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MÍDIAEPUBLICIDADE

Fabricantes recorrem a consultorias
para ficar mais perto de seu público

Marili Ribeiro

Umaprateleira repletadeazei-
tes de origens e procedências
distintas, instaladaemumadas
despojadasbancasdoMercado
MunicipaldeSãoPaulo,encan-
tou o experimentado caçador
de tendências Martin Ray-
mond. “Seria difícil encontrar
tal variedadedeoferta em local
dessegêneroemLondres”, dis-
seele,exibindoumafotoquese-
ráusadaemseusestudossobre
varejo e comportamento de
consumidores.
O irlandês Raymond visitou
o Brasil por quatro dias na se-
mana passada, junto com o in-
glês Christopher Sanderson –
ambossóciosdaTheFutureLa-
boratory, agência de consulto-
ria de tendências sediada em

Londres–,comoobjetivodeex-
plorar o universo de consumo
no País.
“As grandes marcas mun-
diais estão interessadas no po-
tencial de consumo dos inte-
grantesdosBRICs(Brasil/Rús-
sia/India e China) para comer-
cialização de seus produtos,
mesmo que muitos deles ainda
sejam inacessíveis ao padrão
aquisitivo local”, explicou San-
derson. “Elas querem, por
exemplo,desenvolverexperiên-
ciasdedegustaçãodeprodutos
em embalagens menores, para
atender à aspiração desses
compradores de países em for-
te expansão econômica.”
Em outras palavras, a inten-
ção é fixar essas marcas entre
aspreferênciasdessenovocon-
sumidor para que ele passe a
sercompradorhabitualdopro-
duto,casovenhaamudardepa-
drão econômico.

Descobrir o que pensa, o que
quer e, se possível, antecipar o
queesseconsumidorcontempo-
râneo, massacrado por múlti-
plas fontes de informação, vai
comprar, tornou-se a mais no-
va obsessão no negócio de con-
sultoria e pesquisa. A cada dia
surgemmaisempresasespecia-
lizadas em metodologias que
aproximam ciências como an-
tropologia, sociologia, psicolo-
gia e até etnografia, das práti-
cas tradicionais demarketing.
A recém-inaugurada agên-
cia Mandalah, associada da
também inglesa Sense Worl-

dwide,aposta, porexemplo, em
uma plataforma de trabalho
que casa o pensamento acadê-
mico, incluindoatéaneurociên-
cia, com padrões explorados
em avaliações de comporta-
mento namídia e publicidade.
Uma das maiores empresas
mundiais no segmento de pes-
quisas sob encomenda, a TNS
InterScience,acabadeapresen-
tar sua mais nova ferramenta
nessa linha.BatizadadeBioMa-
pping, a metodologia combina
técnicasconsolidadasemanáli-
ses de dados e pesquisa com o
que se define por “medicina

comportamental”. “Somos ca-
pazes de monitorar as reações
fisiológicas dos consumidores
comrecursoscadavezmaispre-
cisos”, diz o diretorda empresa
noBrasil, FábioDrigo.
Graçasanovastecnologias,a
velha máxima de que um gesto
vale mais do que mil palavras
ganhaumsentidoespecial.“Fo-
rammais de três anos de testes
paravalidarsoftwaresquecap-
tam sinais do corpo, como bati-
mentos cardíacos, respiração e
transpiração, entre outros”,
contaDrigo. “Aliadosàs táticas
deavaliaçãodetestes,essessof-

twares nos permitem verificar
todas as reações de um consu-
midordiantedeumacampanha
publicitária, ou ao emitir sua
opiniãosobreuma linhadepro-
dutos ou um serviço.”

TRÊS LINHAS
Segundo a turma doThe Futu-
re Laboratory, que atende
clientes globais como Ameri-
can Express, Gap, Tesco,
NokiaeLamborghini, entreou-
tros – e que, no Brasil, é repre-
sentadapelaagênciaVoltage–,
os consumidores modernos
são pautados por três linhas
comportamentais.
Aprimeiradelaséocompro-

metimento: os novos consumi-
dores valorizam o fabricante
ético e socialmente responsá-
vel com a sociedade que o cer-
ca. Em segundo lugar, acham
que a austeridade deve coman-
dar seus impulsos e, portanto,
nada de desperdício: deve-se

comprar apenas o que se preci-
sa.E,porfim,valorizamaauten-
ticidade,ouseja,compramape-
nas aquilo que acreditam ser
verdadeiro.
“Cada vez mais o consumi-

dordemonstraqueoimportan-
teéele,enãoamarca”,dizRay-
mond. “Há uma saturação de
ofertas e de informações. O ci-
dadãomédiobuscasuperares-
ses excessos se voltando para
o conceito de simplicidade no
dia-a-dia. Portanto, a propa-
ganda e as empresas deverão
responder a esses anseios pa-
rapermanecerpertodeseupú-
blico.”●

Sinais do corpo,
captados por
software, ajudam a
definir consumidor

CAÇADORESDETENDÊNCIAS-Raymond (à frente)eSanderson, daagência inglesaTheFutureLaboratory

PESQUISAS
JOSE PATRICIO/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-12:20070312:

B12 NEGÓCIOS SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2007. Economia & Negocios, p. B12.

Text Box
a




