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Eles dizem o que você
vai consumir

PALOMA COTES E MARIANA SANCHES

L etícia Gomes Cunha, de 28 anos,
é médica e divide seus dias atuan-
do como endocrinologista em uma

clínica na Barra da Tijuca, bairro de clas-
se média do Rio de Janeiro, e em outra
em Duque de Caxias, município-satéli-
te da cidade. Como atende pacientes
ricos e pobres, ajudando-os a emagrecer,
ela conhece bem os hábitos de consumo
e de vida dos extremos sociais. Em São
Paulo, a produtora de rádio Veridiana
Bressane, de 25 anos, também transita
por mundos díspares. Ela produz um pro-
grama com o roqueiro Marcelo Nova na
Kiss FM, estuda teatro e criou o grupo de
hip-hop feminino Las Chicas.

As duas fazem parte de um time de
cem pessoas no Brasil que foram iden-
tificadas pelos marqueteiros por sua ca-
pacidade de capturar estilos de vida e

idéias emergentes. São elas que alimen-
tam um banco de dados usado pela con-
sultoria Voltage para prospectar novas
tendências. "Conheço o pessoal do gra-
fite, do hip-hop e faço a ponte entre eles
e os publicitários", diz Veridiana. "Pelo
meu trabalho, acabo conhecendo bem
onde essas pessoas passeiam, o que elas
comem, que tipo de atividade física prati-
cam e quais são seus sonhos de consu-
mo ", afirma Letícia. A vanguarda capta-
da por gente como elas ajuda a traçar os
investimentos de empresas como Uni-
lever e Tetrapak, com faturamentos su-
periores a R$ 8 bilhões por ano no Brasil.

A tarefa dos "antenados" que traba-
lham para as agências de marketing é
peculiar. Eles trocam informações num
site de acesso restrito, no qual postam fo-
tos, contam o que encontram de dife-
rente, debatem temas polêmicos e res-

pondem a pesquisas de opinião. Assim
como a Voltage, outras empresas de con-
sultoria no país estão se especializando
em sondar os nichos, as tribos urbanas e
os guetos de vanguarda para antecipar
a próxima onda de comportamento. Es-
se material bruto é esquadrinhado e ser-
ve de matriz para estudos elaborados por
equipes de antropólogos, sociólogos, psi-
cólogos e publicitários. "Nós analisamos
o material e descobrimos os valores, es-
tilos de vida e novos hábitos que fazem
a cabeça das pessoas", afirma a antro-
póloga Valéria Ravier, professora da Es-
cola Superior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM-SP) e consultora da Voltage.

Para chegar a esses valores, estilos e
hábitos, cada consultoria desenvolve uma
metodologia própria. O escritório fran-
cês Peclers, que fornece tendências à bra-
sileira Ponto Brand Promotion, manda
seus pesquisadores às ruas das metrópo-
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DESCOLADA Veridiana convive com
músicos de hip-hop e grafiteiros A médica Letícia conhece os hábitos de consumo de ricos e pobres

les da Europa para observar o compor-
tamento das pessoas e o que elas estão
usando. É daí que extraem as tendên-
cias. Já a agência de pesquisas Ipsos faz
entrevistas com o que chama de forma-
dores de opinião. "Entrevistamos pes-
soas como o jornalista Heródoto Barbei-
ro, o rabino Henry Sobel e a ginecolo-
gista Albertina Duarte", diz Raquel Si-
queira, diretora do Observatório de Ten-
dências da consultoria.

A Ipsos promove ainda encontros de jo-
vens que identifica como vanguardis-
tas e mantém profissionais observando
o que há de novo no mundo da moda,
dos esportes, da internet e da gastrono-
mia. Algumas agências de publicidade
também criaram núcleos de pesquisas
de tendências. A Lew,Lara, por exemplo,
mantém 350 caçadores de tendência, de
diversas nacionalidades, espalhados por

todo o planeta. Através da internet, eles
trocam informações, que são utilizadas
pelos publicitários na confecção de cam-
panhas e nas ações de marketing.

Analisando o material coletado pelos
vanguardistas, os acadêmicos detecta-
ram um desejo paradoxal nos consumi-
dores modernos. Apesar de buscar avi-
damente a última tecnologia e idolatrar
produtos futuristas, eles têm a nostal-
gia de um passado mítico. "Sonham com
um estilo de vida mais tranqüilo. Daí a
busca por atividades que os aproximem
de uma natureza acolhedora e paradisía-
ca", diz a antropóloga Valéria. "Isso tam-
bém explica a busca de esportes ligados
à natureza e às férias cujo pano de fun-
do seja uma paisagem aprazível."

Para ler relatórios com esse tipo de
revelação, as empresas chegam a de-
sembolsar entre R$ 20 mil e R$ 600 mil.
Por que isso vale tanto? "Hoje, nenhu-

ma empresa vende somente produtos,
mas estilos de vida também", diz Mar-
celo Heidrich, presidente da Ponto
Brand Promotion. "E as marcas de su-
cesso não podem errar no tipo de com-
portamento que vendem." O desenvol-
vimento de novos produtos custa meses
de trabalho e milhões de reais. Come-
çar um projeto sem ter em mente os an-
seios do consumidor é um tiro no escuro
que os empresários relutam em dar.

"Antes dos estudos de tendência, a
gente se arriscava mais. Agora, atin-
gimos o consumidor com maior suces-
so", afirma Roberta Morelli, diretora de
Marketing da Del Valle. Uma pesquisa
de tendências feita pela marca mostrou
que as pessoas buscam nos produtos
aspectos mais saudáveis. Nasceu daí a
idéia de produzir sucos de fruta à ba-
se de soja. "No passado, essa bebida
era associada a remédio para quem
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ENTREVISTA

"É só para se destacar"
O sociólogo Carl Rohde explica
como nascem as tendências

P ioneiro no estudo de tendências,
Carl Rohde fala de onde elas vêm.

ÉPOCA - Como surgem as ten-
dências?

Carl Rohde - Todo ser humano tem
vontade de se distinguir. E essa distinção
se dá através dos capitais econômico,
social e cultural. O econômico é quan-
to dinheiro eu tenho. O social é quan-
tas pessoas eu conheço e se elas são
influentes. Já o cultural é quanto conhe-
cimento eu acumulei. Para conseguir se
distinguir, você precisa investir em um des-
ses capitais. A pessoa precisa agregar
um novo código de comportamento ao
grupo, além daqueles que aquela turma
já fornece. E isso pode virar tendência.

ÉPOCA - Por que as pessoas seguem
tendências?

Rohde - As pessoas querem ser dife-
rentes dentro do próprio grupo, mas pre-
cisam se identificar com ele também. O
anseio de pertencimento e a necessida-
de de ser diferente são as duas aspi-
rações sociais mais motivadoras. Isso
é assim desde sempre. Na Renascen-
ça, os reis e as rainhas queriam se dis-
tinguir aos olhos do grupo social da no-
breza. Só que naquela época só havia
três classes: nobres, clero e servos. Ho-
je, a multiplicidade de grupos é enorme.
Por isso, é preciso estudar para enten-
der os códigos de cada um.

ÉPOCA - Como se sabe quando uma
tendência estará em alta?

Rohde - A previsão que nós fazemos
não é algo místico. Você nunca tem cer-
teza absoluta. Mas podem-se fazer estu-
dos. Para isso os caçadores de tendên-
cia são fundamentais. Eles dão um pano-
rama do que é atrativo e do que está por
vir no grupo de cada um deles. •

O método de Raquel Siqueira, da Ipsos, é entrevistar formadores de opinião

tem intolerância a lactose", diz Roberta.
Com a Del Valle e concorrentes, como
a AdeS, as vendas dos sucos à base de
soja aumentaram 57% no ano passado.

Embora sejam novidade no Brasil, as
pesquisas de tendências surgiram na
Europa há cerca de 20 anos. Foi quan-
do as empresas descobriram que o con-
sumidor passou a ter comportamentos
mais individualizados. Fi-
cou mais difícil estabele-
cer um padrão de consu-
mo de massa. Um dos pio-
neiros nessas investiga-
ções foi o sociólogo holan-
dês Carl Rohde, da Uni-
versidade de Utrecht. Há
15 anos, ele foi contratado
pela Cola-Cola para aju-
dar a explicar o que se
passava na cabeça do con-
sumidor. Acabou se espe-
cializando nisso e se asso-
ciando a empresas de consultoria na
Europa e, recentemente, no Brasil.

Essas pesquisas se baseiam na premis-
sa de que o ser humano trabalha com
duas constantes. A primeira delas é a ne-
cessidade de pertencer a um grupo e a
segunda é o desejo de ser diferente den-
tro dele. "Alguns desses processos de di-
ferenciação iniciados por um indivíduo
acabam virando tendência e são segui-
dos por todo o grupo", afirma Carl Roh-

O TEÓRICO
Rohde, pioneiro
em estudos
de tendências,
começou
fazendo
pesquisas para
a Coca-Cola

Pesquisas
mostram que
os ditadores

de tendências
se concentram

na faixa dos
18 aos 28 anos

de. Dentro desse raciocínio, antecipar as
tendências poderia garantir às empresas
um produto mais vendável. "Vários es-
tudos de marketing mostram que as pes-
soas que formam e disseminam as ten-
dências estão concentradas na faixa dos
18 aos 28 anos", diz Lourenço Bustani,
gerente-geral da Voltage. "Dos 28 em
diante, os consumidores se espelham no

comportamento da faixa
dos mais novos porque
buscam nisso resgatar
sua juventude."

Apesar do que pregam
as agências de tendên-
cias, a noção do consumi-
dor como ditador da pro-
dução das indústrias está
longe de ser uma unani-
midade. "As empresas
precisam seguir o próprio
perfil em vez de seguir

agências messiânicas. Se elas ficarem
tentando acompanhar o último grito da
moda a toda hora, vão ficar esquizofrê-
nicas", afirma o especialista em marke-
ting da Universidade de São Paulo Lu-
li Radfährer. "Existe uma quantidade
grande de comportamentos descritos por
essas consultorias que acabarão se ma-
nifestando em 2% da população, mas
que não são válidos para os outros."

Se esses estudos trazem novidades
para arejar as empresas ou se apenas
confirmam o que executivos já descon-
fiavam, não importa. "De qualquer mo-
do, eles funcionam como um manan-
cial de criatividade porque traduzem o
espírito do seu tempo", diz Dario Cal-
das, sociólogo e diretor do centro de
pesquisas em tendências Observatório
de Sinais. Embora não exista prova de
que a técnica funcione, um fato é in-
contestável: a busca por tendências é
uma tendência entre as empresas. •
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