
A caçadora de tendências 

As tendências estão em toda parte, até no ar que você respira. Saber identificá-las, 
entretanto, é o que faz toda a diferença. 

Marguerite la Corte é uma pessoa muito especial. Bonita, inteligente, extrovertida, falante, 
bem humorada, e, sobretudo, dona de uma sensibilidade e percepção incrível, que a gente só 
encontra nas pessoas que amam e conhecem muito bem aquilo que fazem. E como tem plena 
consciência disso, Marguerite transformou-se numa excelente vendedora de si mesma. E com 
razão. Afinal de contas, seu trabalho – auto definido como o de uma global trend tracker, algo 
que poderíamos traduzir de uma forma livre como "caçadora global de tendências" – é 
absolutamente único. Assim como sua habilidade para "ligar os pontos" entre coisas que, à 
primeira vista, não têm nenhuma relação entre si, cujas conexões, entretanto, capazes de 
definir uma tendência, não escapam aos seus olhos treinados. E quem compra um de seus 
relatórios "a la carte" – como ela própria gosta de defini-los, a fim de acen-tuar seu grau de 
exclusividade – pode ter certeza absoluta de duas coisas: 1ª) de que vai sair na frente de toda 
a concorrência; e 2ª) que vai faturar alguns bons milhõezinhos de dólares com essa 
proa-tividade. Marguerite La Corte esteve re-centemente na América Latina à caça de 
tendências, numa visita que incluiu, além do Brasil, mais outros três países, Argentina, Chile e 
México. E, entre uma "caçada" e outra, conseguiu um tempo para dar esta entrevista. 

Cosmética News: Como é o seu trabalho e por que você se auto-define como uma "caça-dora 
de tendências"? 

Marguerite La Corte: Sem falsa modéstia, meu trabalho é absolutamente único no mundo. Um 
vez por ano, organizo uma viagem com duração de 30 dias por quatro ou cinco países em 
alguma parte específica do globo, em busca de "pon-tos" que, ao serem conectados, podem se 
definir como tendências. Então, basicamente, sou uma "conectora de pontos" – é isso o que eu 
faço. 

CN: Mas não existem muitas outras pessoas e até institutos que realizam o mesmo trabalho? 
Por que você diz que é única? 

Marguerite: Sim, existem outras pessoas que "teeentam" fazer um trabalho semelhante. Mas 
só tentam. (ri) Muitas delas, na verdade, não saem de trás de suas escrivaninhas no 
escri-tório e acionam "antenas" por aí para dizer que cor os jovens em São Paulo estão usando 
nas ruas e outras bobagens, achando que isso é identificar a tendência para uma nova coleção 
de maquiagem, por exemplo. E eu estou pouco me lixando que cor as pessoas usam em São 
Paulo, em Londres ou em Nova York! Isso não vai afetar o meu trabalho, porque a "minha" 
tendência de cor muito provavelmente vai vir da influência de um novo material têxtil, de uma 
nova fibra ou de uma outra coisa qualquer. Ou seja, no meu trabalho você vai encontrar de 
tudo, menos obviedades. Isso porque minha pesquisa, além de quantitativa (que é o que todo 
mundo faz) é, também, qualitativa.  

CN: Com quem você conversa para saber de tanta coisa, digamos, "não óbvia"? 

Marguerite: Ah, aí é que está parte do segre-do da minha exclusividade! (ri) Geralmente me 
hospedo na casa de amigos ou de pes-soas que me foram indicadas. Preciso ter esse contato 
direto com os "locais", ver o que eles comem, o que cozinham, o que eles compram nas lojas, 
quais são seus hábitos de higiene e por aí vai. Quando estou "ca-çando", preciso de todas as 
informações, de informações sobre as embalagens, in-gredientes e, principalmente, da 
linguagem utilizada para comunicar esses atributos aos consumidores. Esse último quesito é 
muito importante, principalmente para as empre-sas norte-americanas. Lá, os consumido-res 
são muito educados quanto àquilo que consomem, porque nós os educamos. Eles são muito 



atentos aos ingredientes, à parte química de um cosmético, por exemplo, e, principalmente, 
sabem distinguir o que é re-almente verdadeiro num apelo de marketing. 

CN: Mas como se dá esse processo de identiicação de uma nova tendência? 

Marguerite: Bem, quando percebo que uma re-ferência qualquer no meio dessa observação 
co-meça a aparecer de forma recorrente, isso pode ser um sinal claro de que ali pode estar 
oculta uma tendência. Além disso, falo com muitas ou-tras pessoas, como artistas, arquitetos, 
fashion designers, designers indutriais, políticos, fotó-grafos, pessoas do varejo, farmacistas, 
indutriais e até mesmo com líderes espirituais.  

CN: Lideres espirituais? Por quê? 

Marguerite: Ora, eles são grandes influen-ciadores de pessoas, não são? Só para lhe dar um 
exemplo, há alguns anos, uma de minhas fontes locais na Itália me con-tou que, certa feita, 
perguntaram ao Papa João Paulo II como ele fazia para parecer sempre jovem, e ele disse: 
"Bem, eu como papaia!" A informação se difundiu e, logo, todo mundo estava comendo papaia 
para parecer mais jovem. E, é óbvio, as grandes empresas não demoraram também a lançar 
pílulas de papaia, odorizantes ambientais de papaia etc. etc. Conectando os pontos, isso se 
transformou numa tendência. 

CN: Você tem esse insight de uma tendência, assim, de imediato, logo à primeira vista? 

Marguerite: Não. Além dos 30 dias que du-ram minhas viagens, preciso de uns outros 60 para 
decupar essas informações. Quan-do volto para casa, nos Estados Unidos, desempacoto tudo 
que eu trouxe comigo e começo a fazer as minhas análises, ligando os pontos entre as 
informações que recolhi. Busco os denominadores comuns. 

CN: Como você vende seus relatórios lá fora? 

Marguerite: Bem, antes de iniciar uma nova viagem, vou até os canais de Imprensa e digo 
para onde estou indo. Os interessados, então, me procuram, e fazem, digamos, suas 
"encomendas" exclusivas. Sim, por-que meus relatórios são únicos e confiden-ciais para cada 
cliente. Nunca misturo as informações e as vendo a duas empresas, porque, se fosse assim, 
meu trabalho não teria sentido. 

CN: Nesse relatório você faz uma apre-sentação sobre viabilidades também? 

Marguerite: É claro. Quando levo uma idéia para um cliente já está subentendido que ela é 
viável ou compatível com sua marca. Ou seja, não perco o meu tempo ou o do cliente com 
ilações que não tenho certeza que irão dar certo. 

CN: E o que você descobriu no Brasil nesta sua visita, e que pode se transfor-mar numa 
tendência lá fora? 

Marguerite: Ah, mas você está querendo que eu revele segredos estratégicos do meu trabalho! 
Não posso fazer isso. (ri) Esta é minha primeira vez no País, e posso dizer que vocês têm tudo 
por aqui. E, sim, posso dizer que estou levando muita coisa interes-sante na minha mala. (ri) 

Mais: É verdade que, diferentemente dos consumidores europeus, os norte-ameri-canos não 
se ligam muito nessa história de apelos naturais da Amazônia? 

Marguerite: Não dá para generalizar dessa forma. Neste momento, nos Estados Uni-dos, por 
exemplos, estamos muito interes-sados em "velhos remédios para o corpo". Para nós, a 
melhor fórmula é a que mistura tecnologia com ingredientes que nos dei-xam emocionalmente 
excitados. Daí, os apelos naturais sempre têm vez. Aliás, devo ter informações muito 



interessantes nesse campo a partir de junho. Só que, agora, para variar, não posso revelá-las. 
(ri) 

CN: E você detectou muita inovação por aqui? 

Marguerite: Infelizmente, não. Mas esse não é um problema específico do Brasil. Ele ocorre no 
mundo inteiro. Vejo que tanto aqui, como nas outras partes do planeta, o pessoal de Marketing 
anda muito ocupado com reuniões, que, na grande maioria das vezes, não levam a resultado 
algum. E, olha que eu gosto de reuniões, pois cresci no negócio de Marketing. Só que quando 
eu trabalhava na área, o Marketing se envolvia com tudo: com a pesquisa, com o 
desen-volvimento etc. Hoje, os profissionais de Marketing vivem atrás de computadores, 
fa-zendo gráficos e análises de custo, a fim de encontrar a melhor margem, de posicionar 
melhor a marca... Enfim, eles não são mais "pessoas de produto". Por isso é que elas estão 
falhando em termos de inovação. E é por isso, também, que elas precisam tanto do meu 
trabalho. (ri) 

Disponível em: <http://www.cosmeticanews.com.br>. Acesso em 13 ago. 2008 

 


