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Tendências de consumo freqüentemente são batizadas com nomes pomposos, trazem à tona 
mundos imaginários e fazem com que empresários e criadores se debatam para interpretar 
seu significado abstrato e assim adaptá-las a produtos e serviços. Por isso chama atenção a 
tendência que o site inglês de pesquisa on-line WGSN aposta para os próximos anos: "bom 
senso". Simples assim.   
 
"Acreditamos que muitos consumidores estão cansados da idéia de fantasia com que algumas 
empresas envolvem seus produtos. Eles querem uma abordagem mais direta, pragmática e 
transparente", diz Ruth Marshall, jornalista inglesa que faz pesquisa para a unidade de 
inteligência de consumo do WGSN. Segundo Ruth, uma parcela de consumidores se mostra 
realista e ´´pé-no-chão´´. São pouco afeitos a se deixarem seduzir por discursos mágicos e 
pelo glamour com que todo produto parece ser envolvido hoje em dia.   
 
Segundo ela, essa tendência se manifesta no discurso político de figuras como Brian 
Schweitzer, governador do Estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele procura falar de forma 
simples, sem rodeios. A congressista peruana Hilária Supa, que faz discursos em quéchua, a 
língua ancestral de seu povo, também mostra esse posicionamento e inspirou a Google a 
lançar uma ferramenta de pesquisa na internet na antiga língua. Outro sinal de que a 
tendência do bom senso se fortalece: o ministro do Meio Ambiente inglês Ben Bradshaw 
convocou os consumidores a reclamarem nos caixas de supermercado sobre embalagens que 
não respeitam o meio ambiente.   
 
O pensamento dessa parcela de pessoas pode ser resumido da seguinte forma: "Antes mesmo 
de ser politicamente correto, fale o que você pensa. Use a sua própria linguagem, seja 
transparente", diz Ruth, do site WGSN, que foi comprado pelo grupo Emap, proprietário do 
Festival de Publicidade de Cannes e dono de 200 títulos de revistas jornais e estações de rádio 
na Europa.   
 
A tendência do "bom senso" também pode ser detectada em posições como a anunciada pela 
associação americana de proteção ao consumidor. Ela defende que os rótulos dos produtos 
devem ser descritivos do seu conteúdo e não trazer frases de efeito. Ruth cita ainda o sucesso 
do "marketing da realidade" , princípio da campanha do sabonete Dove que valoriza o corpo de 
suas consumidoras e não de modelos esculturais. No Brasil, a discussão sobre bulimia e 
anorexia, que ganhou força com a morte da modelo Ana Carolina Reston no ano passado 
poderia sugerir um começo para a tendência do "bom senso".   
 
Essa atitude realista, "pé no chão" e prática é sugerida numa pesquisa publicada pelo WGSN 
atestando que 70% dos consumidores franceses ricos disseram ser influenciados pela 
qualidade e 68%, pelo preço, quando compram roupas e calçados. Estes compradores de alta 
renda estariam sendo menos influenciados pelo logotipo das marcas.   
 
Essa mesma busca pela substância em detrimento do status, detectada numa parte do público 
francês, está em outra sondagem do WGSN: uma parcela menor (cerca de 20% menos) dos 
consumidores está contando as calorias dos alimentos, em relação há cinco anos. Esses 
consumidores estariam comprando menos lanches gordurosos e açucarados em favor de uma 
dieta mais balanceada e integral - e não só para emagrecer. Sua praticidade e desejo de 
resultados os fazem adotar comidas funcionais, que tragam um benefício além do sabor, que 
alimentam o corpo e turbinam o cérebro.   
 
A tendência do "bom senso" resgata um desejo por qualidade. Ruth cita que as vendas de 
máquinas de moer café estão crescendo na Inglaterra pois os consumidores querem controlar 
a pureza de suas xícaras.   
 
Uma parcela dos consumidores se mostra realista e ´´pé-no-chão´´ e não se deixa seduzir 
pelo glamour dos produtos 
   



 
No Brasil acontece um fenômeno semelhante. De acordo com o empresário Marco Suplicy, 
dono do Suplicy Café, em São Paulo, a venda de grãos a serem moídos em casa (para assim 
garantir um café mais fresco) cresce em média 40% ao ano. No ano passado o empresário 
Luís Norberto Paschoal lançou um serviço de vendas de cafés finos pela internet, o Ateliê do 
Café, e a venda de café em grãos cresceu cerca de 30% nesse primeiro ano.   
 
Já que os espaços públicos começaram a ganhar uma cara de lar - restaurantes e hotéis 
ganham iluminação intimista e decoração doméstica - a casa, diz Ruth, ganha outro 
significado.   
 
Pesquisas da WGSN registram, que nos últimos cinco anos, a casa, e o tempo do morador, 
assumiram uma nova importância na dinâmica do consumo. "Coisas que levam tempo são 
consideradas luxuosas. De acordo com a empresa de pesquisa Mintel, houve um crescimento 
de 25% em produtos que têm de ser feitos ou finalizados em casa", diz Ruth.   
 
Nesse espaço doméstico há um resgate dos "quartos funcionais". Ao contrário do que se vê no 
Brasil onde os jovens casais desejam lofts com espaços amplos de uso múltiplo, na Europa há 
um revival do uso específico dos cômodos. Os europeus querem recobrir um sentido de ordem 
na casa. As famílias buscam reconstruir sua sala de jantar para fazer as refeições todos juntos. 
Ter uma biblioteca voltou a ser importante. Querem um quarto para suas atividades manuais 
ou mesmo uma sala para fumar - já que o hábito foi banido dos espaços sociais.   
 
Na visão de Ruth, é uma nova abordagem pragmática, mas que valoriza a humanização e 
principalmente a tecnologia. A tecnologia será uma ferramenta dessa vida mais prática. "O 
desafio que se impõe é humanizá-la", diz a jornalista do WGSN. Ela cita o exemplo de 
empresas como a Philips e a Volskswagen que procuram resgatar o "sentido existencial" dos 
seus produtos e conectá-los com a vida cotidiana de seus consumidores.   
 
No caso da Philips, ela menciona a campanha publicitária da da empresa holandesa cujo slogan 
é "sense and simplicity", algo como "bom senso e simplicidade". A idéia é tornar a "tecnologia 
tão fácil de manusear quanto a caixa que a protege". A Philips criou um site no qual as pessoas 
discutem e dão sugestões de como simplificar a vida e promove eventos pró-simplificação.   
 
A Volskswagen desenvolve pesquisas para tornar o automóvel mais flexível e interativo 
ganhando novos usos. Christine Ahrend, integrante do grupo de pesquisas para o futuro da 
Volkswagen, diz que o automóvel será humanizado se for acrescentando novos benefícios 
funcionais à vida do usuário. Ela fala em portas removíveis que funcionam como cadeiras e 
enxerga o carro como uma possível sala de estar que se move além de estudar modelos 
adaptáveis que funcionam como abrigo. Isso poderá ser sinônimo de bom senso ou senso 
comum - no futuro.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 fev. 2007. Tendências & Consumo, p. B4. 
 


