
CULTURA & CONSUMO: Da estratégia centrada no produto ao foco na experiência do usuário. 

Por Denise Knust 

As semelhanças entre os norte-americanos Henry Ford (1863 - 1947) e Steve Jobs (1955 - 2011) 

vão além das mentes brilhantes, da obstinação na condução dos negócios e criação de produtos 

que revolucionaram seus segmentos de atuação. No primeiro caso, estamos falando da indústria 

automotiva. No segundo, das indústrias de computadores pessoais, telefonia celular, filmes de 

animação e música. 

Tanto Ford quanto Jobs eram considerados intempestivos e propensos a declarações polêmicas 

acerca das relações de consumo. 

Sobre entender necessidades e atender desejos, Ford afirmava que: 

"Se eu tivesse perguntado às pessoas o que queriam, elas teriam dito cavalos 

mais rápidos". 

“Qualquer cliente pode escolher a cor que quiser para seu Ford T, desde que 

seja preta”. (1) 

Jobs acreditava que: 

“As pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas”. 

Algumas décadas separam Ford de Jobs, mas cada um viveu - a seu modo - um processo de 

negação, explicado pela psicologia como um mecanismo inconsciente de defesa contra 

realidades externas que ameaçam crenças e egos. Em Miopia Corporativa, Richard Tedlow 

descreve esse tipo de comportamento como:  

“A negação funciona como uma anestesia... sem perceber, as pessoas 

começam a mudar os fatos para adequá-los a suas teorias, e não as teorias 

para adequá-las aos acontecimentos”. 

As ideias inovadoras e a introdução da linha de produção móvel na década de 1910 fez da Ford 

Motor Company líder do mercado automotivo, até o momento em que a General Motors lançou o 

Pontiac na cor “azul verdadeiro”.  

Ao centrar a estratégia na função essencial do produto – que era levar os motoristas aos lugares 

aonde queriam ir e trazê-los de volta – Ford pavimentou o caminho para que os concorrentes 

pudessem conquistar os consumidores ao ofertar-lhes atributos ampliados: variedade de cores.  

 
Fonte: TEDLOW (2012, p. 29) 
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No segundo trimestre de 2020 a Apple ocupava a terceira posição no mercado global de 

smartphones com participação de 14%, atrás da Huawei e da Samsung com 20% cada uma. A 

Apple mudou a indústria de tecnologia porque criou uma estrutura de negócios e de poder mais 

horizontal, apoiada na colaboração entre consumidor e marca. Contudo, o lançamento de novas 

versões do iPhone já não leva as pessoas a formarem longas filas por dias seguidos em frente às 

lojas da empresa.  

Durante muito tempo a Apple navegou no oceano azul por ter criado e capturado uma nova 

demanda, tornando os concorrentes irrelevantes. Contando com o carisma de Steve Jobs como 

embaixador, a marca investiu pesado em marketing para convencer o consumidor que a compra 

de um iPhone, iPod ou iPad o conectaria com a felicidade. Seu grande diferencial desde o início 

foi o foco na experiência do usuário, o que a faz manter uma legião de seguidores fieis. Tudo isso 

ajudou a fazer dela em 2020 a primeira indústria norte-americana listada em bolsa de valores a 

ultrapassar US$ 2 trilhões em valor de mercado. Para quem vende a consumidores que não 

sabem o que querem, está longe de ser um mau resultado! 

 

Nota: 

(1) O modelo Ford T era produzido apenas com tinta preta por conta da secagem rápida da cor. No pico da 

demanda novas unidades eram fabricadas a cada 40 minutos e não havia espaço suficiente no pátio para 

esperar a secagem das tintas de outras cores. A General Motors resolveu a situação com uma parceria 

com a indústria química DuPunt, que desenvolveu uma nova tinta com secagem tão rápida quanto a preta. 
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