
Meio & Mensagem — Qual é a proposta do The Future
Laboratory? Todo o trabalho de vocês está relacionado

às questões do consumo?

Christopher Sanderson - The Future Laboratory
tem como foco desenvolver novas percepções sobre
o consumo e os consumidores. Fazemos consultoria
de marcas com base nas tendências detectadas a
partir da habilidade de captar informações e en-
tregá-las a quem precisa delas. Claro que isso vem
da nossa capacidade de traduzir essas informações
e mostrar aos nossos clientes o impacto que elas
podem trazer a seus negócios. E a informação que
entregamos é sobre o futuro.

M&M — E vocês fazem isso ao redor de todo o mundo?
Sanderson — Sim. Estamos baseados no Reino Unido,
mas temos parceiros internacionais com os quais
trabalhamos, como American Express, Louis Vuit-
ton, Chanel, Morgan Stanley, Procter & Gamble e
Unilever. Isso porque nosso foco está no consumidor,
nas pessoas, e não em um segmento específico do
mercado. Em geral, aliás, nosso trabalho permeia e
atravessa esses segmentos.

M&M — Como funciona essa rede de captação de ten-
dências?
Sanderson — Temos uma rede de pessoas localiza-
das em cidades que consideramos estratégicas para
nosso trabalho ao redor do mundo. São elas que nos
contam o que observam de interessante sobre o que
acontece em seus países. Em Londres nós temos
um grupo de pesquisas que trabalha todas essas
informações recebidas para decidir, a partir delas,

quais são as tendências mais expressivas. Também
trabalhamos diferentes perspectivas de olhar para
essas tendências a partir do ponto de vista de
países distintos, o que nos permite construir um
mapa de quais dessas tendências estão crescendo
ou diminuindo e onde isso ocorre. Por exemplo, na
Europa atualmente há certa preferência pela aus-
teridade, as pessoas tentam diminuir os excessos e
gastar menos dinheiro com coisas agora vistas como
desnecessárias. Enquanto isso, em países como
Brasil, índia, China e Rússia, destaca-se a questão
do prazer e do gosto pelo consumo aspiracional.
Além disso, buscamos identificar, dentro da parcela
dos consumidores médios de cada país, o que essas
pessoas pensam e sobre o que têm discutido.

M&M — Em todas as ações as metodologias de trabalho
se assemelham?

Sanderson — A metodologia é adaptável a todas as
culturas porque, em todas elas, temos os que lideram.
os que os seguem e os que apontam essas conexões
Nós tentamos triangular as percepções, as maneiras
como elas são vistas, o modo como são descritas.

M&M — Qual exemplo de uma pesquisa recente você

destacaria?
Sanderson — Acabamos de concluir um projeto glo-
bal para a vodca russa Stolichnaya que tem como
objetivo reposicionar globalmente a marca. Tivemos
como objetivo analisar, em diferentes culturas, como
a palavra-chave autenticidade se relaciona com a
marca. Percebemos que a vodca está bastante ligada
ao consumo aspiracional. Trata-se de um produto

muito ligado à história local e à questão da autenti-
cidade de sua tradição, com uma comunicação que
envolve a questão da confiança, bastante diferente
da que é vista em outras marcas de vodca.

M&M — A percepção da marca em todos os locais nos
quais vocês real izaram a pesquisa é a mesma?
Sanderson — Não. E isso é muito interessante por-
que cada cultura, cada cidade, tem uma percepção
diferente de autenticidade. Mas, justamente por isso,
pudemos identificar que essa seria uma plataforma
possível de a empresa desenvolver em âmbito global,
já que, independentemente dessas diferenças de
percepção, cresce em todos os lugares o grupo de
pessoas que desejam marcas autênticas.

M&M — Muitas empresas têm t idodeconci l ia rosaspec-
oca is quanto globais na comunicação

Como adminis t ra r essas diferenças?
Sanderson - Cada vez mais, quando se fala em co-
municação global, dificilmente é possível encontrar
um retrato único do consumo. Coca-Cola no Brasil é
diferente da Coca-Cola na Argentina ou na Inglaterra.
É preciso entender como cada um desses consumi-
dores pensa localmente para encontrar os pontos
convergentes de suas relações com autenticidade
ou austeridade, ou que o for. Cada cliente precisa ter
esse próprio entendimento local do mundo. Quando
falávamos sobre isso nas décadas de 80 e 90, todos
queriam ser globais, só se pensava globalmente.
Atualmente sabemos que, se eu moro no Brasil, quero
saber sobre a comida brasileira, a música brasileira,
a cultura brasileira, enfim. E, para as marcas, isso



significa que é preciso ser uma Coca-Cola brasileira,
uma Coca-Cola britânica, uma Coca-Cola norte-ame-
ricana e assim por diante. Não dá mais para ser uma
Coca-Cola norte-americana no Brasil.

M&M — Então as questões sempre estão relacionadas
à cultura?
Sanderson — À cultura e à maneira como as marcas
trabalham com essa cultura para interpretar seus
produtos. No passado isso estava mais relacionado
ao poder de persuasão das marcas para você quase
forçadamente consumi-las.

M&M — Para muitas marcas a idéia de pensar local-
mente sua comunicação ainda é nova?
Sanderson — Para algumas marcas, sim. É uma nova
abordagem, um novo modo de pensar, porque deixa
de estar relacionado apenas a um produto que seja
encontrado em todo lugar e que tenha a mesma
mensagem para todo mundo. Mas é crescente a
percepção de que as histórias que precisam ser
contadas em cada um dos mercados podem ser
únicas e mais pessoais.

M&M — :Esse processo tem sido mais comum nas gran-
des empresas ou há crescimento dessa percepção em
outros níveis também?
Sanderson - Às vezes .as grandes empresas, com
marcas globais, disseminam estratégias próprias
delas. A Coca-Cola recentemente fez um grande
trabalho com design diferenciado de embalagens -
que só fazia sentido para o mercado britânico. Não
se trata de emitir mensagens mistas, mas achamos
que esse olhar local é um processo bastante posi-
tivo de mudança e evolução das grandes marcas.

M&M — Trata-se, então, de marcas globais que atuem
localmente?
Sanderson — Acho que o termo global resume bem
esse conceito. Mas isso varia de uma localidade
para outra. Por exemplo, na índia ainda há uma
forte demanda por produtos globais, que tragam
essa conotação internacional em suas marcas. Já
na Europa, tem sido dada preferência aos produ-
tos europeus e a itens de nicho de outros países.
Um exemplo disso é o posicionamento da cerveja
Brahma na Grã-Bretanha, que tem bons resultados
por ser uma cerveja brasileira, não global.

M&M — Isso está diretamente relacionado à questão
da maturidade dos consumidores, que, por terem mais
informação, também exigem outras posturas dos pro-
dutos e marcas?
Sanderson — Sim. Na Europa essa tendência é clara
em vários segmentos do varejo, o que pode ser visto
no movimento de a postura se mover do âmbito
puramente comercial para o cultural. Com isso, as
lojas passam a ser desenhadas como galerias ou
museus, distanciando-se da aparência de super-
mercados. Ganham espaço as coisas produzidas
pelas pessoas, a despeito dos itens industrializados.
Por exemplo, as cadeiras dos irmãos Campana,
tanto pelo design quanto pelos materiais utilizados
em sua produção, são vistas como arte. Assim, a

simples relação de uma marca com uma iniciativa
de design é vista como cultural, afastando-se da
percepção meramente monetária.

M&M — E isso já se reflete na comunicação, certo?
Sanderson — Nos anos 90, as marcas exaltavam como
pode ser maravilhoso um estilo de vida. Os conceitos
inspiravam-se nos momentos de prazer e as men-
sagens mostravam que, com aquela determinada
marca, você também poderia ser daquele jeito. O
que vemos hoje é que as pessoas querem construir
suas próprias histórias e, para as marcas, surge o
desafio de mostrar como elas podem contribuir para
a construção dessas histórias. Então, espera-se das
marcas, atualmente, o mesmo que se quer de uma
boa garrafa de vinho: saber quais são aquelas uvas,

com relação à importância dos valores comunitários,
da cultura, da responsabilidade do governo e de como
as marcas podem ser mais úteis. Eu acho que aqui as
pessoas estão mais conectadas, e esse processo será
muito rápido. Na Europa, isso levou décadas para
mudar. No Brasil, por exemplo, não devem ser repe-
tidos os mesmos erros que aconteceram na Europa
ao longo desse amadurecimento.

M&M —Mas isso também está relacionado ao consumo
consciente e, por isso, ao nível educacional da população
de cada país.
Sanderson — Eu acho que sim. Mas os consumidores
começam a perceber que muitas vezes uma marca
é mais poderosa do que governos, mesmo porque
as pessoas — e isso pode ser percebido ao redor de

"Entrar na Daslu é extremamente

deprimente. Dá a clara impressão

de como o dinheiro pode lhe trazer

nada. As marcas tendem a caminhar

para os valores tradicionais,

como qualidade, transparência,

segurança e confiança"

onde foram produzidas, quem é o responsável pelo
processamento, etc. Só assim saberemos se aquela
marca é honesta, se a empresa reconhece o trabalho
e seus funcionários, etc. É isso o que tem ocorrido
com o mercado de alimentos orgânicos, que cresce
calcado nesses valores e cada vez tem mais adeptos.
É crescente o número de consumidores que dão valor
a produtos éticos. É claro que a ética nos negócios é
imprescindível, mas, como isso tem sido visto como
tendência, acaba ganhando valor comercial também.

M&M — Qual a percepção desse movimento no Brasil?
Sanderson — Acho que começa a haver uma percep-
ção por parte dos que têm muito de que talvez isso
não seja suficiente. Entrar na Daslu, por exemplo,
é extremamente deprimente. Dá a clara impressão
de como o dinheiro pode lhe trazer nada. Mas tenho
certeza de que os consumidores brasileiros crescem
e amadurecem na direção de ter uma clareza maior

todo o mundo — confiam mais nas marcas do que
nos políticos. Então tudo está muito relacionado à
questão da confiança e da habilidade de ouvir os
consumidores. E as marcas têm tido essa habilidade
de saber o que os consumidores querem delas.

M&M — É uma tendência que deve se consolidar?
Sanderson — As marcas tendem a caminhar para os
valores tradicionais, destacando qualidade, transpa-
rência, segurança, confiança, etc. E nisso a internet
tem um importante papel, que é mostrar se isso tudo
que as marcas comunicam é real. Nós não precisa-
mos mais que o governo nos diga que cigarro mata,
podemos saber disso por outros meios e escolher se
queremos ou não correr esse risco fumando. Uma
das coisas que dizemos é que ao redor do mundo
há muitas alternativas que podem ser trocadas e,
não necessariamente, estão ligadas à tecnologia. O
futuro é agora e as respostas estão aí.
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