
A difícil tarefa de

prever o futuro
Entrevista com Reinier Evers
- fundador e diretor da Trend-
watching Company, a mais
badalada empresa da atualida-
de especializada em analisar
tendências e transformá-las em
oportunidades de negócios para
seus clientes.
Reinier Ruben Evers, 35 anos,
nasceu em Utrecht, na Holanda,
e tornou-se um especialista em
estratégia de negócios e rela-
ções internacionais por meio
de seus estudos de graduação
e pós-graduação em Amsterdã,
Bruxelas e Nova York.
Em 2002, fundou, em Nova
York, a Trendwatching, uma
empresa especializada em

"varrer", através da internet, tudo o que aparece pelo mundo que possa ser
interpretado como tendências de consumo e oportunidades de negócios a
elas relacionadas. Pelo seu site (www.trendwatching.com), centenas de infor-
mações podem ser obtidas sem custo, pois Evers acredita que delas resultarão
negócios de consultoria e treinamento em volume suficiente para justificar o
investimento na coleta e disseminação das informações do site.
Para os clientes pessoas jurídicas, Evers diversificou a operação com a
Springwise, sediada em Amsterdã, onde podem ser obtidas newsletters sobre
novos conceitos e idéias para negócios em todo o mundo. Essas informações
são coletadas diariamente por uma equipe de 2.500 "localizadores de idéias",
em 70 países (www.springwise.com).

Convidado pela ESPM para falar aos alunos, em outubro passado, o consultor
internacional concedeu essa entrevista exclusiva para os ESTUDOS ESPM.

Comitê Editorial
Francisco Gracioso (presidente), Alexandre Gracioso, J. Roberto Whitaker Penteado e Aylza Munhoz
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ESPM - Como você especializou-se em aná-

lise de tendências?

RE - Formei-me em economia e negócios.
Fiz um curso na Universidade de Nova York
sobre políticas econômicas que, diria, era
um tanto proativo contra estratégias. Todos
os estudos que fiz sempre giraram em torno
de "quando a inovação vai de encontro à
estratégia", pois não são a mesma coisa. A
partir dessa base, comecei a me interessar
em conceitos de negócios.

ESPM - Como foi seu caminho de Amsterdã
para Nova York?

RE - Nova York atraía a minha curiosidade,
especialmente em 1994, com o advento
da internet, que, nos primórdios, não era
nada do que veio a tornar-se com o passar
do tempo. No entanto, eu sentia no ar que
algo estava em gestação. Há 12 anos, aquilo
era usado nas universidades, nos cursos, e o
diretor do estabelecimento, que observava a
conexão com o restante do mundo, achava
tudo isso interessante, pois o foco de minha
atenção convergia para novos conceitos em
negócios. E o que se fazia, on-line, era ver-
dadeiramente novo.

ESPM - Você trabalhava por conta própria
ou para alguma empresa?
RE - Eu era apenas um estudante nessa época
e fazia também um estágio na KPMG. Além
disso, dispunha de seis anos para cursar qua-
tro. Assim, tinha tempo extra, recebia salário
para estudar, melhor do que qualquer defi-
nição socialista, não é mesmo? Talvez isso
pareça um pouco estranho, agora.

ESPM - E como se desenvolveu o seu interes-

se em observar tendências?
RE - Quando você é um economista, mesmo
que esteja na academia, está sempre inte-
ressado em compreender o que acontece
no mundo. Prestar atenção às tendências é
uma forma de compreender o que acontece
no mundo. Se queremos ser bons no que
fazemos, se entendermos o que são as ten-
dências, ainda que não estejamos no contro-
le de tudo, pelo menos ficaremos a par dos
fatos. Você certamente deve ter ouvido dizer

que "fazer previsões já é difícil, quanto mais
sobre o futuro".

ESPM - Houve outras tentativas. Você talvez
se recorde de Hermann Khan, nos anos 60
e 70. Fundou o Hudson Institute. E também
Faith Popcorn.
RE - Isso mesmo. Nos Estados Unidos, ele
era um cara talentoso. Criou esse instituto
para observar o futuro, 30 ou 40 anos atrás.
Escreveu, em 1967, um livro de grande
sucesso, chamado O ano 2000. Anos depois,
conheci Popcorn. Ela fazia algo que, na
época, era considerado, no mínimo, ousado.
Escreveu O relatório Popcorn e criou uma
empresa chamada Brain Reserve.

ESPM - Em que a sua empresa se distingue

da empresa de Faith?

RE - Nossa abordagem é diferente, porque
nos servimos de exemplos. Não fazemos
previsão de comportamento futuro propria-
mente dita. Apenas analisamos todos os
fatores, preocupações, o que está sendo
feito, quais os novos negócios que estão se
capitalizando, as tendências e mudança de
comportamento. Nesse sentido, considera-
mo-nos mais como empresa de marketing
do que de análise de tendências ou pesqui-
sas sobre o futuro. Apenas dizemos: "Isso é
o que está acontecendo agora, no mundo.
Então, por que não estudar, copiar ou até
fazer melhor ainda?" Não estamos muito
preocupados em nos tornarmos "analistas
de tendências".

ESPM - Após tantos e tantos anos de
Trendwatching, você certamente deve saber
aonde levam as tendências atuais.
RE - Creio que só as pessoas inteligentes,
verdadeiras empreendedoras, mesmo como
consumidoras, fazem algo novo. Elas dão
início a algo, a idéia "pega" e aí atrai o
interesse geral. Nos últimos cinco anos, no
mundo on-line, quer você seja um CEO,
marqueteiro, empresário, consumidor, etc.,
o que ocorre é que surge algo interessante e
todo o mundo fica sabendo. As pessoas me
perguntam quais as tendências que vejo sur-
gir no Brasil, por exemplo. Sempre respondo
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não ver qualquer tendência provir do Brasil
propriamente dito, ou de qualquer outro
país. Vejo pessoas fazendo coisas interessan-
tes, não importa onde. Um turco, residindo
na Alemanha, pode estar fazendo algo inte-
ressante. Chamamos isso de marca global
(global brand). Dizemos que com relação ao
consumismo o mundo se tornou uma marca
global massiva e, quando alguém se vê
dentro dela, todos estão, na verdade, contri-
buindo, ainda que as culturas sejam tão dife-
rentes umas das outras. A cultura brasileira
é bem diferente da holandesa, por exemplo,
mas no consumismo elas se encontram e se
complementam. Há arquitetos brasileiros
renomados por seu brilhantismo. Há homens
de negócios brasileiros verdadeiramente bri-
lhantes, isso sem falar da comida, música,
moda, os produtos de beleza da Natura. A
etapa seguinte é entender que consumidores
são pessoas. E, creio eu, há cada vez mais
consumidores globais em vez de tão somen-
te distribuidoras globais.

ESPM - Empresários globais?
RE - Por vezes, alguns são amadores, na ver-
dade consumidores, compradores de coisas
na web e seu conteúdo. Também estão fican-
do muito expostos às influências da web.
Acho tudo isso tremendamente instigante.

ESPM - Nós temos algo em comum, que é
falar idiomas de "circuito fechado" como
português e holandês. A pergunta é: será
que saber inglês é a chave para o portal da
globalização?
RE - Sim. Isso é ruim, mas poderia ser chi-
nês. Quem quiser realmente participar do
mundo internet tem de saber fazer isso em
inglês. Mas é fato sabido que a maioria das
inovações (novidades) provém de socie-
dades consumidoras melhor estabelecidas,
diga-se de passagem. Acho que, por ser de
um país muito pequeno, não me importo.
Mas posso ver a situação do ponto de vista
de uma grande nação, como o Brasil, mais
nacionalista.

ESPM - Você, certamente, se recorda do
famoso pai do behaviorismo, Skinner. Anos

atrás, ele formulou o seguinte pensamento:
"Tendências começam de baixo, e a moda,
de cima".
RE - Observamos tendências do ponto de
vista do marketing, razão pela qual obser-
vamos também os consumidores. Significa
que analisamos tendências sociológicas mais
amplas, bem como tendências globais rela-
cionadas ao meio ambiente, à política etc.
Estamos constantemente analisando as ten-
dências de consumo para confrontá-las com
nossas definições porque, de fato, a natureza
humana não muda: nossas necessidades e
desejos são sempre os mesmos, ao longo
dos séculos. Refiro-me aos sentidos mais
profundos da vida. Toda vez que alguém
revela uma necessidade básica, como essas
às quais me refiro, de modo diferente, ou
uma nova tecnologia, mudança de valores,
qualquer coisa, então pode verdadeiramente
gerar uma tendência, porque os consumido-
res ficam felizes de ver seus desejos atendi-
dos da maneira mais prazerosa. Isso tem a
ver com sucesso e funcionou para nós. Toda
vez que analisamos algo novo, algo que
obtém sucesso, simplesmente procuramos
descobrir a quem se dirige, verdadeiramente,
tal tendência. Ou questionamos: "como é
que ninguém fez isso antes?" Você, então, já
não se sente mais surpreendido. Trata-se ape-
nas de alguma coisa que, uma vez revelada,
como que decola por si só. Não é que tome
conta do mundo inteiro, não digo isso. As
pessoas adoram estar no controle das coisas,
mas, mesmo assim, como seres humanos,
estão sempre preocupadas em controlar seu
destino. Por isso o mundo virtual é tão atra-
ente, pois nos permite controlar muitas coi-
sas, só com as pontas dos dedos.

ESPM - De acordo com a sua própria experi-
ência, as tendências vêm de cima para baixo
ou é o inverso?
RE - Isso está relacionado ao grau de exposi-
ção, ou seja, como é que as pessoas acabam
descobrindo as coisas, como é que ficam
sabendo desse 'novo alguém', desse novo
serviço que acaba de ser oferecido. Foi por
meio das mídia de massa, dos políticos divul-
gando tudo para todos? Goste ou não goste,
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há o fator sorte para isso. Ou pode ser o sim-
ples fenômeno "de boca para ouvido", sobre
novas descobertas científicas, novas idéias,
produtos, etc. E se você chegar a "agarrar
uma tendência pelo rabo", uma coisa ver-
dadeiramente grande, então desejará ouvir a
opinião de outros especialistas também.

ESPM - Como distinguir uma tendência ver-

dadeira das falsas?

RE - Boa pergunta. Porque analisamos exem-
plos, cifras, observamos, simplesmente, ou
porque perguntamos: "É isso mesmo que está
acontecendo?" Difícil dizer, porque poucas
pessoas é que as controlam. É tão simples
como isso. Se não encontrarmos exemplos
verdadeiramente bons, sólidos, para embasar
a tendência, então não podemos concluir
que se trate de uma. O que fazemos, de fato,
não é tão surpreendente assim. Cada vez
mais, mais e mais empresas estão fazendo
o mesmo. O que fazemos é procurar saber
qual o sentido que têm as coisas que nos
cercam. E, creia-me, há muita coisa aconte-
cendo. Então, "o que acontece?" O contexto
é que é o verdadeiro desafio. Observamos
tais e tais coisas e tratamos de entender qual
o porquê dessas coisas.

ESPM - Como lidar com as tendências em

relação às faixas etárias?

RE - As pessoas mais velhas vivem num
mundo mais consolidado, já notei isso. Vou
fazer 35 anos. Tenho amigos mais jovens,
com quem costumo sair. Gosto do meu atual
emprego. A única coisa é que, com o passar
do tempo, vamos ficando menos flexíveis.
E, no exato momento em que você se sente
confortável, também fica menos aberto a ver
novas coisas.

ESPM - Aqui na ESPM lidamos com jovens.
Isso nos ajuda a que fiquemos um pouco
mais moços.
RE - Toda a nossa vida, se pudéssemos,
ficaríamos jovens para sempre, independen-
temente da idade real. Creio que isso se rela-
ciona mais com o fato de quão interessados
pelas coisas nos mostramos. Por exemplo,
se quisermos ser um bom amigo, procura-

remos saber o que acontece na vida dessa
pessoa próxima. No entanto, a maioria de
nós simplesmente pouco se importa. É fácil
deixar de se importar. Se, porém, evitarmos
fazer isso e, pelo contrário, pensarmos: "Mas
o que é que está acontecendo?" (Ainda que
não gostemos do que vemos!) Ou, ainda que
eu diga: "Ah, tal coisa? Mas isso não tem
nada a ver comigo!" Creio que, se evitarmos
raciocínios desse tipo, manteremos nossas
mentes mais abertas e "pescaremos" muito
mais coisas no ar. Basta prestar mais atenção
às coisas.

ESPM - Como você sabe, a ESPM é uma
escola de administração e comunicação.
Qual seria sua orientação para os futuros
"managers"?
RE - Estar sempre atento a novas experiên-
cias, mas sem perder de vista o ponto de vista
global, genérico. Na faculdade, devemos
aprender a pensar, ao menos nos primeiros
anos, como generalistas; depois, especialis-
tas. Convém estar a par de tudo.

ESPM - E quanto ao pessoal da comunicação

e design, especialmente os que se interessam

pelos processos criativos?

RE - Pois que observem as tendências! E
também, sempre digo isso aos meus alunos
de criação, que existe um verdadeiro depar-
tamento de criação no mundo inteirinho, ao
nosso redor. Ou seja, a sala de aulas está no
mundo todo. Os seus pontos de vista padrão,
suas referências, deveriam ser globais, meu
caro aluno. Afinal, você não vai estudar só
o que acontece em seu país porque se trata
de indivíduos, pessoas, a criatividade é algo
pessoal. Talvez você se torne a pessoa mais
criativa em design na Alemanha, ou o melhor
arquiteto nova-iorquino, o melhor publi-
citário brasileiro, e assim por diante. Isso,
por um lado. Afinal, todas as fontes estão
disponíveis e sem custo. Então, caro aluno,
você não tem desculpa. E também proponho
que, se nas organizações em que estiverem a
criatividade não for valorizada, que saiam e
abram sua própria empresa, comecem o seu
próprio negócio. Isso é importante e requer
coragem.
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