
Chega de Consumo Contemporâneo 
Heloísa Helvécia 
 
O consumidor está cheio do presente: ele busca o novo no passado e deseja estilos 
indefiníveis, atemporais, como o da TV de plasma, abaixo, disfarçada no design retrô. Essa é 
uma das direções que nortearão o desenvolvimento de produtos nos próximos anos, de acordo 
com estudo do escritório Observatório de Sinais 
 
O consumidor chega ao fim da primeira década do século 21 cansado do aço escovado, do 
design arrojado, da sala vazia. Está "por aqui" de estilo "contemporâneo", etiqueta costurada a 
torto e a direito, enfeitando de nome de curso a texto de lançamentos imobiliários. 
 
Que venha, então, o "não-contemporâneo", uma das orientações do consumo para 2009 e 
2010, segundo o Observatório de Sinais, consultoria especializada em tendências e projeções. 
Esse novo humor é uma evolução do interesse atual por tudo que é retrô; um desejo por 
coisas sem tempo definido -portanto duráveis; uma tentativa de criar um jeito de viver não-
classificado. 
 
A exemplo do que aconteceu com palavras como "comportamento" e "atitude", esvaziadas de 
sentido, "contemporaneidade" é o que o sociólogo Dario Caldas chama de "conceito-
marmitex": "Virou panacéia, desfecho óbvio de todas as propostas "inovadoras"... Tudo 
discurso vazio", diz o diretor do Observatório de Sinais. Ele explica que o rótulo passa a ser 
percebido como "sinônimo de descartável, sem alma, sem apelo, à beira da massificação". 
 
É claro que essa preguiça diante de outra cadeira lançada em Milão ou da nova tecnologia 
"must have" é típica de um consumidor mais sofisticado, mas, no estudo que a Folha adianta 
aqui com exclusividade, esse "sofisticado" é no sentido de mais bem informado, e não no 
sentido de elite social. 
 
O não-contemporâneo responde ao esgotamento daquilo que o estudo classifica de estilo 
"Wallpaper". A revista inglesa, criada 12 anos atrás, virou sucesso mundial ao vender um jeito 
de viver específico para jovens globalizados, sôfregos por novidades. Público que o criador da 
revista, o jornalista Tyler Brülé, define como "tribo urbana de neomodernistas sem fronteira". 
 
Em termos estéticos, o "estilo wallpaper" é um repertório bem definido: "Vai dos metais 
brilhantes com madeira escura a sofás tipo lounge e eletrodomésticos em inox. Em qualquer 
grande metrópole, as mesmas lojas e marcas, os mesmos objetos, até as mesmas casas 
noturnas. Todos esses pequenos sinais de identificação de uma década serão apropriados, 
agora, pelas novas classes médias. É a classe C brasileira que vai atrás do contemporâneo", 
afirma Caldas. 
 
Enquanto isso, o topo da pirâmide de consumo foge para o passado. Uma das evidências da 
tendência, registrada no estudo da consultoria, não é uma, são 400: esse é o número 
aproximado de lojas de roupas vintage bombando hoje em Tóquio. Outra são os editoriais das 
revistas de moda, em qualquer país, propondo looks ecléticos, sem fazer referência clara a 
uma ou outra época. 
 
"Na sensibilidade do não-contemporâneo, a relação com o presente se estabelece de duas 
maneiras: ou atualizando o passado ou buscando um atemporal que se distancie dos 
modismos. O não-contemporâneo faz evoluir esses fenômenos para uma recusa de tudo o que 
não comunicar história, origem ou um éthos definido", explica o sociólogo. 
 
No Brasil, um sinal da tendência foi a última Casa Cor. Um dos ambientes expostos mais 
comentados, o hall de entrada, se não era clássico, também não era deste tempo. Outro 
exemplo (bem mais divertido) citado no estudo é o grupo Los Super Elegantes, formado em 
Los Angeles por um casal de artistas, ela mexicana, ele argentino. Presença confirmada na 
Bienal de São Paulo, a dupla chama a atenção dos radares do futuro por não ser nem "super", 
nem "elegante". Muito menos "contemporânea". 
 



 
Leia mais: 
 
A construção do luxo brasileiro 
Heloísa Helvécia 
 
A sustentabilidade está no pano de fundo das novas direções projetadas para 2009 e 2010. Se 
um ano atrás essa história era só um discurso, agora é "mainstream". "Sustentabilidade 
perpassa todas as tendências e cria uma tensão permanente no campo do consumo", diz o 
sociólogo Dario Caldas. 
 
Essa tensão, para não dizer paradoxo, grita na tendência apelidada de "luxo 2.0" pelo 
Observatório de Sinais; ela é uma das correntes "cerebrais" descritas na pesquisa, junto com o 
"não-contemporâneo" e o "complex-multiplex". 
 
A consultoria projeta para já uma reelitização do luxo, que reage à democratização desse 
mercado com um apelo "mais intelectualizado e menos propenso a explorações sensoriais 
gratuitas, agora percebidas como simples atrativos mercadológicos", segundo Caldas. Ele vê 
um novo patamar de luxo emocional, a busca de uma "sensorialidade sustentável". 
 
Nesse outro patamar, um shopping, por exemplo, vai se preocupar não só com a sua 
implantação, mas em construir links com o público-alvo, a rua, o bairro e a cidade, agindo 
como elemento de revitalização do espaço público e sendo mais participativo -como a internet 
2.0. Opostos a Daslu e companhia, devem vir outros grandes empreendimentos luxuosos por 
aí. Mas esses terão papel primordial na construção de marcos urbanos comprometidos com o 
espírito do tempo, e não perdidos no anacrônico estilo "neoclássico'", diz o estudo. 
 
O que há de mais interessante na redefinição do luxo que está em curso, afirma Caldas, vem 
do lado da oferta, não da demanda. "Marcas e empreendimentos tentam construir uma 
identidade de luxo brasileira. E quem mais avançou nessa discussão foi a moda". Para o 
Observatório de Sinais, os últimos desfiles das marcas Osklen e Maria Bonita são puro exemplo 
de "luxo 2.0".  
 

 
Leia mais: 
 
Consumo mais complexo 
Heloísa Helvécia 
 
O desejo do consumidor mais sofisticado é por produtos raros, lojas escondidas e marcas 
inacessíveis 
 
Em Tóquio, quem quer comprar roupa do estilista belga Martin Margiela que siga as pegadas 
pintadas no chão. Não há fachada. Só para iniciados, a loja responde a um anseio batizado de 
"complex-multiplex" pelo Observatório de Sinais. 
 
Essa tendência descreve um consumidor complexo, que reage à banalização do comprar: "Ele 
cansou do que é simples. Mas não é anticonsumista, ao contrário. Deseja o inacessível, o 
raro", explica o sociólogo Dario Caldas. Lojas sem vitrines, produtos difíceis de achar, marcas 
pouco freqüentadas e a volta das butiques fechadas ilustram a inclinação. 
 
Além de ter o que é difícil, essa gente complexa quer conhecer, quer colher o maior número de 
dados sobre um produto, mas não quer ser abarrotada de publicidade despersonalizada: 
"Agora, com a tecnologia, o consumidor tem a chance real de auto-serviço, de buscar 
informações que não são do telemarketing e sim da janela mágica", diz Caldas, referindo-se à 
tecnologia RFID (identificação por radiofreqüência). Aquela que permite ao comprador flertar 
com um produto na vitrine e então tocar uma tela para desdobrar só as informações desejadas 
sobre aquele item. Sem precisar ouvir besteiras tipo "Essa cor fica linda em você!". 
 



Resultado: muito auto-serviço no varejo, pouca função para o vendedor. "O consumidor quer 
comprar, o vendedor quer vender e ninguém entendeu ainda que uma atividade não tem nada 
a ver com a outra. Não quero que me vendam nada. Quero comprar de maneira autônoma, 
autoral", diz Caldas. 
 
Por trás dessa tendência está o deslocamento do consumo sensorial, que marcava projeções 
anteriores, para o cerebral. Talvez isso signifique que a gente possa sonhar com publicidade 
informativa, voltada a aspectos funcionais do produto, menos apelativa. 
 
"Emerge uma neoracionalidade, já explícita na indústria do design", diz o diretor do 
Observatório de Sinais. Entre os sinais de uma maior revalorização da ciência, ele aponta o 
sucesso da exposição "The Elastic Mind", organizada pelo MoMA no começo do ano, que 
mostrou cruzamentos de ciência, arte, design e tecnologia. 
 
O comportamento complexo no consumo tem tudo a ver, segundo essa análise, com o desejo 
de cruzar o máximo possível de dados, visões de mundo e disciplinas. "É uma tentativa de 
abarcar um todo e de estancar um processo de fragmentação que o capitalismo pós-industrial 
só fez avançar. Afinal, tornou-se tão difícil entender coisas tão simples, atividades tão 
corriqueiras tornaram-se tão complicadas", fala o sociólogo. A mania atual de estocar fotos e 
palavras em álbuns, verdadeiros "brand books" pessoais, é um traço desse desejo. 
 
De uma tela para outra 
 
As telas proliferam em todo lugar: padaria, táxi, elevador. A referência principal, aqui, é o 
filósofo Gilles Lipovetsky e seu último livro, "L'Écran Global", ainda não-editado no Brasil. 
 
E agora há uma tela dentro de outra, caso da multi-touch usada pela TV Globo e pela CNN. O 
iPhone, que começa a ser vendido no Brasil em novembro, está na corrente das telas sensíveis 
ao toque, tecnologia que deve ser usada também pela Apple, em laptops. 
 
"Complex-multiplex" remete também à justaposição de imagens sem hierarquização em que 
se transformou a cultura, produzindo uma história sem começo nem fim, como diz Caldas: "É 
uma metáfora útil para o entendimento da moda e do consumo".  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 30 ago. 2008, Vitrine, p. 1 e 3. 


