
Tendências aceleradas
A partir da análise em tempo real do comportamento das pessoas no mundof consultores ajudam
marcas a criar estratégias de relacionamento mais próximas e reais com seus consumidores
ALISSON ÁVILA

O espaço entre o surgimento
de uma atitude social ou cul-
tural isolada e sua legitimação
global, por meio da propagação
pela mídia e o consumo, está
cada vez menor. Com o avanço
tecnológico, as novas gera-
ções, que constróem o futuro
com referências cada vez mais
atuais e dinâmicas, sentem-se
integradas a tudo o que acon-
tece no planeta em uma idéia
premente de simultaneidade e
globalização.

Diante desse processo, as
estratégias e ferramentas tradi-
cionais de marketing tornaram-
se insuficientes e, em alguns
casos, superadas. É preciso se
antecipar e dizer "o que será
novidade" para tentar ser rele-
vante no dia-a-dia das pessoas.
Uma marca precisa estar ante-
nada no que as pessoas fazem
ou acreditam naquele momento

Evers: não é mais possível criar grupos fixos de comportamento

que a maioria das empresas
que contrata esses serviços são
multinacionais que, com suas
superestruturas, não conseguem
acompanhar em tempo real o
trem da história.

Tal radicalização do conceito

de planejamento e análise de am-
bientes de mercado ganha cada
vez mais contornos semióticos
e tem se consolidado no mundo
por meio de empresas como a
Trendwatching e a Signs of the
Time, da Holanda, e a Crystal
(grupo Ogilvy) nos Estados
Unidos e na Inglaterra. No Brasil,
tem gerado frutos mais recentes,
como a Box e a Hub, esta última
pertencente à Lew,Lara.

O FUTURO DOS HOMENS
As empresas de tendências

começaram a ganhar notorie-
dade a partir de 2003, quando
Marian Salzman, então diretora
executiva de estratégia da Euro
RSCG em Londres, criou o termo
"globesidade" e coordenou o
estudo O Futuro dos Homens e,
a partir dele, a palavra metrosse-
xual se popularizou na mídia.

Desde o começo dos anos 90
Marian, hoje vice-presidente mun-
dial e diretora de conteúdo estra-
tégico da JWT, está envolvida com
esta "futurologia do marketing".
Na semana passada, ela esteve no
Brasil participando de apresenta-
ções na filial local da JWT. De acor-
do com a executiva, seu trabalho é
identificar e alavancar tendências
de consumo que afetem o negócio
das agências e dos clientes para
criar grandes idéias com as quais
as pessoas queiram despender
seu tempo: "Nosso trabalho é
identificar a 'next big thing' antes
que ela se torne isso de fato, para
colocar nossos clientes dentro
desse contexto e, assim, aumentar
a intimidade de suas marcas com
as pessoas".

A busca frenética pelo novo
ou pela antecipação de tendên-
cias corre o risco, no entanto,
de estabelecer conceitos um
pouco caricatos da realidade, ou

pelo menos voláteis. Há poucos
dias, a própria Marian e seus
colegas Ann O'Reilly (do gru-
po Euro RSCG) e Ira Matathia
(da agência Taxi do Canadá),
chegaram à conclusão de que
além do retrossexual - - o opos-
to do rnetrossexual - - existe o
überssexual: homem confiante,
que tem estilo e compromisso
com o melhor da vida sem ser
arrogante ou pernóstico.

PRÓXIMOS DA
ANTROPOLOGIA

Marian observa que o marke-
ting atual deve aceitar o fato de
que as pessoas não cabem mais
em apenas uma gaveta de seg-
mentação: os consumidores têm
comportamentos híbridos entre
diferentes tipologias sociais. Sua
visão é amplificada pela opinião do
diretor da Trendwatching (empre-
sa que tem na Young & Rubicam
sua parceira exclusiva no Brasil),
Reinier Evers, que também está
em visita ao País nesta semana.

Para ele, não é mais possí-
vel criar grupos fixos de com-
portamento, "algo pelo qual o
marketing tradicional tem uma
obsessão. Estamos mais próxi-
mos da antropologia. Ajudamos
nossos clientes a tentar entender
as pessoas e seus comportamen-
tos de consumo para que eles

Al Makul: correspondentes têm missão
de municiar agências com o que está
acontecendo de mais moderno

se inspirem a lançar coisas úteis
para os consumidores. Isso é o
contrário do modelo tradicional,
no qual companhias inventam
algo e depois usam o marketing
para gerar campanhas que, elas
esperam, convençam as pessoas
a comprar algo", dispara.

Alguns exemplos da aplica-
ção desse processo: um DJ de
Cingapura informa à sua agência
de tendência que determinado

se quiser ter algum significado
posterior ou permanente.

Esse cenário tem trazido a
necessidade de novas abordagens
mercadológicas. Tal fenômeno

- que nos últimos tempos fez
migrar verbas da publicidade tra-
dicional para mídias alternativas
ou ações no media e proliferou
as estratégias de experiências
de marca - - provoca agora um
novo movimento. As agências
começaram a criar "núcleos de
informação e tendências" que
antecipariam informações para
facilitar planejamentos. Daí para
o surgimento de "agências de
tendências" foi um pulo.

O resultado é que hoje os
"caçadores de tendências" estão
espalhados pelo mundo para
acelerar a ativação de projetos de
marketing e o relacionamento de
uma marca com seu consumidor

- especialmente se pensarmos
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estilo está começando a chamar
a atenção. Esse estilo pode ser
trilha de um comercial, pano de
fundo de uma festa eletrônica
ou objeto de workshop de uma
marca com seus clientes. Ou
então: uma marca quer enten-
der por que as pessoas tomam
tal cerveja. Os consumidores
são observados e suas atitudes,
interpretadas por especialistas.
Uma infinidade de marcas, como
Puma, Adidas, Skol, Nokia, Unile-
ver, MSN, TIM, apenas para citar
algumas, apropria-se cada vez
mais dessa tática.

DIVERSAS TRIBOS
Todas as empresas consul-

tadas pela reportagem des-
crevem seu serviço como um
método de verificação do com-
portamento e de mudanças de
atitude das pessoas, especial-
mente dos jovens, em prol de
novidades que as marcas pos-
sam proporcionar a clientes. A
diferença em relação ao bom e
velho planejamento é que agora
passam a agregar profissionais
de outras disciplinas humanís-
ticas com o apelo do tempo real
e da vanguarda.

"Não segmentamos da ma-
neira tradicional. Identificamos
tendências que podem se aplicar
a diversas tribos, faixas etárias e
classes sociais. Buscamos enten-
der como uma mesma tendência
se aplica a vários perfis de con-
sumidores", diz Paulo Al-Assal,
diretor da Voltage, braço da
Signs of the Time no Brasil, cujo
fundador, o holandês Gari Rohde,
é articulista de Meio & Mensagem
(yer pág. 8). A diferença, segun-
do Al-Assal e os demais executi-
vos ouvidos, ainda está no fato de
as informações coletadas serem
analisadas por antropólogos, so-
ciólogos, psicólogos e cientistas
políticos, por exemplo.

Também é unanimidade entre
os entrevistados a opinião de que
essa metodologia está totalmente
calcada na relação um a um, na
qual pessoas "influentes" ao redor
do mundo, contratadas por essas
empresas, dizem o que há de
novo em suas cidades e depois
espalham essas informações para
outros formadores de opinião.

O processo cria uma rede de
divulgação baseada em contatos
reais e pessoais, algo bem dife-
rente (ao menos no formato) do
distanciamento e das promessas
de comerciais de TV. "Nossos
correspondentes têm a missão
de nos municiar com o que de
mais moderno está acontecendo
ou por acontecer", diz Ricardo Al
Makul, da Hub.

Em meio a tantos conceitos
e métodos subjetivos, mas que
geram envolvimentos reais de
marcas com seus públicos, a úni-
ca dúvida que fica é: para onde
irá o marketing no futuro, se hoje
ele já vive no limite de legitimar,
em tempo real, as tendências de
consumo de amanhã?

Pesquisa identifica três tipos
de homem da classe A

A consultoria Gouvêa de
Souza & MD divulgou na semana
passada, durante o 8º Fórum de
Varejo da América Latina, em
São Paulo, os resultados da pes-
quisa O Homem Classe A - Sig-
nos, Consumo e Marcas, cujo
objetivo é nortear o mercado no
desenvolvimento de estratégias
de comunicação e marketing
voltadas para o segmento.

O estudo reconheceu três
perfis distintos entre os homens
da classe A: homem órfão, meta-
homem e homem refil. A identi-
ficação dos grupos foi obtida por
meio da aplicação de análises
comportamentais e semióticas
que se somaram às metodolo-
gias quantitativa e qualitativa
tradicionalmente utilizadas em
pesquisas de mercado.

Angustiado, contraditório,
conservador e perdulário, o ho-
mem órfão tem de 18 a 36 anos,
teve berço, estudou em boas
escolas e, dentre os três grupos,
é o que é mais valoriza marcas,
dando preferência àquelas que,

Fonte: IBGE

já sedimentadas e reconheci-
das, traduzem exclusividade e
diferenciação, e se identificando
com elas. Não costuma ler livros
e tem no rádio a sua principal
fonte de informação. É o grupo
que mais compra roupas em lojas
monomarcas.

Mais maduro, o meta-homem,
tem idade entre 36 e 55 anos, tende
a ser viciado em trabalho, aceita
mais facilmente as mudanças no
ambiente profissional e é mais
flexível nas relações afetivas. Busca
o sossego, o bem-estar, lê livros e
acessa diariamente a internet. Seus

hábitos de consumo baseiam-se em
critérios racionais do custo/benefí-
cio. Ao vestir-se, dá preferência às
lojas multimarcas.

O homem refil é liberal, agitado,
despreocupado e não se angustia
com a liberdade conquistada pelas
mulheres, embora reconheça que
elas estão mais exigentes e críticas
para com o sexo oposto. Consome
por prazer, gosta de olhar vitrines
e não é fiel a marcas. Produtos
com apelo esportivo, design arro-
jado e multiplicidade de opções
têm a sua preferência.

A classe A (renda familiar
média de R$ 9 mil mensais)
corresponde a 6% da população
brasileira e responde por 23% do
consumo nacional. A população
masculina dessa classe econômi-
ca é de 3 milhões. A pesquisa foi
realizada em oito capitais das re-
giões Sul, Sudeste, Norte e Cen-
tro-Oeste, com 1.200 entrevistas.
Os homens órfãos são 32% do to-
tal, ao passo que os meta-homens
e os homens refis correspondem
cada grupo a 34%.
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