
O futuro em prime
Tendências não surgem ao acaso. Antecipá-las é uma ciência
multidisciplinar que movimenta um mercado milionário

IVAN PADILLA

E xplodem as cores vivas e étnicas,
influências de um orientalismo
presente e uma China influente.

Saem de cena o preto e os tons pálidos.
Os materiais ganham formas elásticas
e suaves, pouco definidas, como chi-
cletes. Na arquitetura prevalecem os

conceitos de força extrema e movimen-
to contínuo, como redemoinhos ou es-
pirais, imagens paralelas ao conceito
de globalização. A preocupação com
o meio ambiente e o consumo respon-
sável será cada vez maior, reflexo do
impacto de desastres naturais como
o tsunami. Essas são algumas tendên-
cias para os próximos anos. E não são
aleatórias. Foram descobertas em birôs
por equipes multidisciplinares, com um
rigor quase científico, em projetos se-
cretos que as grandes empresas con-
tratam a peso de ouro.

As tendências fazem parte de um es-
tudo realizado pela Peclers, um dos

principais birôs do mundo, com sede
em Paris. Os dados sobre gostos e pre-
ferências do consumidor estão reuni-
dos em um livro chamado Futur(s), nes-
te ano em sua quinta edição, com tira-
gem limitadíssima. Apenas 120 exem-
plares são publicados e distribuídos
a representantes da Peclers em 26 paí-
ses. A obra é apresentada a algumas
poucas empresas, sempre a portas fe-
chadas. Trata-se de um amplo estudo
antropológico e comportamental que
sintetiza em imagens o que se fala nas
ruas, se vê na televisão, se ouve nas rá-
dios. Em suas páginas estão cenas de
filmes, fotos de produtos e celebrida-



GRANDIOSIDADE
As obras de Christo em Nova York
estão em sintonia com a atual
imagem de força da arquitetura

MOVIMENTO
O projeto que vai substituir
as Torres Gêmeas utilizará

a tendência de espiralidade

ira mão
des, colagens de amostras de tecidos e
materiais sintéticos.

Esses conceitos, imagens e textu-
ras derivados da observação do com-
portamento humano são depois utili-
zados pela indústria na concepção do
design de produtos e no planejamen-
to das campanhas veiculadas na mí-
dia. Entre os clientes da Peclers estão
1.700 empresas de setores como au-
tomobilístico, como a Renault, de cos-
méticos, como a L'Oréal, e de bebidas,
como a Coca-Cola, que pagam para ter
essas informações privilegiadas. Nes-
ta semana, o Futur(s) será apresenta-
do pela primeira vez no Brasil. A fran-
cesa Françoise Serralta, diretora de pla-
nejamento da Peclers, apontará alguns
direcionamentos a clientes da empre-
sa de marketing Ponto Brand Promo-
tion, que comprou os direitos do livro

no Brasil. "Nosso trabalho é apontar
para onde vai o pensamento humano",
disse Françoise a ÉPOCA.

De que maneira essas tendências
saem das ruas, são analisadas e inter-
pretadas pelos burôs e vão parar nas
vitrines e prateleiras? Para entender
como funciona esse processo, tome-se
como exemplo o Futur(s) do ano pas-
sado. Um dos capítulos, chamado "Fa-
mous/Anonymous (Dark Parade)",
afirma que, enquanto os anos 80 foram
marcados pelo culto às celebridades, a
década seguinte esteve focada nas
pessoas comuns, nos anônimos. Ago-
ra, vive-se uma era de bastidores, on-
de a influência e a sedução acontecem
nas sombras. Esse conceito se mate-
rializou em modelos sóbrios e de cor es-
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Os pufes em
poliuretano da
Quinze & Milan
e o display da
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eletrônicos, como o celular Siemens
SL55 Black e o ventilador Arno Am-
bience. "Lost in Fantasy", outro tó-
pico do livro, diz que meios de comu-
nicação cada vez mais eficientes e no-
vas tecnologias estão desestabilizan-
do e manipulando o homem. Para so-
breviver, é preciso aprender a viver
num mundo paralelo onde os concei-
tos de presente e futuro se confundem.
O tema foi abordado no enredo do fil-
me Brilho Eterno de uma Mente sem
Lembranças, em que um casal se sub-
mete a um tratamento experimental
para esquecer a relação, mas no fi-
nal o cérebro vence a máquina.

Os birôs de tendências surgiram
após a Segunda Guerra Mundial e
firmaram-se na efervescente década
de 60. A crise do petróleo, nos anos

70, foi um marco nesse processo. Co-
mo a indústria têxtil européia utiliza
muito mais as fibras sintéticas do que
as naturais, os preços elevados dos
derivados de hidrocarbonetos des-
pertaram uma preocupação: as em-
presas não poderiam errar. " Os fabri-
cantes tinham de oferecer exatamen-
te o que o público queria", explica
João Braga, professor de História da
Moda. "As roupas deveriam ser pa-
dronizadas para evitar qualquer ris-
co de prejuízo. Os birôs transforma-
ram-se nessa época em linhas de pro-
dução de tendências, impondo a mo-
da aos consumidores."

Esse processo começou a se inver-
ter a partir da década de 80. Os con-
sumidores tornaram-se cada vez mais
exigentes. Disseminou-se o conceito

de customização, em que cada um
adapta a moda a seu estilo. O tra-
balho dos birôs passou então a ten-
tar captar o comportamento das pes-
soas, e não mais a impor uma tendên-
cia de acordo com o interesse das em-
presas. "Nas décadas passadas, o
azul poderia estar na moda simples-
mente porque a tintura dessa cor era
mais barata", exemplifica Braga.
"Hoje isso não acontece. Os birôs fa-
zem uma análise antropológica para
interpretar o que querem os consu-
midores", explica Marcelo Heidrich,
presidente da Ponto.

Atualmente, pouco mais de uma de-
zena de birôs de tendências no mundo
inteiro direciona as linhas de atuação
das grandes empresas e das universi-



dades de moda. As equipes são forma-
das por sociólogos, antropólogos, cien-
tistas políticos, arquitetos, jornalistas,
publicitários e diretores de empresas.
As informações vêm de jornais, revis-
tas, exposições, viagens, filmes e pes-
quisas com consumidores dos países
desenvolvidos e de emergentes como
Brasil, índia, China e Coréia. Depois,
os dados são discutidos em exaustivos
brainstormings e reuniões. Esse pro-
cesso azeita as máquinas de um mer-
cado bilionário. Somente no Brasil, a
indústria têxtil faturou US$ 2,5 bilhões
no ano passado. O setor da moda, com
1,5 milhão de empregados, só perde
para o automobilístico. Seu sucesso de-
pende em boa parte da capacidade de
concretizar os desejos que os consumi-
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dores insinuam nas ruas.

Fonte: Época, n. 364, p. 96-99, 9 maio 2005.




