiros que não tem o mesmo cuidado no manuseio das mercado

rias e muitas delas não se dão ao cuidado de armazenar e 

transportar bens alimentícios separadamente de bens não ali 

mentícios. 

Como reportado odores, vazamentos, quebras de produ 

to não alimentícios podem afetar intimamente um bem de consu 

mo sem danos exteriores aparentes. 

Tal fato pode até passar desapercebido pela trans -

-portadora e mesmo pela empresa produtora o que nao deixará 

de levar a consumidora a rejeitar o novo bem de consumo. 

Existem certas restrições legais no transporte e 

armazenagem de bens de consumo alimentícios e não alimentíci 

os que apesar de presentemente relegadas, podem exigir, por 

ocasião do lançamento,um sistema de transporte totalmente in 

dependente. 

Os aspectos quantitativos, o quanto o. atual sistema 

é suficiente para a distribuiçã~ do novo produto, são de me

nor importância o que não significa que não devam ser exami-

nados. 

Portanto, o dimensionamento deste elemento do siste 

ma de avaliação dependerá dos fatos acima citados e outros , 

para que possa concluir realisticamente o quanto o novo bem 

de consumo poderá usufruir do atual sistema de transporte da 

empresa. 

I.A.4 - Facilidades de comercialização 

Procura antever aspectos que reduziriam a natural 

prevenção das vias de distribuição no que se refere a novos 

lançamentos. 

Um novo sabor, um novo formato, um novo tipo de em-
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balagem, ajudará as vendas dos produtos existentes, se fosse 

uma complementação da_linha de produtos oferecidos. 

Quando a venda do novo produto exige o contato com 

outro comprador do mesmo canal de distribuição, pode-se di-

s~r que a linha de produtos até então comercializados pela 

empresa, será prejudicada, em virtuqe da dispersão que o ven 

dedor estará sujeito, ora se dirigindo a um ou a outro com-

prador. 

I.A.S - Condições de comercialização 

Não existe qualquer dificuldade no dimensionamento 

do número de marcas concorrentes no mercado desde que dispo-

nhamos dos levantamentos Nielsen. 

Para o cálculo do "mark-up" do varejista é preciso 

conhecer o preço de venda das principais marcas concorrentes. 

A lista de preço da concorrência pode ser consegui-

da pela própria equipe de vencas,ou mesmo dirig-indo-se 
~ 

a que-

las empresas que disputam o merc.ado, o que é mais difícil. 

A não ser que não haja outra alternativa, não reco 

mendamos que se pergunte aos clientes os preços da concor-

rência pois estes podem dispor de condições especiais de pre 

ço e desconhecemos se o preço fornecido inclui ou não os im-

postos que incidem sobre o produto, como o I.C.M. e o I.P.I. 

o que distorcerá o cálculo do "mark-up" do canal de distri -

buição. 

Com a lista de preços e os preços médios ao consumo 

contidos nos "store-audits" Nielsen calculamos o "mark-up" 

médio dos canais diretos de distribuição para aquela catego

ria de bem de consumo. 

Geralmente as listas de preços incluem aqueles ofe-

recidos aos atacadistas e distribuidores que contem os des-
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contos concedidos àquelas vias de distribuição. 

Contudo, via de regra, a rêde distributiva costuma 

praticar maiores margens de lucro· em se tratando de novos lan 

çamentos como forma de minimizar os riscos de insucesso o 

que distorceria o preço de venda ao consumo projetado, redun 

dando em menor penetração de mercado ou mesmo o fracasso do 

novo produto. 

I.A.6 -Armazenagem no ponto de venda 

Certas categorias de bens de consumo, podem exigir 

um tratamento especial da equipe de vendas, dos promotores 

ou mesmo dos repositores e encarregados dos pontos de venda. 

Produtos alimentícios, podem sofrer variações nas 

suas características organolépticas, se expostos a uma fon

te de calor, ponto de luz ou com a trepidação do motor de re 

frigeração de um balcão frigorífico. 

Este item portanto procura antever eventuais difi~ 

cultades nesta área. 

I.B - OPORTUNIDADE DE MERCADO 

Esta sub-variável foi definiqa em função da segunda 

grande causa de fracasso no lançamento de novos bens de con

sumo tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a "análise de 

mercado inadequada". 

Como expusemos no capitulo IV esta razão de insuces 

so pode ser de origem qualitativa e quantitativa. 

Exemplificando na"análise qualitativa de mercado 

inadequada" mencionamos a desconsideração de certos hábitos 

de consumo que no entanto serão analisados somente em está

gios posteriores à seleção de idéias. 
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Assim sendo, a não ser que a contradição de certos 

hábitos de consumo sejam tão óbvios como o fracasso no lança 

mento de uma conserva de carne de porco em Israel, nos limi

taremos a dimensionar os aspectos quantitativos que podemdar 

origem àquela razão de insucesso. 

No Brasil a"análise de mercado inadequada" restrin 

ge-se aos "objetivos superestimados com ou sem pesquisa de 

mercado" e comentamos no capítulo VI que este fato gerador 

de insucesso ocorre basicamente por 2 razões, sendo elas: 

a} superdimensionamento do mercado propriamente di

ti seja no seu volume, valor ou índices de cres

cimento projetados; 

b} superdimensionamento da penetração de mercado 

estimada para o novo lançamento. 

O volume e o valor do mercado constam dos levanta -

mentos Nielsen restando portanto a estimativa dos futuros in 

dices de crescimento, que se constitui de suma importânciaern 

qualquer projeto de desenvolvimento de um novo produto. 

A sub-variável "oportunidade de mercado"· avaliará, 

através dos seus itens e sub-itens, a potencialidade do novo 

empreendimento ou seja suas perspectivas futuras. 

No que tange a penetração do mercado estimada para 

o novo lançamento este tópico será analisado posteriormente 

no decorrer deste trabalho. 

I.B.l Tamanho de mercado 

Seria recomendável analisarmos este item posterioE 

mente a avaliação dos demais itens que constituem a sub-variá 

vel "oportunidade de mercado". 

A exceção do último sub-item do "tamanho de mercado" 

os demais antevem o período de tempo em que o mercado do no-
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mento dos últimos anos. 

I.B.2 - Tendência de consumo 
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cresci 

A tendência atual de vendas e suas perspectivas fu

turas serão outro indício da potencialidade do mercado do no 

vo empreendimento. 

I.B.3 - Classe econômica do produto 

Na delimitação do grupo de indivíduos para o qual 

destinaremos o novo lançamento definimos dois tipos de seg

mento de mercado que chamamos de quantitativo e qualitativo 

que devem coexistir simultaneamente. 

O segmento quantitativo é definido em termos de elas 

se econômica do grupo de indivíduos que pretendemos atingir, 

sexo, faixa etária etc. ou seja, é o grupo de indivíduos que 

reune as características quantitativas básicas para se torna 

rem consumidores do novo lançamento. 

Compondo o segmento quantitativo tem-se o qualitati 

vo ou seja, dentro do grupo escolhido temos aqueles para os 

quais o novo bem de consumo satisfará uma necessidade ou de

sejo real ou psciológico. 

Este segmento qualitativo delimitará os potenciais 

adotantes do novo lançamento. 

Em síntese o segmento quantitativo define os poten

ciais consumidores enquanto o qualitativo os potenciais ado 

tantes do novo produto. 

Na tentativa de complementar esta diferenciação en

tre os dois tipos de segmentos que definem o "grupo-alvo" d_! 

zemos que o quantiativo é obtido geralmente através de dados 

secundários o qualitativo somente através de dados primários. 
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Neste item analisamos parcialmente a potencialidade 

do novo produto em relação àqueles dois segmentos. 

No que se refere ao segmento quantitativo estabele

cemos a potencialidade do novo produto ao analisarmos as elas 

ses sócio-econômicas que o consumiriam. 

No que se refere ao segmento qualitativo verifica -

mos se já "a priori" não existem limitações rio seu uso, pois 

nesta fase do processo de desenvolvimento ainda não decidi

mos pela coleta de dados primários. 

Exemplificando, um sorverte seria"consumido por pra 

ticamente todas as classes sociais sem limitações no seu uso'! 

Por outro lado, um adoçante diet~tico seria "consu

mido pela maioria das classes sócio-econômicas com certas li 

mitações no seu uso" pois nem todos tem problemas de obesida 

de, por exemplo, que os motivaria a consumir aquela catego

ria de produto. 

Um óleo comestível de alto valor unitário, que evi

ta problemas cardiovasculares seria.um produto "consumido pe 

la minoria das classes sócio-econômicas e ainda assim com 

certas limitações no seu uso". 

Ou seja, somente nas classes sociais mais abastadas 

encontraríamos os consumidores potenciais do novo óleo comes 

tível e destes, aqueles com problemas cardiovasculares seri

am seus adotantes potenciais. 

I.B.4.- Potencialidade do produto 

Neste item examinamos a potencialidade do novo bem 

de consumo em termos de uso e diversificação de uso. 
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I.B.S - Ciclo de compra 

Este item tem por objetivo antever o período de!. tem 

po que deveremos aguardar a resposta do mercado ao novo lan

çamento. 

I.B.6 - Segmentação etária 

Estima a potencialidade futura do novo lançamento 

através das perspectivas do aumento ou redução do segmento 

etário para o qual, o produto se destina. 

Um ca·so típico, seria a antevisão do segmento de 

jovens de 15 a 18 anos no Brasil, o que possibilitaria estar 

mos melhor preparados que a concorrência para atendê-lo. 

I.B.7- Profundidade do mercado 

Neste item-dimensionamos a potencialidade do novo 

bem de consumo não só em termos de mercado interno corno tam

bém as &Es perspectivas de exportação. 

I.C - DIFERENCIAÇÃO EM PREÇO 

A sub-variável diferenciação em preço julgará os 

diversos aspectos que poderiam dar origem a terceira causa 

mercadológica de fracasso no lançamento de novos bens de con 

sumo no Brasil, a "política de preço inadequada". 

I.C.l - Novidade/exclusividade 

Sem dúvida algurna,o grau de originalidade do novo 

bem de consumo sera urna das variáveis indicativas do sucesso 

de urna política de preço diferenciada, quando o preço ao con 

sumo do novo lançamento é superior a média do mercado. 

Tentar introduzir-se um "prerniurn price-product" sem 
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que o mesmo disponha de .um atributo realmente diferenciante 

e mensurável pelos seus consumidores, é partir da premissa 

que a "ordem dos fatôres não altera o produto" mencionado 

anteriormente no capitulo VI. 

Quanto menos efêmero este ineditismo do novo lança-

mento maior a oportunidade de capi~alizar-se aquele atributo 

que o torna incomum em relação a concorrência. 

Este período de capitalização será estimado pelo 

item "novidade/exclusividade" através do exame da tecnologia 

necessária para que se possa desenvolver um produto similar. 

I.C.2 - Satisfação real versus psicológica 

A forma com que o novo bem de consumo atenderá os 

seus consumidores, real ou psicologicamente influirá no tem-

po de manutenção de uma política de preço diferenciada. 

Isto porque ao pressupormos que duas ou mais empre-

sas disponham dos mesmos níveis de recursos sejam financciros, 

técnicos ou mercadológicos e se~s produtos satisfazem igual-

mente uma necessidade ou desejo psicológico, pode-se conside 

rar que o produto líder de mercado será aquele cuja campanha 

promocional convence melhor que a da concorrência. 

No entanto, a batalha seguinte poderá ser vencida 

pelo produto concorrente e assim perdura a "guerra da propa-

ganda". 

Por outro lado, se duas ou mais empresas tem estru-

tura e atividades mercadológicas semelhantes e os seus prod~ 

tos satisfazem uma necessidade real, o líder de mercado será 

aquele bem de consumo com um superior nível de qualidade o 

que lhe permitirá a adoção de uma política de preço diferen-

ciada. 

~ preciso atentar que a esta regra sobrevivem -v a-
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rias exceções, porém nao devemos pressupor que nunca medire 

mos forças com empresas do mesmo ou de maior porte do que a 

nossa. 

I.C.3 - Relação preço-qualidade 

Antes de avaliarmos este item seria conveniente exa 

minarmos os itens I.E.l, I.E.2, I.C.4 e I.C.S. 

Através da anãiise antecipada do nível de qualidade 

das marcas concorrentes, número de tipos e tamanhos disponl 

veis no mercado, diferencial de "market-share" e diferencial 

de preço das principais marcas concorrentes que são tratados 

nos itens acima referidos, acreditamos que a "relação preço

qualidade" possa ser avaliada com maior precisão. 

Neste item procuramos estimar o preço de venda do 

consumo do novo lançamento tendo por parâmetros os preços mé 

di os de venda ao consumo das marcas concorrentes, .. contidos 

nos "store-audits" Nielsen, e o nível de-qualidade daquelas 

marcas. 

Estimado o preço médio de venda ao consumo do novo 

.. produto subtrairnos o "mark-up" médio do canal de distribui -

ção calculado no item I.A.5 e ternos o preço bruto 

de vendas. 

unitário 

Do preço bruto de vendas subtraimos o I.C.M. e o 

I.P.I. e deduzimos o preço liquido unitário de vendas do no

vo bem de consumo. 

Esta informação será posteriormente utilizada no sis 

terna de avaliação. 
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I.C.4 - Diferencial de preço ao consumo 

O diferencial de preço das duas primeiras marcas 

líderes de mercado em paralelo com outras análises, mas prin 

cipalmente os níveis de qualidade daquelas marcas podem nos 

fornecer indícios de"brechas"existent~s no mercado. 

Se o diferencial de preço ao consumo é relativamen

te grande e os níveis de qualidade semelhantes, a marca li

der pode estar desfrutando desta posição em virtude da tradi 

çao da empresa ou do próduto, melhor posicionamento, maior 

volume de propaganda, maior lembrança de seus comerciais e 

outros,sendo que a maioria destas barreiras são, na nossa 

opinião, sobrepujáveis, mormente quando o novo produto afere 

ce um "adicional" aos consumidores potenciais. 

No entanto se é grande o diferencial de preço das 

duas marcas líderes de mercado assim como seus respectivos ni 

veis de qualidade, em principio, existi-ri:a · uma "brecha" na

quele mercado que consistiria em um novo bem de consumo a um 

preço e qualidade intermediários. 

Da análise de~te item obtemos outro subsidio para 

estimar a probabilidade de sucesso de uma política de preço 

~ diferenciada fundamentados no que o novo produto pode afere 

cer aos consumidores. 

I.C.S - Diferencial de market-share 

Uma hipótese ~ercadológica estabelecida pelos estu

diosos da "The Boston Consulting Group" sugere que um merca

do competitivo estável não tem mais que três marcas signifi

cativas, sendo que a maior delas nunca possui mais que três 

vezes o "market-share" da menor. 

As condições que determinaram esta hipótese são: 
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• uma taxa de 2 para 1 no "market-share" de dois con-

correntes quaisquer, parece ser o ponto de equilíbrio, a par 

tir do qual, não é ne~ prático nem vantajoso para qualquer um 

dos dois aumentar ou diminuir sua participação de mercado.Es 

ta é uma observação empírica . 

• qualquer concorrente com menos de um quarto de pa.r 

ticipação da marca líder, não pode ser cons.iderado um con-

corrente ·efetivo. 

Estas observações concernem ao mercado norte-ameri-

cano mas cremos na sua aplicabilidade ao mercado brasileiro. 

E assim sendo os sub-itens do item "diferencial de 

"market-share" tentam antever a instabilidade do mercado 

através do número de vezes que a marca líder sobrepuja a'. :rrar 

ca terceira colocada. 

I.D - POTENCIAL DE ADEQUAÇÃO 

t a sub-variável do sistema de avaliação de novos 

• bens de consumo, na fase de seleção ou idéias, que procurará 

se antecipar a quarta razão mercadológica de insucesso na in 

tradução daquele tipo de bem no Brasil, qual seja "os proble 

ma na adequação do produto". 

-Relembramos que esta causa nao deve ser confundida 

com os "problemas técnicos" no produto cuja diferença aponta 

mos no capítulo IV. 

I.D.l - Familiaridade com o processo de produção. 

Este elemento de avaliação "quantifica" a possibil_! 

dade e a velocidade em se concretizar o novo bem de consumo 
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à necessidade ou desejo do mercado através da disponibilida

de da tecnologia de produçâo. 

Posteriormente veremos que o ite1.1 III.C.l - Disponi 

bilidade de "know-how" tecnológico" trata essencialmente do 

mesmo assunto contudo os objetivos são distintos. 

Como dissemos os "problemas na adequaçâo do produto" 

partem da premissa que o departamento técnico nunca conse

guiu concretizar o novo bem de consumo que o conceito apre -

goava. 

E os "problemas técnicos no produto" surgem quando 

após concretizarmos tecnicamente o novo produto de acordocom 

seu conceito, passa posteriormente a apresentar defeitos téc 

nicos. 

Ambas as causas de fracasso dependem da disponibili 

dade de tecnologia de produçâo e por este motivo os elemen

tos de avaliaçâo sâo praticamente idênt1cos porém com objeti 

vos diferentes. 

I.D.2 - Disponibilidade da tecnologia mercadológica 

Neste item procuramos estimar o conhecimento merca 

dológico disponível na empresa sobre a categoria do novo bem 

de consumo, conhecimento este que ofereceria maiores probabi 

lidades em transformá-lo em um sucesso comercial. 

I.E - DIFERENCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

Esta sub-variável foi definida em função dos "pro -

blemas de diferenciaçâo", causa mercadológica de fracasso no 

lançamento de novos bens de consumo que ocupa a primeira po

sição nos Estados Unidos e a quinta no Brasil dentre o grupo 

de razões de insucesso classificadas como de cunho mercadoló 

gico. 
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I.E.l - Nível d·e qualidade 

Analisando-se o nível de qualidade, do produto pro-

priamente di to as3im como da embalagem, das marcas que con-· 

correrao com o novo bem de consumo, pode-se visualizar as di 

f·iculdades em se estabelecer diferenças significativas para 

o novo empreendimento. 

E é o que trata especificamente este item. 

I.E.2 - Número de tipos e tamanhos 

Procura visualizar uma segunda alternativa de dife-

renciação-do novo bem de consumo através da análise da exten 

-sao e a profundidade do mercado. 

I.E.3 - Atributos do produto 

Igualmente neste item estimamos as possibilidades 

de diferenciarmos o novo bem de consumo através da combina 

ção de 3 de seus atributos, quais sejam preço,conveniência e 

desempenho. 

Alertamos que o preço do novo produto foi estimado 

no item I.C.3 - Relação preço-qualidade. 

I.E.4 - Domínio do mercado 

Através do exame das empresas que atuam no mercado 

este elemento de avaliação, juntamente com o item I.C.l - No 

vidade/exclusividade, procura dimensionar a possibilidade e 

a velocidade de resposta da concorrência ao(s) principal(a~) 

atributo{s) do novo bem de consumo o que poderia levar o no-

vo empreendimento ao fracasso por "problemas de diferencia -

ção". 
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I.E.S- Mobilidade do mercado 

Quando as empresas que atuam em um segmento de roer 

cado, periodicamente introduzem melhorias nos seus produtos, 

existe a probabilidade de que uma delas nos antecipe ofere-

cendo aquele diferencial que tinhamos imaginado para o nosso 

novo lançamento. 

Neste item, "mobilidade de mercado" avaliamos aque-

la dinâmica mercadológica das marcas existentes no mercado 

examinando-se suas inovações nos Últimos anos. 

I.E.6 - Imagem da empresa 

Em alguns casos a imagem que a empresa desfruta no 

mercado pode ser utilizada .como forma de diférenciação do no 

vo lançamento. 

A imagem da Gessy-Lever não deve ter contribuido em 

nada para o sucesso de lançamento da margarina "Doriana". 

Ao contrário acreditamos que aquela imagem a teria 

prejudicado na introdução daquele novo bem de consumo -na o 

fosse seu principal atributo tão diferenciado das marcas con 

correntes. 

Por outro lado, com toda a certeza a imagem de qua-

lidade da Nestlé contribuiu significativamente para o suces-

so da água mineral "Minalba" normente após a transmissão pe-

los principais veiculas de comunicação dos resultados dasaná 

lises de outras marcas, classificando-as como "impróprias"p~ 

ra o consumo. 

Neste item portanto, avaliaremos os eventuais bene-

fícios ou prejuizos que a imagem da empresa trará para o no-

vo lançamento. 



341. 

I.F - COMUNICABILIDADE 

A causa de fracasso no lançamento de novos bens de 

consumo que convencionamos·tratar por "problemas de propagan 

da" será dimensionada através desta sub-variável que chama 

mos de "comunicabilidade". 

I.F.l - Credibilidade dos benefícios 

Sabor, textura,. cremosidade enfim as característi:cas 

organolépticas de um bem de consumo são atributos tangíveis 

para a consumidora e o reconhecimento daqueles atributos 

facil e imediato. 

~ 

e 

Já o menor grau de toxicidade de um inseticida do-

méstico é um atributo intangível para a consumidora. t um 

benefício incomensurável. 

Para os atributos intangíveis é recomendável que a 

campanha de lançamento considere um programa de relações pú-

blicas, utilização de grupos de referência, como a classe mé 

dica para promover o novo lançamento e outros instrumentos 

que possibilitem sobrepujar a falta de credibilidade do bene 

ficio oferecido pelo novo lançamento. 

Portanto, neste item ajuizaremos o tipo de atributo 

com que pretendemos diferenciar o novo bem de consumo, se 

tangível ou intangível para as consumidoras, de maneira a 

nos anteciparmos as dificuldades que teremos que enfrentar na 

realização de sua campanha promocional que poderia levá-lo 

ao fracasso por "problemas na propaganda". 

I.F.2 - Mercadibilidade 

Neste item, através das características do novo lan 

ça~ento ajuizaremos as possibilidades de diferenciar sua cam 
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panha promocional. 

I.F.3 Restriç~es legais 

Avalia as dificuldades na criação da campanha pro

mocional pois alguns benefícios e/ou atributos de bens de 

consumo sofrem restriç~es legais quanto a sua comunicabilida 

de ao público. 

I.G - CONCORR~NCIA 

Com este elemento avaliaremos o eventual fracasro na 

introdução do novo bem de consumo originado pela "concorrên-

cia". 

I.G.l - Domínio nacional versus regional 

Em algumas categorias de bens de consumo, apesar da 

existência de uma marca que detem a primazia do mercado como 

um todo é possível que não se constitua no líder em todas as 

regi~es do país. 

Não é raro encontrarmos produtos com altas penetra

çoes em algumas áreas e posiç~es insignificantes nas demais. 

Neste item temos a possibilidade de antever o quan~ 

to a marca líder está "entrincheirada" em todas as regi~es 

do país fornecendo igualmente uma medida de diferenciação de 

cada um daqueles mercados. 

Esta análise será também um dos subsídios para esco 

lha da área teste de mercado no que concerne a concorrência 

a ser combatida na comercialização do novo bem de consumo ca 

so se decida pelo lançamento sequencial. 
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I.G.2 - Situação competitiva 

Este elemento de avaliação dimensionarã a "concor-

rência" presente e/ou futura em função dos investimentos exi 

gidos no processo de produção do novo bem de consumo. 

I.G.3 -Concorrência futura 

Procura avaliar as possibilidades e velocidade de 

resposta da concorrência porém sob o prisma das subsidiãrias 

de multinacionais operando no pais. 

I.H - POSICIONAMENTO 

I.H.l - Posicionamento 

Corno reportamos no capítulo IV o cerne do posiciona 

mento de um novo produto consiste na combinação mais efici-

ente entre o apêlo do consumiJdor e·o desempenho do produto. 

Geralmente quando o mesmo apêlo e desempenho -sao 

considerados por vãrias marcas este é um forte indicio que 

nenhuma delas esta bem posicionada no mercado. 

Exemplificando, a maioria dos Óleos comestíveis pro · 

mete que o produto "deixa suas frituras sequinhas". 

Se uma outra marca além daquele benefício enfatiza 

e é aceito como óleo comestível que evita problemas cardio-

vasculares, este produto estã melhor posicionado que seus 

competidores. 

Basicamente é esta a diferença de produtos bem e 

mal posicionados que procuramos avaliar neste item. 
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II. VARIÂVEIS FINANCEIRAS 

Para o dimensionamento das variáveis financeiras alÉm 

dos levantamentos Nielsen necessitamos recorrer a L.E.D.A. S/A 

Levantamento Estatístico de Dados de Anunciantes que nos for 

necem informações imprescindíveis a aplicação do sistema de 

avaliação de novos bens de consumo. 

Os referidos levantamentos nos fornecem os seguin-

tes dados sobre a veiculação em rádio e televisão dos prin-

cipais anunciantes: 

a) marca anunciada; 

b) data da veiculação; 

c) emissora_ de televisão ou rádio em que a mensagem 
publicitária foi levada ao ar; 

d) hórário de veiculação; 

e) duração da mensagem publicitária; 

f) a forma com que a mensagem foi levada ao ar, se 
no próprio programa, se em forma de pa,trocínio, 
merchandizing, etc. 

Atualmente estes levantamentos estão dis-poníveis so 

mente para os Estados de são Paulo e Rio de Janeiro que no 

entanto representam de 60% a 80% do volume de negócios da 

maioria dos bens de consumo sendo esta igualmente a faixa de 

dispêndio das verbas destinadas a mídia eletrônica naqueles 

mercados. 

Como estaremos analisando aspectos financeiros do 

novo lançamento é conveniente definir cada um dos termos uti 

lizados, ou seja: 

Preço médio unitário de venda ao consumidor 

(-) "Mark up" do canal de distribuição 

Preço bruto unitário de vendas com I.P.I. 

(-) Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P.I.) 



345. 

Preço bruto unitário de vendas sem I.P.I. 

(-) Imposto de Circulação de Mercadorias (I.C.M.) 

Preço líquid? unitário de venda ( s/I.C.M., s/I.P.I.) 

(-) Custo unitário de fabricação (custos diretos e indiretos) 

Lucro bruto unitário 

(-) Despesa unitária de marketing 

Contribuição unitária 

(-'") Despesas fixas unitárias (verrlas, administração,etc.) 

Lucro operacional unitário 

I I .. A - CUSTOS MERCADOL6G ICOS DE LANCAHENTO 

Esta sub-variável dimensionará os vários prismas da 

causa de fracasso no lançamento de novos bens de consumo re

portada corno sendo resultante de um "insuficiente esforço rner 

cadológico". 

I~.A.l - Valôres despendidos em propaganda 

Tendo-se em mãos as informações L.E.D.A. e dispondo 

-se da lista de preços das várias emissoras de rádio e tele

~ visão estima-se o dispêndio, das principais marcas da catego 

ria de produto com aqueles dois veículos de comunicação. 

~ bem verdade que os valôres encontrados precisam 

ser ajustados, desde que as empresas gozam de certos descon 

tos, junto as emissoras, de acordo com o tipo e o volume de 

propaganda negociado. 

Comparando-se os valores calculados e ajustados,corn 

os valores médios aplicadosnaqueles dois veículos da atual 

linha de produtos podemos antever a probabilidade de aprova-

ção pela alta gerência da verba exigida para a introdução 

do novo bem de consumo no mercado, de forma que não seja mal 
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sucedido por "insuficiente esforço mercadológico". 

II.A.2 - Volumes utilizados de propaganda 

Quando a empresa dispõe de um departamento que nego 

cia espaço diretamente com os veículos de comunicação geral-

mente obtém descontos sobre a lista de preços, que em deter-

minadas circunstâncias pode atingir até 60% do preço "oficial" 

da emissora de rádio e televisão. 

Assim sendo, em paralelo aos valores despendidos em 

rádio e televisão pelas principais marcas daquela categoria 

na qual se classifica o novo produto se faz preciso calcular 

os vôlumes utilizados de propaganda por aquelas mesmas mar-

casem termos de G.R.P's (Gross Rating Points). 

Com as informações L.E.D.A. anteriormente reporta-

das e tendo-se os índices médios de audiência avalia-se os 

volumes de G.R.P's utilizados pelas principais marcas que 

disputam aquele mercado por um determinado período de tempo. 

Tendo-se o volume médio de G. R. P' s das princip:üs mar 

cas concorrentes e comparando-se com a média de G.R.P's da 

linha atual de produtos temos o segundo parâmetro para visua 

-lizarmos as probabilidades de aprovaçao da verba de marketing 

que demandará o novo lançamento. 

II.A.3 - Custos de introdução 

Neste i tem estimaremos a verba de marketing total que 

despenderemos na introdução do novo bem de consumo. 

Partiremos do pressuposto de que a televisão -e o 

veícuio-base para o lançamento de qualquer novo bem de consurro . 

Definido o grupo-alvo para o qual o novo produto se 

destina e tendo-se em mãos as audiências, qualitativa e qu~ 

titativa, de cada programa de televisão bem como as listas de 
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preços das emissoras de televisão, baseados na teoria dos 

G.R.P's elabora-se inúmeras das chamadas "programações hipo 

t~ticas" de 1000 G.R.P's. 

Para estas "programações hipot~ticas" ~ preciso pre 

parar o "perfil do produto" em termos de: 

a} diferenciais do produto em relação a roncorrência 

(itens I.C.l, I.C.2, I.D.2, I.E.l, I.E.3, I.E.4, I.E.5,I.E.6, 

I.F.l, I.F.3, II.A.S etc.}. 

ou seja as vantagens e desvantagens do novo lança -

menta em ~elação a outras marcas existentes no mercado. 

b} atividades da concorrência com respeito a veicu-

lação em televisão (itens II.A.l e II.A.2} 

Tendo-se o "perfil do produto" estima-se o "reach" 

e a frequência desejados nas diversas programações hipot~ti-

cas e escolhe-se a melhor programaçao ao minimo custo. 

Calcula-se então o valor da verba de marketing que 

deverá ser investida em televisão para a introdução do novo 

bem de consumo no mercado, *cómo abaixo descriminado. 

Parte-se do pressuposto que para a sustentação de 

produtos existentes a m~dia em televisão representa cerca de 

70% da verba total de marketing. 

Contudo um novo lançamento exige outras atividades 

promocionais "a priori" dispensáveis para os produtos em sus 

tentação tais como "out-doors", relações públicas, "broad-

-sides" e incentivos especiais aos canais de diétribuição,in 

centivo especial à força de vendas e tantos outros que fazem 

com que mídia em televisão represente cerca de 50% da verba 

total de marketing do novo lançamento. 

(*) Apesar de muito menos preciso pede-se aplicar os mesnos critérios pa 
ra a estimativa dos valores empregados na veiculação em rádio. -
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E portanto desta forma calculamós o investimento em 

marketing que a introdução do novo bem de consumo demandará, 

que se constitui no objetivo do item "custos de introdução". 

II.A.4 - Verba de marketing versus vendas líauidas 

Tendo-se o mercado total da categoria de produto e 

de acordo com certas características do novo empreendimento 

tais como novidade/exclusividade (item I.C.l), nível de qua

lidade (item I.E.l), número de tipos e tamanhos (item I.E.2) 

atributos do produto (item I.E.3), credibilidade dos benefi-

cios (item I.F.l)eprincipalmente o preço unitário de venda 

ao consumo (calculado no item I.C.3), estima-se o "market-

-share" em volume que o novo bem de consumo atingirá no seu 

primeiro ano de lançamento. Calcula-se igualmente o "share" 

dos quatro anos posteriores à introdução do novo produto no 

mercado que serão utilizados posteriormente no sistema de 

avaliação. 

Com esta penetração de mercado calculamos o volume 

de vendas e com preço unitário liquido de vendas (igualmente 

estimado no item I.C.3) atingimos o valor das vendas liqui

das para o primeio ano de introdução do novo produto no mer

cado. 

Temos então os "custos de introdução" estimados no 

item II.A.3, que se constituem na verba de marketing para 

aquele primeiro ano de lançamento. 

O percentual que representam das vendas liquidas, CO,!!! 

parado com os mesmos percentuais de outros produtos já lanç~ 

dos e/ou com os produtos de linha, nos possibilitará visuali 

zar a aceitação ,pela a alta gerência do risco financeiro incor 

rido, bem como, a probabilidade de aprovação da referida ver 

ba de marketing que nos permitirá desenvolver um esforço ne-
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cessário e suficiente para que o novo empreendimento seja bem 

sucedido no mercado. 

II.A.5- Processo de compra 

A análise do processo de compra do novo bem de con-

sumo nos dará um último indicativo da dimensão da verba de 

marketing exigida pelo novo empreendimento. 

-Pressupondo-se que o novo produto nao sofre qual-

quer processo de interàção, pode-se partir da hipótese que 

toda a campanha promocional estará dirigida para um Único 

segmento e não pulverizada por vários segmentos (como por 

exemplo grupos de referência) na tentativa de se atingir in-

- -diretamente o consumidor potencial o que oneraria nao so os 

custos de introdução como também os de manutenção do novopro 

duto no mercado. 

II.B - CUSTOS DIRETOS 

Esta sub-variável juntamente com a sub-variável"lu-

cratividade" procurarão se antecipar a segunda grande causa 

financeira de insucesso no lançamento de novos bens de consu 

mo no Brasil apontada como sendo resultante de "custos mais 

altos que os estimados". 

II. B.l - Custos de rratérias pri.rrB.s e materiais de embalagem 

Procura antever possiveis incrementos de custos, ca 

so haja quaisquer mudanças nas perspectivas econômicas querno 

tive o governo a restringir as importações das matérias pri-

mas e/ou materiais de embalagem utilizados no novo produto. 

Também nos possibilita visualizar os niveis de empe 

nho que serão exigidos pelo novo lançamento com respeito ao 
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desenvolvimento de forneçedores locais de matérias primas e/ 

ou materiais de embalagem, planos de contingência para substi 

tuição dos materiais importados caso seja proibida sua impor 

tação etc. 

II.B.2 -Contribuição versus despesas de marketing 

(antes de avaliarmos este item é preciso 

analisarmos o item II-B.l da sub-variável 

"lucratividade"). 

Fundamentados nas penetrações de mercado nos pri-

meiros cinco anos de lançamento estimados no item II.A.4 e 

o preço unitário de venda líquido calculado no item I. C.3 obte 

mos as vendas líquidas do novo bem de consumo nos seus pri

meiros cinco anos de introdução no mercado. 

Tendo-se as margens de lucro bruto em relação as 

vendas líquidas obtidas da análise do i tem II -B. }-Lucratividade

chega-se ao lucro bruto do. novo ernpr~imento· naqueles· seus primeiros 

cinco anos de lançamentos. 

A partir dos custos de introdução/verba de m:rrketing 

calculados no item II.A.3 estimamos os valores das verbas a 

serem déspendidas ms quatro anos posteriores ao lançamento. 

Com estes dados podemos antever a contribuição do 

novo bem de consumo em termos de percentagem em relaç.ão as 

despesas de marketing naqueles primeiros cinco anos de lança 

rnento,pois: 

Lucro bruto - Verba de Marketing = Contribuição. 

II.B - LUCRATIVIDADE 

Este elemento de avaliação constitui-se na segunda 
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sub-variável que dimensionará a causa de fracasso "custos 

t . d 11 mais altos _que os es ~a os . 

II.B.l - Marqem de lucro bruto 

Ao analisarmos este item é preciso ter em mente que 

nos primeiros anos, os custos iniciais do novo produto serão 

maiores dos que os da concorrência, dependendo dos seus res

pectivos volumes de vendas e tempo que se encontram no rnerca 

do. 

Partindo-se do pressuposto que as empresas que ope-

rarn naquele mercado, dispõe de urna gerência razoável,os cus-

tos de suas marcas diminuem em função de quatro fatores, sen 

do eles: 

• aprendizado 

• automação e mecanização 

• economias de escala 

• tecnologia 

Os estudiosos da empresa de consultoria americana 

"The Boston Consulting Group", consideram que o custo de um 

produto diminui de urna constante - geralmente entre 20 a 30% 

cada vez que dobra o volume produzido. 

Portanto, em função do volume de vendas das marcas 

concorrentes estima-se qual o incremento de custo que o novo 

produto terá em relação a concorrência. 

Os custos unitários diretos de matérias primas e 

materiais de embalagem, podem ser obtidos da seguinte forma: 

a) análise dos principais componentes dos produtos 
concorrentes; 

b) cotação de preços dos principais componentes do 
novo produto. 

Os custos de mão-de-obra direta para bens de consu-
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mo varia de 5 a 10% do custo direto totaL Da análise destes 

custos da atual linha de produtos da empresa pode-se preci

sar 0 quanto represen~a a mão-de-obra direta entre outros. 

os custos indiretos de produção podem ser estimados, 

tendo por base os custos indiretos dos produtos até então co 

mercializados pela empresa. 

O custo total unitário estimado de fabricação 
~ 

e 

acrescido do percentual incremental anteriormente calculado 

neste item. 

Do item I.C.3, cálculo do preço unitário de venda 

líquida aos canais de distribuição, deduzimos o custo unitá

rio total de fabricação e calculamos a margem de lucro bruto 

que o novo produto proporcionará a empresa, ou seja: 

Preço unitário de venda 
líquido 

CUsto total unitário 
de fabricação = % de lucro bruto. 

Preço de venda líquido 

II.B.2 - Contribuição versus tempo 

A partir do percentual de despesas fixas em rela-

çao as vendas líquidas da atual linha de produtos comerciali 

zados pela empresa pode-se avaliar aquelas despesas para o 

novo empreendimento. 

Com estes valores e aqueles calculados no item II.B. 

2 - contribuição versus despesas de ma~keting - estamos aptos 

para quantificar o período de tempo a partir do qual o novo 

bem de consumo passara a participar positivamente das despe 

sas da empresa. 

II.B.3 - Market-share versus ponto de equilíbrio 

Neste item procuraremos determinar a penetração de 
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mercado que o novo ernpre.endirnento deverá conquistar para que 

as receitas sejam iguais as despesas ao nível de lucro ope-

racional. 

No item II.B.2 - contribuição versus tempo - calcu-

larnos para os 5 primeiros anos de lançamento o demonstrativo 

de lucros e perdas at~ o nível de dontribuição~ faltando por 

tanto estimar as despesas fixas para calcularmos o lucro ope 

racional, ou seja: 

Vendas lÍquidas 

f-) Custos de fabricação (diretos e indiretos) 

Lucro bruto 

(-} Despesas de rnarketing 

Contribuição 

{-) Despesas fixas (vendas, administração etc.) 

Lucro operacional 

-Geralmente as despesas "fixas da empresa sao aloca-

das em função das vendas líquidas dos produtos em relação as 

vendas liquidas globais da empresa. 

Ou seja, se um produto participa com 20% das vendas 

liquidas globais da empresa será este o percentual das despe 

sas fixas da empresa alocado àquele produto. 

Portanto, dividindo-se as vendas liquidas do novo 

bem de consumo pela sorna das mesmas vendas líquidas com aque 

las provenientes da atual linha de produtos e multiplicando-

-se por 100, calcula-se "a priori" a percentagem das despe -

sas fixas da empresa que deverão ser absorvidas pelo novo pro 

duto, ou seja: 



Vendas líquidas do rovo prcrluto 

X 100 = 
Vendas liquidas do Verrlas liquidas 

novo produto. + da atual linha 
· de prcrlutos 
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Percentagem das despesas 
fixas da empresa que se
rá alocada ao novo produ 
to. 

Com aquele percentual podemos calcular as despesas 

fixas da empresa que serão absorvidas pelo novo bem de consu 

mo. 

Através de um processo iterativo, ajustando-se vo-

lumes de vendas líquidas e despesas fixas calcula-·se o volu-

me de vendas, necessário para que o lucro operacional seja 

igual a zero . 

Seria recomendável que para o cálculo do ponto de 

equilíbrio tenhamos urna ordem de grandeza do volume de ven-

das necessário para atingi-lo realizando os seguintes cálculos: 

Receitas - despesas = O 

P x V - CUF x V - DM = 0 

P = Preço unitário de vendas 

V= Volume de.vendas 

CUF = Custo unitário de fabricação 

DM - Despesas de marketing 

Portanto: 

V (P - CUF) = DM 

Donde: 

v= DM 

P - CUF 

Tendo-se este primeiro cálculo do volume necessário 

para se alcançar o ponto de equilÍbrio, calcula-se as vendas 

líquidas e o percentual que representará das vendas líquidas 

totais da empresa. 
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De acordo com o critério anteriormente definido te

mos um primeiro valor dos custos fixos. 

Ajustam-se posteriormente volumes e custos fixos até 

se alcanÇar precisamente o volume de vendas que resultará em 

um lucro operacional nulo. 

Tendo-se o volume do ponto de equilíbrio calcula-se 

0 quanto representa do mercado total que será a participação 

a ser atin9ida de forma que receitas e despesas sejam equiva 

lentes. 

II.B.4 - Controle de preços 

Neste item estimamos a flexibilidade com que a em

presa poderá reajustar os preços de venda do novo bem de con 

sumo em face a controles exercidos pelo govêrno. 

II.C - ESTABILIDADE DO PRODUTO 

Será o elemento do sistema de avaliação que procura 

rá antever os efeitos de uma "falta de estabilidáde no merca 

do", causa de fracasso de novos bens de consumo reportada pe 

las pesquisas norte-americanas ou sua correspondente "crise 

econSmica no mercado" raz~o de insucesso para aquele tipo de 

bem apontada pela pesquisa brasileira. 

II.C.l - Resistência a flutuaç~es sazonais 

Este item analisa as consequências das flutuaç~ffi sa 

zonais sobre o novo bem de consumo. 

II.C.2 Resistência a flutua9Ões cíclicas 

Avalia a performance de vendas do novo bem de consu 

mo face a variaç~es na economia em geral. 
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III. VARIÁVEIS TtCNICAS 

III.A - "INPUTS" DE PRODUÇÃO 

sob este título o sistema de avaliação de noves bens 

de consumo dimensionará a primeira razão técnica de insuces-

sono lançamento de novos bens de consumo no.Brasil reporta

da pelas empresas entrevistadas corno sendo resultante de "rnaté 

ria prima insuficiente ou de má qualidade para o produto ou 

embalagem" que convencionamos tratar pelo denominador comum 

de "problemas de fornecimento". 

III.A.l - Disponibilidade de matérias primas e ·mate 
riais de embalagem. 

No i tem II .. B .1 - custos de matérias primas e mate-

riais de embalagem - analisamos a disponibilidade de rnatéri-

as primas ·e materiais de embalagem sob o ponto de vista fi-

nanceiro. 

-Este item cornpoe-se basicamente daqueles mesmos sub 

-itens contudo com o objetivo de se dimensionar a viabilida-

de de produção e/ou dificuldades na obtenção dos materiais que 

constituem o novo bem de consumo no sentido de se precaver 

contra urna eventual insuficiência no seu fornecimento. 

III.A.2 - Qualidade das matérias primas e materiais 
de embalagem. 

No item anterior avaliamos a primeira parte da cau-

sa de fracasso acima mencionada ou seja a possível insufici-

ência de matérias primas e materiais de embalagem. 

Neste item aquilatamos a segunda parte da referida 

causa ou seja o tocante a qualidade das matérias primas e 

materiais de embalagem, procurando se antecipar as possíveis 
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dificuldades em se atingir as especificações de qualidade 

serem estabelecidas para o novo bem de consumo através 

a 

da 

análise do atual nível de qualidade dos materiais disponi-

veis localmente bem como das alternativas, qualitativa e 

quantitativa de fornecimento. 

III.A.3 - Sinergia de compras 

Este elemento avalia o grau de conhecimento da em-

presa com os fornecedores dos "inputs" de produção, que em 

certas circunstâncias pode ser o fator determinante do cor-

te, manutenção ou incremento do fornecimento dos materiais 

necessários a fabricação do novo bem de consumo. 

III.A.4 - "Shelf-life" das matérias primas 

Quando ~as empresas entrevistadas apontaram como cau 

sa de fracasso a qualidade das matérias primas e materiais· 

de embalagem principalmente aqueles que atuam na área alimen 

ticia poderiam estar se referindo ao seu período de vida útil, 

~ 

que e o que analisamos com este item. 

III.B - PLANEJAMENTO 

Esta sub-variável analisará os vários aspectos com 

que toma forma a causa de fracasso no lançamento de mvos bens 

de consumo reportada como originária do "aprazamento inade -

quado". 

III.B.l - Sazonalidade 

O grau de sazonalidade de um novo bem de consumo ~ 

e 

o fator determinante da precisão do planejamento de suas at! 

vidades para o teste de mercado como também da comercializa-
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çao, entre outros. 

QJ.alquer êrro neste planejamento p:xle adiar o teste ou a comer 

cíalização do novo bem de consurro por 12 meses ou mais 
permitindo 

que outros concorrentes lancem produtos similares o que pro-

vavelmente exigiria um completo reestudo do novo empreenilimen 

to afim de encontrar possivelmente outro atributo diferen 

ciante. 

Não só isso,para evitarmos. a antecipação da concor

rência é preciso ativar a comercialização do novo bem de con 

sumo a. partir do momento que julgamos que os resultados do 

teste de mercado podem ser projetados para o mercado nacio-

nal. 

E as probabilidades de se projetar nacionalmente os 

resultados de um teste de mercado em relação ao tempo são as 

seguintes ( 7 6) : 

Depois de 2 meses - 1 para 7 

Depois de 4 meses 1 para 3 

Depois de 6 meses 1 para 2 

Depois de 8 meses 3 para 4 

III.B.2 - Período de exclusividade 

Combinando-se a tecnologia necessária para desen-

volver o novo bem de consumo e os investimentos exigidos pa-

ra sua concretização industrial, neste item avaliamos o 

"periodo de exclusividade", qual seja o prazo de tempo que 

o novo empreendimento liderará o mercado pela ausência de 

concorrentes, que é um dos fatores que poderá evitar o seu 

insucesso por motivo de um "aprazamento inadequado" que como 

definido inclui o lançamento de inúmeras marcas em um curto 

periodo de tempo. 

{76) The odds in test marketing - Researcher 
Company- NÚmero 4 - 1972 - pág. 7. 

A.C. Nielsen 
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III.B.3 - Estágio do ciclo de vida (77) 

A análise do estágio em que a categoria de produto 

se encontra no seu ciclo de vida é um determinante da -veloc! 

dade a ser imprimida no desenvolvimento do novo bem de consu 

mo de forma a maximizar toda sua potencialidade ou rnesrro sus-

tar o processo de desenvolvimento quando antevernos que a con 

cretização do novo produto se efetivará provavelmente na fa

se de declínio do seu ciclo de vida. 

Generalizando através da análise de certas variáveis 

mercadológicas de um produto ou de uma categoria de produto 

podemos estimar o estágio do ciclo de vida em que se encon

tra. oferecendo urna base para avaliação de suas perspectivas 

e potencialidades de curto, médio e longo prazos. 

Para localizar o estágio do ciclo de vida em que o 

produto ou a categoria de produta se encontra, analisamos as 

variáveis dispostas no quadro n9 ·.18. 

No estágio de introdução do ciclo de vida de um pro 

duto ou categoria de produto os seus primeiros adotantes são 

o grupo de inoyadores, grupo este mais propenso a aceitar ris 

cos. 

Este grupo geralmente é constituído de pessoas jo-

vens dispondo de elevado "status" social estando classifica-

do corno de alta renda. 

Naquele estágio são poucos os canais de distribui 

ção que se dispõe a comercializar o novo produto ou mesmo a 

própria estratégia mercadológica impõe urna distribuição sele 

tiva. 

No lançamento de um novo bem de consumo o enfoque é 

( 7 7} Adaptado de: SMALI.WCOD, John E. - The prcx:luct li f e -
cicle: A Key to Strategic Marketirç Plannirç-MSU-Business To
pies - ~chigan State University - 173 - vol. 21 - n9 1. 
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0 produto propriamente dito e o objetivo precipuo da propa

ganda é fazer os consumidores potenciais tomar conhecimento 

do produto, seus beneficios, condiçÕ€s de consumo etc. 

QUADRO N9 18: CARACTERiSTICAS DOS DIFERENTES ESTÂGIOS DO CI

CLO DE VIDA DO PRODUTO. 

CICID DE VID~ IN'l'RillUÇÃO ! CREOCIMEN'ID ! ,W\'IURIDADE ! DECL1NIO 

.W\RKETING 

CCNSUMIDORES INOVAOORES/ ALTA RENI1A I MASSIFICN;ifJ REI'ARDATÁRIOS ro.ms 
ALTA RENDA MASSITICAÇÃC DO .MER:ADO /ESPECIAIS 

00 MEICADO 

CANAIS DE DIS PCVCOS WJI'IOS MUrroS PaJCX)S POOC:OS -
TRIBUIÇÃD 

E:NFO,:.;UE PROOUI'O MARCA ~ ESP.Ex::IALIZAOO DISPCNIBILIDA 
DE. 

PROPAG\NDA CCMIECIMENI'O SUPERIORIDADE PREÇ!) wus PSicx:::GAAFICA .RARA 

DE ~ B.ZUXO 

a::N:X)RRENI'ES rou::os miTOS MJTI'C6 FOUX:S rou::cs 

FOL1TICA DE PREÇD 

PREÇD AL'IO MEOOR O .WUS PAIXO AlNEN'ITI. AL'IO 

I1JCRO BRIJ'IO AL'IO MENJR OM'US PAD{Q BAIXO MJMENl'A 

RED(ÇÕFSDE 
ro..x:::AS MUITAS DIMINUI NENHtJ.1A NENHUMA. 

cusro 

INCENI'IVOS CANAIS CANAIS/CCNsu- ~stlMIDClli:S/ CANAIS CANAIS 

MIOORES ~::ANAis 

PIDDUID 

CXNFIGURAÇÃO PÁSICA SffiUNDA. GERA- t;;EX1vlENI'ADA/ B.l\siCA ESSEll::IAL 

çkJ ~IS!ICADA 

c,xJALIDI\DE BhlXA BQ\ SUPERIOR ~ MlNlMA 

CM'ACIDADE NliD ATENDE 
DE OCIOSA. A ~ OCIOSA. OCIOSA. 

ProrX1Ç$D DEMANDA 
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ou seja na maioria das vezes a estratégia de lança 

mento de um novo produto é o que pode ser chamado de "atirar 

com chumbo grosso" onde propagam....:s~ os atributos do novo em

preendimento e que apesar de existir um grupo alvo de consu

midores, este é bastante amplo. 

os concorrentes, na fase de introdução, são poucos 

o que ainda permite "atirar com chumbo grosso" de maneira a 

tentar atingir e motivar quem "estiver perto". 

Naquele estágio o preço do novo bem de consumo é al 

to assim como os lucros, mesmo porque a ausência de uma con-

corrência efetiva o permite. 

-O fato dos preços/lucros serem altos nem sempre sao 

justificados pelos investimentos aplicados na pesquisa e de-

senvolvimento do novo produto nem tampouco são justificados 

pela pressuposição de que as classes socio-econômicas mais 

abastadas são o "carro-chefe" da~ inovações que posteriormen 

te são adotadas pelas classes de menor poder aquisitivo,jul-

gando-se que as primeiras não iriam·adquirir um produto de 

baixo valor unitário talvez pelo fato de existir uma genera-

lizada conotação preço-qualidade ou mesmo o símbolo de "status" 

que é conferido a consumidora pela aquisição de um bem de al 

to valor unitário. 

Nesta fase, no início da curva de aprendizado tanto 

técnico como mercadológico, as alternativas para redução de 

-custo sao poucas. 

-Os incentivos sao direcionados para os canais de 

distribuição de maneira a motivá-los a "correr o risco" de 

comercializar o novo bem de consumo. 

Naquela fase de introdução do ciclo de vida a confi 

guração do produto é classificada como básica sendo baixo o 

nivel de qualidade talvez não por impossibilidade de melhorá 
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-lo mas pelo fato de que a melhoria pode ser melhor explora

da e capitalizada em estágios posteriores onde já exista con 

corrência. Ou mesmo a melhoria poderia reduzir as margens 

de lucro motivo pelo qual não é implementada naquele primei-

ro estágio do ciclo de vida. 

-Neste primeiro estágio geralmente existe uma razoa-

vel capacidade ociosa de produção. 

Na passagem do estágio de introdução para o cresci-

mento notam-se substâncias aumentos nos índices de crescimen 

to de vendas. 

Neste segundo estágio do ciclo de vida do novo pro-

duto os consumidores continuam ser os da alta renda, mas já 

principia a massificação do mercado. 

O novo empreendimento tendo vingado no mercado, faz 

com que os canais de distribuição percam o receio de incorrer 

em prejuízos resultantes do fracasso e muitos aceitam,então, 

comercializá-lo. Ou então a estratégia de distribuição sele 

tiva perde seu sentido. 

No estágio de crescimento, continuam sendo usados 

os mesmos argumentos de vendas que do estágio anterior porém 

agora o enfoque é a marca e a propaganda procura estabelecer 

a sua superioridade. 

Na fase de crescimento os concorrentes sao muitos 

cada qual procurando posicionar sua marca a um preço menor 

que as demais de maneira a motivar a consumidora a adquiri 

-la no que resulta na redução das margens de lucro. 

A esta altura o nível de conhecimento sobre o produ 

to principalmente das técnicas de produção, o maior volume 

de vendas e as correspondentes economias de escala oferecem 

muitas alternativas para reduções de custos. 

No estágio de crescimento quando a concorrência e 
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agressiva já não é preciso convencer os canais de distribui 

çao a adquirir o produto mas agora principia o trabalho de 

venda de marca, e os incentivos aos canais de distribuição é 

um dos instrumentos utilizados para tal fim. Os incentivos 

são igualmente utilizados para motivar os consumidores a 

adquirir aquela especifica marca p~rém em menor escala em re 

lação aos canais de distribuição. 

A configuração do produto no estágio de crescimento 

é de segunda geração e o nível de qualidade já pode ser elas 

sificado como "bom". 

Em virtude dos altos Índices de crescimento de ven

das geralmente maiores que as expectativas, a capacidade de 

produção não atende a demanda. 

No terceiro estágio do ciclo de vida, a maturidade, 

ocorre a completa massificação do mercado com muitos canais 

de distribuição dando vazão ao produto cujo enfoque continua 

sendo a marca. 

A esta altura torna-se difícil a diferenciação dos 

atributos e então a propaganda passa a enfatizar o preçomais 

baixo da marca ou através do preço propriamente dito ou atra 

vés da promessa de um maior "rendimento". 

Os concorrentes são muitos e· o preço do novo bem de 

consumo atinge o seu nível mais baixo, o mesmo acontecendo can 

os lucros. 

As alterações para reduções de custo diminuem e as 

empresas produtoras passam a conceder maiores incentivos aos 

consumidores que aos canais de distribuição. 

A configuração do produto é segmentada ou sofística 

da procurando adaptar-se a específicos grupos dentro do mes

mo segmento de consumidores sendo que neste estágio a quali

dade do produto é superior. 
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Na maturidade do ciclo de vida de um produto ou ca

tegoria do produto passados os índices de crescimento de ven 

das que sobrepujaram as expectativas, as empresas ajustam-se 

a uma capacidade ótima de produção. 

No penúltimo estágio do ciclo de vida, o declinio , 

as vendas do produto restringem aos consumidores retardatãri 

os ou especiais. 

são poucos os canais de distribuiç~o que se interss 

saro em comercializar o produto cujo enfoque é, a esta altura, 

especializado,procurando atender a detalhes preferenciaisdos 

consumidores, no que resulta na necessidade de uma propagan

da psicográfica. 

A maioria dos produtores descontinuam o bem de con

sumo e assim os concorrentes são poucos. 

Pelo baixo volume de vendas se faz preciso aumentar 

o preço de venda do produto para compensar parcialmente sua 

produção e comercialização, porém os lucros continuam baixos. 

No declínio, já n~o mais existem alternativas para 

reduções de custo e os incentivos agora são canalizados so

mente para as vias de distribuição do produto. 

Quanto ao produto em si, sua configuração volta a 

ser básica e o nível de qualidade é bastante heterog~neo en

tre os vários fabricantes que ainda se dispõe a atuar naque

le mercado e a capacidade de produção volta a ter um razoável 

grau de ociosidade. 

E finalmente no término, última fase do ciclo de vi 

da do produm ,osconsumidores e os canais de distribuição são 

poucos e o enfoque passa a ser a disponibilidade do produto. 

Pelos baixos volumes de vendas já não compensa in

vestir-se em propaganda que se torna rara e o número de con

correntes decresce ainda mais comparado ao estágio ant~rior. 
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Reduzindo-se o volume de vendas, aqueles poucos con 

surnidores são obrigados a pagar um preço alto pelo 

que resulta em um aumento da margem de lucro bruto. 

produto 

Nenhuma redução de custo é possível neste último es 

t~gio e os incentivos são oferecidos somente àqueles poucos 

canais de distribuição que ainda comercializam o produto. 

A configuração do produto se torna essencial, o ní

vel de qualidade é mínimo, aumentando ainda mais a capacida-

de ociosa de produção do bem de consumo. 

E assim ao localizarmos o estágio do ciclo de vida 

em que o produto se encontra, como dito, definimos sua velo-

cidade de desenvolvimento de maneira a evitar o seu fracasso 

resultante de um "aprazamento inadequado". 

III.B.4 - Facilidades de produção 

-De maneira a evitar-se aquela razao de insucessoaci 

ma mencionada, neste item examinamos o grau de· utilização 

das facilidades de produção atualmente existentes na empresa 

para a concretização industrial do novo empreendimento. 

III.B - CONTRÔLE DE PRODUÇÃO 

Esta é a segunda sub-variável a ser analisada na ten 

tativa de se antecipar a causa de fracasso no lançamento de 

novos bens de consumo no Brasil reportada pelas empresas en-

trevistadas como sendo de um "aprazamento inadequado". 

III.B.l - Ciclo de produção 

Neste item avaliamos a velocidade com que a produ -

ção poderá realizar,por exemplo, o estoque de lançamento bem 

como o prazo de resposta as variações de vendas, ambos inti-
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rnarnente relacionados a causa de fracasso "aprazarnento inade-

quado" como vimos anteriormente. 

III.B.2 - Contrôle de qualidade 

Com este elemento avaliamos a disponibilidade do 

equipamento de contrôle de qualidade que igualmente pode dar 

origem a causa de fracasso reportada corno sendo de "apraza -

menta inadequado". 

III.B.3- Pesquisa e desenvolvimento 

A pesquisa e a definição das especificações de qua

lidade dos componentes do produto será outro fator determ.IDan 

te do periodo demandado para o seu ~ançamento, o que avalia-

mos neste item. 

III.B - EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO 

~ a terceira e última sub-variável que se propõe a 

avaliar os vários prismas sob os quais um novo be.m de consu-. 
mo pode ser mal sucedido no mercado por um "aprazamento ina-

4 
dequado". 

III.B.l- Origem do equipamento 

Sem dúvida alguma a origem do equipamento de produ-

çao afetará a velocidade com que poderemos concretizar o tes 

te de mercado e principalmente o lançamento nacional do novo 

bem de consumo. 

Assim sendo este elemento do sistema de avaliação·di 

mensiona o grau de disponibilidade dos equipamentos principal 

e secundário necessários a produção do novo bem de consumo. 
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III.B.2 - Produção por terceiros 

-
Por vezes, para o lançamento de um novo produto nao 

há necessidade de se investir de imediato em ativos fixos em 

geral e, principalmente em equipamentos. 

~ possível, por exemplo, utilizar-se do envazamento 

por terceiros para o lançamento de urn aerosol ou arrendar to 

tal ou parcialmente uma fábrica para a produção de um bem de 

consumo. 

Quando nenhuma das alternativas mencionadas é plau-

sível, resta uma última, a de se minimizar o investimento 

através de uma planta pilôto. 

Contudo, por vezes, não é possível adequar-se paula 

tinamente, o equipamento de produção às necessidades de ven-

das. 

Neste item examinamos as várias alternativas que po 

derão reduzir, em muito, o prazo para a realização do teste 

de mercado ou a comercialização do novo produtp. 

III.C - TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO 

Este elemento do sistema de avaliação de novos bens 

de consumo julgará as perspectivas do· novo empreendimento fa 

ce a possíveis "problemas técnicos no produto" que tem sido 

apontados como razão de insucesso de novos bens de consumo. 

III.C.l - Disponibilidade de "know-how" tecnológico 

O grau de conhecimento técnico do novo bem de consu 

mo sera o fator determinante da ocorrência dos "problemas téc-

nicos no produto" acima mencionados. 

Assim sendo, neste item avaliamos o estágio de de-

senvolvimento do "know-how" tecnológico necessário a produ-
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local ou coporativo. 

III.C.2 - Condições de armazenagem 
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âmbito 

Analisa a tecnologia necessária ao armazenamento ' 

das matérias primas, que poderia originar "problemas técnLcos 

no produto". 

III.C.2- Durabilidade do produto 

Neste item estimamos o tempo de vida Útil do produ

to que será um dos parâmetros que determinarão o período de 

tempo em que pode surgir algum "problema técnico no produto". 

Este período de tempo sendo suficientemente amplo 

para permitir a aquisição e consumo do novo produto minimiza 

rã as probabilidades de ocorrência dos referidos "problemas 

técnicos no produto". 

IV. VARIÁVEIS LEGAIS 

Como anteriormente exposto existem poucas indicações 

• de que novos bens de consumo tem fracassado por razões legais. 

Porém decidimos incorporar ao sistema de avaliação 

um grupo de variáveis que chamamos de legais que dimensiona 

rão as perspectivas do novo empreendimento sob aquele aspecto. 

IV.A - PATENTES 

"Problemas de patente" foi uma das razoes de insuoes 

so no lançamento de novos bens de consumo no Brasil menciona 

da por uma minoria das empresas entrevistadas (78) e que por 

(78) VALENI'E, Célia - Op. cit. - pág. 92. 



369. 

este motivo n~o mereceu maiores consideraçoes. 

IV.A.l - Processo de produç~o 

Será o elemento do sistema de avaliaç~o que julgará 

eventuais problemas de patentes no que se refere ao processo 

de produç~o ou formulaç~o do novo bem de consumo. 

IV. A. 2 - Matérias primas e materiais de embalagem 

Neste item analisaremos os eventuais problemas le-

gais relativos a patentes de matérias primas e/ou materiais 

de embalagem depositados no Instituto Nacional de Proprieda-

de Industrial. 

IV.B - REGULAMENTAÇÕES 

Atualmente verifica-se uma crescente -preocupaçao 

-com os ingredientes dos produtos no sentido de nao qerem pre 

judiciais ao público que os consome ou usa. 

Um exemplo típico é o de "freon" cuja produç~o já 

foi proibida nos Estados Unidos ou os esforços despendidospa 

~ ra conscientizar as consumidoras no uso de detergentes bio-

-degradáveis no Brasil. 

Este tópico apesar de pouco contribuir para o fra-

casso no lançamento de novos bens de consumo no Brasil, acre 

ditamos que deva merec~r especial atenç~o desde que tenha 

grandes probabilidades de se tornar um impedimento para a i~ 

troduç~o de novos produtos no mercado, em futuro n~o muito 

distante. 
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IV.B.l - Produto e componentes 

Para evitar futuros problemas relativos a regulamen 

tações que possam ser decretados n? qu~ diz respeito ao pro

duto e seus componentes é conveniente verificar se estes se 

enquadram na legislação específica. 

Quando não existem normas estabelecidas para o con-

teúdo, ingredientes ou embalagem, para ter pelo menos alguma 

probabilidade de se ajustar a fugura legislação,seria de bom 

alvitre seguir as normas instituídas nos Estados Unidos so

bre aquele tópico, pois podemos considerá-las o"livro texto" 

dos órgãos governamentais brasileiros, no que se refere a de 

terminações de padrões para bens de consumo, em geral. 

Enfim, esclarecidos os objetivos de cada um dos ele 

mentos componentes do sistema de avaliação, seus problemas e 

as formas que devemos calculá-los passamos a operacionaliza

çao. 

. Como reportado devemos sempre avaliar grupos de idé~ 

as de novos bens de consumo com grau semelhante de inovação 

e portanto antes de submetê-las a análise devemos classificá 

-las em uma das oito diferentes categorias de novos 

tos estabelecidas quais sejam: 

. melhoria mercadológica do produto 

. melhoria tecnológica do produto 

• diversificação mercadológica do produto 

• diversificação tecnológica do produto 

produ-

• renovação mercadológica e tecnológica do produto 

extensão mercadológica de linha 

• extensão tecnológica de linha 

• inovadores fundamentais 
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Tendo-se o grupo de idéias de novos bens de consumo 

utiliza-se as "folhas de trabalho" no final deste apêndice, 

que é em síntese uma forma simplificada do sistema de avalia 

çao de novos bens de consumo proposto. 

Naquela "folha de trabalho" apresentamos um grupo 

de quatro idéias de novos bens de consumo representados pe

las letras A,B,C e D o que não significa a limitação em nume 

ro da interavaliação de idéias que pressupomos pertencer a 

uma mesma categoria de novo produto, acima especificadas. 

Na 13 coluna apresentamos os pêsos dos i tens que can 

põe o sistema de avaliação e o "sub-total" representa a pon-

deração atribuída àquela específica sub-variável. 

Assim avaliando-se o grau de transformação/inovação 

dos recursos atualmente disponíveis na empresa para o lança 

mento do novo bem de consumo através das ponderações dos sub 

-itens de 10,0/7,5/5,0/2,5/0,0 e multiplicando-se pelo -peso 

daquele i tem vamos calculando o número de pontos de cada idéia 

do novo bem de consumo. 

A idéia de um novo lançamento poderá alcançar um 

máximo de 10.000 pontos quando a todos os sub-itens for atri 

buído um pêso de 10,0 pontos. 

Devemos estabelecer um número mínimo de pontos que 

cada idéia de bem de consumo deve atingir para que possa ser 

submetida aos estágios posteriores do processo de desenvolvi 

mento e este limite mínimo foi chamado de "nível de aceita -

ção". 

Estabelecemos em 7.000 pontos este limite 

desejável porém outros critérios podem ser aplicados como 

"nível de aceitação" por sub--variável, por item etc. 

O mínimo aceitável fixado teve por parâmetro, pas-

sível de críticas, de limites estabelecidos em testes de uso 

ou testes de preferência. 
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Nos testes de uso do novo produto, o "Regimento de 

Práticas Investigação, Avaliação e Desenvolvimento de Novos 

Produtos para o Mercado" (79) da empresa de consultoria ame-

ricana Jack Tinker & Partners, considera que um novo produto 

deve ser melhor analisado antes de ser colocado em teste de 

mercado, a nao ser que obtenha, no teste de uso, um Índice 

favorável de 70% a 75% em uma escla de 9 ou 7 pontos. 

Já a Procter & Gramble (80), nos testes de preferên 

cia, considera para alguns produtos um nível aceitável de 

60%, ou 60 de 100 consumidores testados devem preferir sua 

marca. Par_a outros produtos este nível deve chegar a 80% pa-

ra receber o aval que permitirá a continuidade do processo 

de desenvolvimento. 

De qualquer forma, a determinação deste "piso", de-

penderá exclusivamente do grau de risco que cúpula .deseja 

incorrer. 

Calculados o total de pontos alcançados por cada 

uma das idéias de novos bens de ·consumo e rejeitadas aquelas 

que não alcançaram o "nível de aceitação" dispomos de um 

"mix" de novos produtos de acordo com os graus de inovação 

semelhantes. 

O "mix" de novos produtos é necessário na medida 

que os diferentes niveis de inovação e consequente viabilida 

de de concretização permitem desdobrar as atividades de de-

senvolvimento de novos produtos em curtíssimo, curto, médio 

e longo prazos. 

Desta forma preenchemos lacunas do mercado, presen-

(79) New Product Research Planning - International Business 
Relations Inc. - Maio de 1965 - pág. 8. 

(80) VANDERWICKEN, Peter- P & G's secret ingredient -Fbrtune 
Julho de 1974 - pág. 77. 
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tes e futuras, mantendo um fluxo constante de novos lança-

mentos antecipando-se à concorrência tanto em mercados fami-

liares como também em mercados desconhecidos. 

De acordo com a classificação do novo empreendimen 

to o Programa de Desenvolvimento de Novos Produtos, no que 

se refere ao tempo de concretização da idéia, seria organiza 

do da seguinte forma: 

Melhorias mercadológicas e tecnológicas -
PROJETOS DE CURTÍSSIMO PRAZO . 

• Diversificação mercadológica, renovação mercadoló 
gica e tecnológica e diversificação tecnológica = 
PROJETOS DE CURTO PRAZO . 

. Extensão mercadológica de linha e extensão tecno
lógica de linha - PROJETOS DE MÉDIO PRAZO. 

. Inovadores fundamentais - PROJETOS DE LONGO PRAZO. 

~ 

Tendo-se o numero de pontos alcançados pelos novos 

empreendimentos e estando estes classificados em função do 

seu tempo de desenvolvimento dispomos de um quadro que nos 

oferece melhores fundamentos para a distribuição da verl5.a de 

desenvolvimento .de novos produtos bem como a determi 

-naçao das prioridades de desenvolvimento. 

Este quadro teria h:l.sicamente a configuração do quadro n9. 19 

fornecendo-nos um parâmetro para alocação da verba de novos 

produtos bem como para determinação de prioridades. 

são inúmeras as alternativas de alocação da verba 

de desenvolvimento de novos produtos e suas prioridades. 

Em primeiro lugar deveremos estimar os custos das 

atividades de desenvolvimento de cada projeto por um período 

de 12 meses desde que .a verb<":l. f;eja .disponível para aquele período 

de tempo. 
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QUADRO N9 19: DESDOBRAMENTO DAS AT~DADES DE NOVOS PRODUTOS 

N(NERO DE ro;ros AI.CI>.'\'ÇAD:)S 

PlOX1TO A B c o E F G H I J K L M 

PmJE'lOS DE Mdroria 

CURI'lssJM) Mercacloléq ica 9.800 9.300 8.000 

PRAZO 
Mel ror ia 
Tecnológica 8.200 9.000 

PmJE'lOS DE Diversificação 

CllR10 
~rcaclolócrica 

PRAZO 
Rerovação Tecn<; 
lógica e 1-Ei-ca 
clolÕqica -

~.30() 

Diversificação 
Tecnolócrica ~.900 

ProJE'.lU) DE Dct:ensão ~ 8.500 7.600 

~ltDIO 
cloló:jica de 
li.nh3.. 

PRAZO 
Dct:ensão ~ 8.200 8.000 7.700 
lógica de li= 
nha. 

PmJE'lOS DE Irovadores 

I 
9.500 

Iam F\lrrlamentais 

PRAZO 

Tendo-se a somatória dos custos de desenvolvimento 

e por limitação a verba disponível pode-se descartando aque 

les projetos com um menor número de pontos até que o dispên-

dio de um específico volume de novos produtos seja equivalen 

te a verba. 

Ou ainda, podemos considerar que desenvolveremos so 

mente aqueles projetos de curtíssimo e curto prazo e então 

alocamos a verba disponível naqueles produtos que atendem 

aquele período de tempo distribuindo-a de acordo com o crité 

rio anterior. 

Enfim, existem um cem número de alternativas que 



375. 

dependerão da preferência pelo risco do analista ou da alta 

gerência. 

Portanto, de todo o expos~o se a operacionalização 

do sistema de avaliação de novos bens de consumo no estágio 

de seleção de idéias do processo de desenvolvimento, é traba 

lhosa, julgamos-a igualmente proveitosa haja vista as econo

mias que antevemos ao analisarmos com maior critério as 

idéias de novos produtos naquele estágio,não permitindo que 

as más idéias prossigam para os estágios posteriores e mais 

onerosos do referido processo. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

CATEGORIA DO NOVO BEM: _______________________________________ DATA DA AVALIAÇÃO ________________ ___ 

RESPONSÂVEL. ____________________________ ___ 

VARIÂVEIS MERCADOLOGICAS 

I.A. DISTRIBUICÃO 

I.A.l. Canais de Distribuição 

!.A.2. Força de vendas 

I.A.3. Sistema de Transporte 

I.A.4. Facilidades de comercialização 

I.A.S. Condições de comercialização 

I.A.6. Armazenagem no ponto de venda 

I.B. OPORTUNIDADE DE MERCADO 

I.B.l. Tamanho de mercado 

I.B.2. Tendência de consumo 

SUB-TOTAL 

I.B.3. Classe econ6mica do produto 

I.B.4. Potencialidade do produto 

I.B.S. Ciclo de compra 

I.B.6. Segmentação etária 

I.B.7. Profundidade do mercado 

SUB-TOTAL 

I.C. DIFERENCIAÇÃO EM PREÇO 

I.C.l. Novidade/Exclusividade 

I.C.2. Satisfação real vs.psicológica 

I.C.3. Relação preço-qualidade 

I.C:4. ·Diferencial de preço ao consumo 

I.C.S. Diferencial de market-share 

SUB-TOTAL 

l.D. POTENCIAL DE ADEQUAÇÃO 

I.D.l. Familiaridade e/processo de pr~ 
dução 

I.D.2. Disponibilidade de tecnologia 
mercadológica 

l.E. DIFERENCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

I.E.1. Nível de qualidade 

SUB-TOTAL 

I.E.2. Número de tipos e tamanhos 
I.E.3. Atributos do produto 

I.E.4. Domínio do mercado 

I.E.S. Mobilidade do mercado 

I.E.6. Imagem da empresa 
SUB-TOTAL 

PESO DO ITEM X PESO DO SUB-ITEM 

PESO PRODUTO A PRODUTO B PRODUTO C POODUTC 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

179 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

139 

26 

25 

25 

25 

25 

126 

53 

53 

106 

17 

17 

17 

16 

16 

16 
99 



SIS~EMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSUMO 

(Cont.) 

I.F. COMUNICABILIDADE 

I.F.l. Credibilidade dos benefícios 

I.F.2. Mercadibilidade 

I.F.3. Restrições Legais 

SUB-TOTAL 

I.G. CONCORRtNCIA 

I.G.l. Domínio-nacional vs regional 

I.G.2. Situaçâo competitiva 

I.G.3. Concorrência futura 

SUB-TOTAL 

I.H. POSICIONAHENTO 

I.H.I. Posicionamento 

SUB-TOTAL 

TO~AL VARIÁVEIS MERCADOL0GICAS 

VARIÁVEIS FIN&~CEI~~S 

II.A. CUSTOS MERCADOLOGICOS DE LANÇAMENTO . 

II.A.l. Valores despendidos em propagarrla 

II .A. 2. Volumes utilizadós de·.- prop:tgan:la 

~I.A.3.Custos de introdução 

II.A. 4. Verba de marketing vs.vendas lí-
quidas. -

II.A.S.Processo de compra 

SUB-TOTAL 

II.B. CUSTOS DIRETOS 

II. B.l. Custos de MP e ME 

II.B.2. Contribuição vs. despesas de• _ 
marketing 

SUB-TOTAL 

4 

II.B. LUCRATIVIDADE 

II.B.l. Margens de lucro bruto 

II.B.2. Contribuição vs. tempo 

II. B. 3. M:irket-share vs. ponto de equilíbrio 

II.B.4. Contrôle de preços 

SUB-TOTAL 

II.C. ESTABILIDADE DO PRODUTO 

II. C .1. Resistência a flutuações sazonais 

II .c. 2. Resistência a flutuções clclicas 

SUB-TOTAL 

TOTAL VARIÁVEIS FINANCEIRAS 

PESO PRODUTO A PRODUTO E 

3 

2 

2 

7 

3 

2 

2 

7 

7 

7 

670 

23 

23 

22 

22 

22 

112 

17 

16 

33 

9 

8 

8 

8 

33 

1 

1 

2 

180 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE NOVOS BENS DE CONSlir.lO 

(Cont.) 

VARI~VEIS TfCNICAS 

III.A. "INPUTS" DE PRODUÇÃO 

III.A.l. Disponibilidade de MPs e MEs 

III.A. 2. Qualidade local das MPs e MEs 

III.A.3. Sinergia de compras 

III.A.4. "Shelf-life" das MP 

SUB-TOTAL 

III.B. PLANEJAMENTO 

III.B.l. Sazonalidade 

III.B.2. Período de exclusividade 
II I. B. 3 • Estágio do ciclo de vida do produto 

III.B.4. Facilidades de produção 

SUB-TOTAL 

III.B. CONTROLE DA PRODUÇÃO 

III.B.l. Ciclo de produção 

III.B.2. Contrôle de qualidade 

III.B.3. Pesquisa e desenvolvimento 

SUB-TOTAL 

III.B. EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO 

III.B.l. Origem do equipamento 

III.B.2. Produção por terceiros 

SUB-TOTAL 

III.C. TECNOLOGIA DE PRODUÇÃó 

I I I. C • 1. Disp:mi.bilidade de "J<no...t-hc:M" 
tecnológico. 

III.C.2. Condições de armazenagem 

Iti.C.3. Durabilidade do produto 
SUB-TOTAL 

TOTAL VARI~VEIS TtCNICAS 

VARI~VEIS LEGAIS 

IV.A. PATENTES 

IV.A.l. Processo de produção 
IV .A. 2. M3.t.primas e !T'at.de embalagem 

SUB-TOTAL 

IV.B. REGULAMENTAÇÕES 

IV.B.l. Produto e componentes 

SUB-TOTAL 

TOTAL VAR~VEIS LEGAIS 

PESO PRODUTO l1 PRODUTO B 

11 

11 

11 

11 

44 

4 

3 

3 

3 

13 

5 

4 

4 

13 

6 

6 

12 

6 

6 

6 

18 

100 

15 
15 

30 

20 

20 

50 
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RESUMO DA A V A L I A·ç Ã O 

PESO PRODUTO A !PRODUTO B PRODUTO C PRODUTO D 

VARIÂVEIS MERCADOLÚGIÇAS 670 

VARIÂVEIS FINANCEIRAS 180 

VARIÂVEIS Tf:CNICAS 100 

VARIÂVEIS LEGAIS 50 

GRAN TOTAL EJ j ( I I I I 
N9 M1'\XnD DE PCNIDS POSSÍVEIS 110.000 l [ 10.000 !1o.ooo 10.000 

N!VEL DE ACEITAÇÃO I 7.õoo I I i.õoo [ i.õoo 7. u1H.i 

APROVADO/REJEITADO 
I I I { 
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