
Metodologia
FutureView: modelo 

criado para identifi car aque-
las pessoas que vão moldar o 
futuro do mercado. Estudo 
quantitativo, com questioná-
rio estruturado e entrevistas 
pessoais.

Universo: homens e mu-
lheres com idade entre 18 e 
50 anos, das classes A, B e C 
(critério Brasil) e fi nanceira-
mente independentes.

Amostra: 500 casos re-
presentativos da população 
da cidade de São Paulo.

A empresa
A TNS InterScience 

tem se destacado pela uti-
lização de metodologias de 
ponta aplicadas em pes-
quisas de mercado e por 
colocar à disposição das 
companhias ferramentas 
que auxiliam na tomada 
de decisões. A empresa faz 
parte do grupo TNS, maior 
rede mundial de pesquisa 
ad hoc (sob encomenda), 
presente em mais de 70 
países, com cerca de 15 mil 
funcionários. O core busi-
ness da empresa é a pes-
quisa capaz de antecipar o 
futuro e desvendar o uni-
verso dos consumidores, 
transformando dados em 
informações estratégicas.
www.interscience.com.br

Descobrir o que será “ten-
dência” no futuro é o novo 
mantra do mundo corporativo. 
Para tanto, um bom método 
é estudar o comportamento 
dos consumidores ditos future 
shapers, ou seja, aqueles que 
vão liderar as inovações. Future 
shapers são early adopters e 
infl uenciadores. Curiosos por 
natureza, têm a mente aberta 
para novas idéias, são recepti-
vos a mudanças e espalham suas 
opiniões para os outros.

Algumas atitudes e compor-
tamentos surgem como forte 
tendência mundial e são muito 
presentes entre essas pessoas: 
elas valorizam autenticidade 

e originalidade em tudo o que 
compram e experimentam; são 
informadas e altamente envol-
vidas com os produtos, serviços 
e marcas que compram; são in-
dividualistas — fazem as coisas 
do seu próprio jeito e querem 
que as empresas façam o mesmo. 
Além disso, têm pouco tempo e 
valorizam tudo o que os ajuda a 
economizá-lo; e são ainda social-
mente responsáveis, exercitando 
sua consciência ética através da 
escolha de marcas e produtos.

Pesquisando quem são os fu-
ture shapers da maior cidade do 
Brasil, quais suas características 
e como infl uenciam as outras 
pessoas, a TNS InterScience 

procurou descobrir como esses 
consumidores podem ajudar as 
empresas a lançar produtos de 
sucesso. O estudo mostra que 
existe uma clara diferenciação 
do comportamento de compra e 
consumo desse público em re-
lação aos outros consumidores. 
Eles são mais “antenados”, mais 
envolvidos e mais apaixonados 
por suas marcas, e podem ser 
parceiros leais para fazer o su-
cesso de um produto.

Por outro lado, os future sha-
pers não são mais jovens, mais 
ricos ou mais “descolados” do 
que os consumidores comuns. 
O perfi l demográfi co mostra que 
esse grupo é predominantemen-

O consumidor do futuro
Estudo mostra as vantagens de mapear as preferências dos chamados future shapers

te feminino (68%), a distribuição 
por faixa etária e de renda é se-
melhante à dos demais perfi s de 
consumidores, a maioria (62%) 
é solteira e sua renda média fa-
miliar está na casa dos R$ 2 mil. 
Assim, fi ca claro que, cada vez 
menos, as diferenças de com-
portamento são determinadas 
por fatores sociais.

Mas em que tipos de ações os 
future shapers podem ajudar? 
Para descobrir isso foi aplicado 
um teste de conceitos, dividido 
em duas etapas: identifi cação 
do nível de adesão a uma série 
de conceitos de produtos de 
quatro categorias — alimentos, 
bebidas, cuidados pessoais e 

domésticos — e identifi cação 
do potencial futuro de tais 
conceitos. Foram utilizados dez 
conceitos ao todo, apresentados 
aos consumidores de produtos 
da categoria investigada no 
formato de fotos e descrições 
(quadros 1 a 4).

Em um teste de conceitos 
tradicional seriam priorizados 
os investimentos nos produtos 
com maior índice de intenção de 
compra. Itens como suco granu-
lado, cerveja feminina, omelete 
instantâneo, geléia fofa e limpeza 
zen seriam descartados. Mas, le-
vando-se em conta a opinião dos 
future shapers, a coisa muda de 
fi gura (quadros 5 e 6). 

Sem eles, teria sido descar-
tado o suco granulado (conceito 
com alto potencial futuro); não 
haveria tanta clareza em relação 
ao grande sucesso potencial dos 
conceitos calorie care, sabonete 
em folhas e beleza masculina; e 
a empresa investiria uma grande 
soma de recursos no lançamento 
de um produto que claramente 
tende a esfriar com o tempo 
(pasta & fi o). Decisões que po-
deriam custar alguns milhões...

Ou seja, o sucesso desses 
conceitos e produtos não se 
dá por acaso. Mas poderíamos 
nem ter fi cado sabendo disso 
se tivéssemos utilizado apenas 
o senso comum.

1 - Alimentos

Omelete 
instantâneo: 
o jantar 
em poucos 
minutos

Geléia fofa: 
leve e suave

Calorie care:
para ser 
saudável 
mesmo sem 
ter tempo

2 - Bebidas

Suco granulado: 
sabor da fruta 
em grãos

Cerveja feminina: a cerveja 
que respeita a mulher

Beleza 
masculina: 
efi cácia sem 
preconceito

Sabonetes 
em folha: limpeza 
e perfume em 
qualquer lugar

Pasta de dente & fi o 
dental juntos: agora 
não tem mais desculpa 
para não usar

3 - Personal care

Limpeza ecológica:  
produtos que não 
agridem o meio 
ambiente nem a 
sua saúde

Limpeza zen: 
produtos que, 
além de limpar, 
harmonizam as 
energias de 
sua casa

4 - Home care

Vamos ver o que pensam os 
future shapers... (%)

5 - Mas... será que, lançando esses 
produtos agora, meu futuro está garantido?

Potencial de sucesso dos conceitos —
total da amostra (%)

Future 
shapers

O “resto”

Base: 500/148/338
Fonte: total da 
amostra e total 
de cada segmento

6 - O mapeamento dos conceitos

Conceitos apresentados
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