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Cool hunter?
Flavio Ferrari - especial para a Marketing

D
esde que a revista Marketing optou por
abrir seus braços para acolher esta colu-
na, tenho sido freqüentemente questiona-

do sobre a atividade de "caçador de tendências"
(cool hunter).
O que é, como funciona, qual a formação
necessária, como é o mercado de trabalho e que
empresas estão utilizando esse tipo de profissio-
nal são as perguntas mais comuns.
Um cool hunter é um profissional que se dedica
a identificar possíveis padrões futuros de com-
portamentos e atitudes, particularmente no que

Raciocínio não linear e
informações desestruturadas

se refere a produtos de consumo. Não se trata de
um exercício de futurologia.
O conceito de "cool hunting" é a identificação,
no presente, das sementes de movimentos que
estão ganhando corpo e tomarão forma no futu-
ro. O caçador de tendências é um profissional
capaz de identificar qual das alternativas pos-
síveis terá maior probabilidade de acontecer,
permitindo que as partes interessadas atuem de
forma antecipada, seja preparando-se para apro-

veitar uma oportunidade ou reduzir um risco,
seja interferindo para alterar o cenário.
Como o futuro está sendo construído no presen-
te, o simples fato de fazer previsões e atuar a par-
tir delas pode interferir no resultado. Identificar
tendências é uma tarefa da área de marketing das
empresas, que tradicionalmente vem sendo exe-
cutada com o auxílio de institutos de pesquisa e
agências de publicidade. Contar com o apoio de
profissionais "intuitivos" e confiar em processos
mais subjetivos de avaliação é a novidade.
O cool hunter é, acima de tudo, uma pessoa bem
informada, atenta, curiosa e sensível, capaz de
raciocinar de forma não linear e com base em
informações desestruturadas.
Não existe, pelo menos até o momento, cursos
para sua formação específica, embora seja mais
comum encontrar o perfil e o interesse pelo
assunto entre profissionais da área de ciências
humanas (psicologia, sociologia, filosofia, jor-
nalismo).
Ainda que qualquer pessoa possa se intitular
"cool hunter" (como eu mesmo fiz ao aceitar
o convite da revista Marketing para escrever
a coluna), existem poucos profissionais reco-
nhecidos na área e a demanda por eles ainda
é muito restrita. É um mercado de trabalho em
formação.
Algumas grandes marcas internacionais, predo-
minantemente ligadas ao mundo da moda e mais
acostumadas com esse tipo de trabalho, vêm sendo
as primeiras "clientes oficiais" desses profissionais.
Recomendo a leitura do livro "Reconhecimento
de Padrões" (Willian Gibson), cuja protagonista,
Cayce Pollard, exerce essa nobre profissão.
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