


Malcolm Law - É uma me-
todologia de pesquisa que ser-
ve para analisar quem são os
consumidores que modelam o
mercado. O método busca
transformar insights em fore-
sights (previsões), contribuindo
para a criação de inovações e
de estratégias das marcas que
serão bem-sucedidas no futu-
ro. Essa técnica foi desenvol-
vida em quatro anos, e em
2006 foi adquirida pela TNS In-
terScience. Passei então a atu-
ar como consultor global da
empresa, gerenciando a apli-
cação da metodologia em mul-
tinacionais. Já a utilizamos em
mais de 700 pesquisas, em 45
países, em empresas e em ni-
chos diferentes, de embala-
gens, automobilismo e indús-
tria alimentícia, provando que
o método pode ser aplicado em
serviços e categorias de con-
sumo.

res estão mudando. Com isso,
identificamos atributos de pro-
dutos, como eles poderão aten-
der às necessidades dos con-
sumidores no futuro e, princi-
palmente, também identifica-
mos novos pontos de oportuni-
dades antes que outros o fa-
çam. Cerca de 30% a 40% dos
novos produtos não passam do
segundo ano no mercado. Isso
acontece porque no momento
da pesquisa se fala com as pes-
soas erradas. Quando falamos
de pesquisa, temos de detec-
tar que algumas pessoas são
seguidoras e outras são livres.
O espírito democrático não
deve prevalecer na condução
dessa questão. É preciso reco-
nhecer que quando se trata de
processo de inovação, a opinião
de alguns é mais valiosa que a
de outros.

Law - Dentro do Future View
temos os seguidores, ou early
adopter, como os chamamos,
que são os primeiros a consu-
mir, a experimentar o produto
somente pelo prazer do novo,
para, em seguida, os descar-
tar em busca de outros mais
recentes. São, nesse sentido,
pessoas promíscuas. Elas não
montam as tendências, mas,
sim, criam tendências momen-
tâneas. O que nos interessa
são as tendências de longo
prazo. Há um erro quando se
considera os early adopter
como líderes de consumo.
Nesse novo estágio de consu-
mo, eles são pessoas que in-
fluenciam de maneira direta.
Então, estamos falando de cu-
riosidade. Porém, precisamos
de pessoas que nos mostrem
tendências de lonqo prazo.

Law - Não só procuramos
idéias inovadoras, que fujam do
lugar comum, mas também que
tenham potencial para serem
adotadas em longo prazo, e
também idéias que em pesqui-
sas convencionais seriam des-
cartadas. Como empregamos
uma abordagem diferente, que
consiste em ouvir outros tipos
de consumidor, temos um po-
tencial maior para identificar o
potencial dessas idéias.

Law - Conseguimos enten-
der como as motivações e as
necessidades dos consumido-

Law - Em sua maioria, os
consumidores são seguidores,
têm suas opiniões moldadas
por outras. Então, devemos ou-
vir os outros, os líderes.

Law - Os future shapers, que
são os consumidores-chave
dentro da metodologia. Eles
têm uma possibilidade quatro



vezes maior de adotar um pro-
duto de longo prazo do que os
outros. Além dessas duas ca-
tegorias de consumidores, en-
contramos também os future
makers, aqueles que difundem
a informação, e também os ve-
lhos consumidores.

DB - Qual a importância dos
future shapers para a renova-
ção do mercado de consumo?

Law - Na realidade, há future
shapers de todas as idades. São
consumidores que lideram a
adoção de produtos e estão ali-
nhados com as tendências glo-
bais de consumo. São pessoas-
chave para conduzir a inovação,
pois ditam novas tendências e

ajudam as empresas a identifi-
car quais idéias e conceitos têm
mais potencial para o futuro. O
que conseguimos identificar por
meio do Future View é o perfil
desse tipo de consumidor. Ge-
ralmente, os future shapers são
um pouco mais jovens do que a
maioria. Apresentam melhor
condição financeira e educaci-
onal, vivem no mundo urbano e
podem vir de todas as partes do
mundo, não havendo limite para
grau, na sociedade, de cor ou
sexo. Mas podemos encontrar
exceções.

DB - São pessoas que pen-
sam de maneira diferente?

Law - Exatamente. Quando
falamos dos future
shapers, estamos fa-
lando de uma maneira
diferente de pensar,
que não está geogra-
ficamente delimitada.
A importância deles no
processo de renova-
ção está no fato de que
são consumidores que
ditam novas tendênci-
as. Por isso, as idéias,
guiadas por eles, têm
mais probabilidade de
se tornar um produto
estabelecido. São os
primeiros a pegarem o
produto, e, depois de o
utilizarem, o defendem
e o recomendam. Na
verdade, os future sha-
pers são filtros. São
consumidores raros e
que custam mais caro.

DB - Corno identifi-
car esses consumido-
res?

Law - Identificamos
os future shapers por
meio de um processo

chamado "gênese do consumi-
dor". O primeiro passo consiste
em envolvê-los numa tarefa, e
dar a eles ferramentas e trata-
mento de consultores. Nessa
primeira fase, eles geram idéi-
as em seu próprio tempo e lo-
cal, No segundo passo, todos
eles são reunidos em um
workshop. Então, as idéias são
compartilhadas. Conseguimos
obter idéias poderosas com
essa técnica.

DB - Qual o perfil do consu-
midor do futuro?

Law - Antigamente, os con-
sumidores eram passivos. O
consumidor do futuro será mui-
to mais capacitado, bem infor-
mado, ativo, conhecedor, sabe-
rá como as marcas funcionam,
irá procurar mais respostas e
também será cético em relação
às abordagens tradicionais do
marketing. Esse consumidor
exigirá, fará regras e gerará ten-
dências macro muito altas. É o
que chamamos de novo consu-
mismo, pois já estamos deline-
ando o perfil desse consumidor.

DB - Quais são os pilares do
novo consumismo?

Law - Como a variedade de
consumidores é cada vez mai-
or, também é maior a importân-
cia de se consolidar produtos
que têm probabilidade em lon-
go prazo. Na medida em que a
variedade de produtos aumen-
ta, temos também maior varie-
dade de nichos. E quanto mai-
or for o número de segmentos,
maior será a necessidade de se
ter produtos diferenciados, que
se destaquem dos outros dis-
poníveis no mercado. É uma
cadeia. Em conseqüência dis-
so, os adeptos dessa nova ten-
dência, os consumidores do fu-
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turo, buscam cinco característi-
cas no produto antes de con-
sumi-lo. Nós as chamamos de
os cinco pilares do novo consu-
mismo: originalidade, informa-
ção, personalização, soluções e
sustentabilidade. Então', por
causa desse perfil do novo con-
sumidor, acaba acontecendo
um descompasso entre a co-
municação de massa e a recep-
tividade do produto.

Law - O consumidor do fu-
turo busca produtos autênti-
cos, originais, que, mais do que
glamour, também ofereçam
funcionalidade. Informação é
outra característica determi-
nante no processo de escolha.
Ele é bem informado, toma
suas próprias decisões, per-
gunta mais e olha o rótulo,
sempre em busca de informa-
ções. Também é extremamen-
te individualista. Quer
fazer do seu próprio jei-
to. Busca produtos per-
sonalizados. A falta de
tempo também é um fa-
tor importante no mo-
mento de comprar. Per-
cebemos que, cada vez
mais, as pessoas estão
sem tempo por causa da
pressão do trabalho.
Esse tipo de consumidor
quer pagar por solu-
ções.

Law - Problemas éticos impe-
dem esse novo consumidor de
comprar produtos de empresas
que não tenham comprometi-
mento e responsabilidade soci-
al. A sustentabilidade é tudo

para esse consumidor,
que não leva em con-
sideração o desempe-
nho do produto, mas a
importância social em
adquiri-lo. Porém, nes-
sa categoria, o desafio
com que o mercado se
defronta é o de desen-
volver um produto sus-
tentável que mantenha
o desempenho. Na ver-
dade, antes de colocar
produtos no mercado,
devemos identificar as
pessoas em relação às
tendências e atitudes,
e definir quem são os
velhos e os novos con-
sumidores.

Law - A minha dica é: se você
quiser entender o consumidor,
tem de sair da sua mesa e ir

para o outro lado do espelho.
Entrar em contato direto com as
pessoas. Acredito que o desa-
fio que o profissional de marke-
ting enfrenta para atrair esse
novo consumidor é o de passar
de uma postura de comunica-
dor dos benefícios do produto
para a de oferecer uma experi-
ência que seja genuína, ou seja,

na qual o consumidor reconhe-
ça valor e significado, fazendo
assim com que ele tenha uma
interação maior com a marca.
Ele não pode observar somen-
te o imediatismo, mas, isto sim,

identificar oportunida-
des futuras.

Law - Na América
Latina, além do Brasil,
estive em países como
o Chile, o México e a
Argentina, e o que per-
cebi, tanto no merca-

do latino como em outros mer-
cados mundiais, é que as ten-
dências globais de consumo
encontram ressonância em to-
dos esses mercados. Falando
do consumidor brasileiro, acre-
dito que a maior tendência exis-
tente hoje no país é a da res-
ponsabilidade social. Investir em
produtos com apelo ecologica-
mente correto é hoje, no Brasil,



mais do que uma iniciativa das
multinacionais, que começaram
a fazer esses esforços, mas
também das empresas locais,
que, para se manterem compe-
titivas, também passaram a ade-
rir a esse tipo de atividade.

Law - A metodologia Futu-
re View foi aplicada na cidade
de São Paulo, onde foram en-
trevistadas 500 pessoas dos
sexos masculino e feminino,
com idades entre 1 8 e 50
anos, das classes A, B e C, e
financeiramente independen-
tes. No universo de consumi-
dores analisados, os consumi-
dores atuais, os today consu-
mers, representaram a maio-
ria (40%), e os future makers
e os future shapers responde-
ram juntos por 31% da amos-
tra. E os velhos consumidores,
os yesterday consumers,
aqueles que guardam seus
hábitos para si e são faci l-
mente influenciáveis por ou-
tras pessoas, corresponderam
a um percentual de 29%. A
pesquisa revelou que a maior
parte dos future shapers bra-
sileiros é constituída por mu-
lheres (68%). Há também
uma incidência maior de sol-
teiros (62%), que exercem ati-
vidade profissional remunera-
da, são bem informados, indi-
vidualistas e pagam mais por
qualquer produto que os faça
economizar tempo.

Law - Contrariando a lógi-
ca, aconteceu no Brasil a ex-
ceção que eu já apontei. Os

future shapers detectados
não são mais jovens - têm
em média 32 anos -, nem

mais ricos, uma vez que sua
renda média familiar é seme-
lhante à da média da popula-
ção de classes A B e C, ou
mais descolados. Não ficam
"conectados" a um computa-
dor 24 horas por dia, o que
nos reforça a idéia de que os
fatores que definem um futu-
re shaper não são sua situa-
ção financeira nem sua faixa
etária. Isso nos leva a crer
que as diferenças

irão influenciar cada
vez menos o comportamento
de consumo das pessoas.

Text Box
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