
A força da
minoria
O comportamento de pequenos grupos é a chave para
grandes negócios - e para mudanças sociais profundas

Marcelo ZorzaneNi

Ia tem 45 anos, é solteira e não teve
filhos. Praticamente divide o apar-
tamento com um cachorrinho shih

tzu, que vive cercado de mordomias. No tra-
balho, flerta com um colega. Quando chega
em casa cansada, joga videogame para rela-
xar. Toma uma cerveja de consistência mais
leve para embalar o sono. Já na cama, usa o
celular para espiar um site pornô.

A personagem descrita acima representa
algumas mudanças de comportamento ob-
servadas na socieda-
de nos últimos anos.
(Sim, as mulheres
são o grupo em que
o consumo de video-
games e pornografia
mais cresce no mun-
do.) Nas pesquisas
tradicionais, a po-
pulação era dividida por parâmetros fixos
como gênero, idade e classe social. Hoje, há
uma explosão de variáveis. "Descobrimos
recentemente novos grupos de mulheres
mais voltadas para suas necessidades pes-
soais e menos para a família", diz Nelsom
Marangoni, diretor do Ibope Inteligência.
Ao colocar as mãos nesses dados, empresas
lançaram produtos voltados para grupos
específicos. Barras de cereal, academias só
para elas, até automóveis com acabamento
inspirado em grifes luxuosas.

Esses pequenos grupos descobertos nas
pesquisas têm grande impacto não só na
vida das empresas - sempre interessadas
em aproveitar oportunidades de venda.
Eles ajudam a explicar grandes mudanças

"A chave do sucesso é
encontrar os grupos

pequenos", diz Mark Penn,
autor de Microtendências

na sociedade. Essa é a teoria do americano
Mark Penn, presidente mundial da agên-
cia de relações públicas Burson-Marsteller
e autor de Microtendências - As Pequenas
Forças por trás das Grandes Mudanças de
Amanha, que acaba de ser lançado no Brasil
(editora Best Seller). "Trabalho com pes-
quisa há 30 anos", diz Penn. "A chave do
sucesso é encontrar os grupos pequenos.
São eles que podem virar uma eleição,
determinar o sucesso de um negócio ou

disparar um movi-
mento social." O li-
vro de Penn lista 75
tendências em voga
nos últimos anos com
potencial de transfor-
mar a sociedade.

Entre os exemplos
mais curiosos estão as

jovens americanas que aderiram ao tricô, o
fato de que os apaixonados por computa-
dor são mais extrovertidos que a média dos
americanos e a estatística segundo a qual o
arco-e-flecha é o esporte que mais cresce
em número de praticantes. Cada um desses
exemplos traz interpretações valiosas. Das
moças tricoteiras, Penn deduz que parte da
juventude é atraída por valores tradicionais.
Dos viciados em internet, conclui que a tec-
nologia, em vez de alienar, torna as pessoas
mais sociáveis. E dos novos arqueíros? Que
buscam num esporte exótico a chance de se
diferenciar de quem joga tênis ou golfe.

Penn se orgulha de já ter eleito 15 líde-
res mundiais, incluindo o ex-presidente
americano Bill Clinton e o ex-primeiro-

AVONTADE
O empresário
Lysandro Trotta
trabalha em casa
há quatro anos
- assim como seus
25 funcionários
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ministro inglês Tony Blair, sempre pres-
tando atenção em grupos minoritários e
moldando mensagens políticas para eles.
Apesar de suas credenciais, a visão de Penn
não é inédita. Outros livros já exploraram
idéias parecidas.

Freakonomics, de Steven Levitt e Stephen
Dubner, aplicou modelos do mercado fi-
nanceiro em situações do cotidiano para
descobrir quão previsíveis são algumas
forças "caóticas" da sociedade. O Ponto de
Desequilíbrio, do jornalista inglês Malcolm
Gladwell, mostrou que as mudanças de es-
tado da sociedade têm um momento crí-
tico, análogo ao ponto de ebulição de um
líquido. E A Cauda Longa, do jornalista
americano Chris Anderson, complementa
a visão de que o mundo está se segmentan-

do em pequenos grupos ao apontar a força
dos nichos. Segundo Anderson, o futuro
dos negócios é vender muitos produtos di-
ferentes para públicos diversos - em vez de
apostar tudo num grande lançamento.

Corno os autores que o precederam,
Penn decreta o fim da massificação. "Por
que a economia do futuro não poderá ser
sustentada por milhares de idéias como
a do Starbucks?" Muitos dos grupos que
Penn chama de microtendência não che-
garão a se tornar um movimento social.
Por diversas razões, elas não alcançarão a
característica viral de tendências que so-
brevivem. A arte é saber quando, como e
principalmente quanto apostar numa mi-
crotendência. E como encontrá-las? Basta
seguir os números, diz Penn. Se um grupo

chega a 1% de uma população específica,
deve ser observado com atenção. "Mesmo
se o grupo nunca crescer, ele poderá ter um
forte impacto na sociedade." Marangoni,
do Ibope, concorda: "Pessoas com essas
características inovadoras são mais livres,
menos rígidas, criativas e modernas. Elas
nos ajudam a entender o futuro." São os
jovens que começaram a usar o celular no
início dos anos 1990, quando ele ainda
era um trambolhão que pegava mal, ou
os primeiros homens que assumiram ser
homossexuais, nos anos 1970.

Um exemplo de microtendência que
virou sucesso comercial foi o sucesso dos
carros com aparência de jipes. Em 2002,
a Ford do Brasil percebeu uma corren-
te de consumidores que adoraria ter um
carro fora-de-estrada, mesmo não tendo
espírito aventureiro. O Ford EcoSport,
lançado no ano seguinte, é isso: um carro
de passeio mais alto e com visual off-road.
Quem compra sabe que terá dificuldade
em andar por uma trilha esburacada - e
talvez jamais entre em uma. O sucesso do
modelo, que por três anos foi o utilitário
mais vendido do país, forçou as outras
montadoras a lançar versões similares.
Hoje, é difícil encontrar uma família de
carros que não tenha sua versão equipada
com quebra-mato e estribo lateral.

Outra microtendência que vin-
gou é trabalhar em casa. O carioca Lysan-
dro Trotta, de 32 anos, é um dos adeptos.
Ele trabalha em casa há quatro anos. Foi
funcionário de grandes empresas até al-
cançar maturidade profissional e fundar
a DNMCA, que presta consultoria tecno-
lógica a multinacionais. Quando alguém
liga para a empresa, uma secretária atende
o telefone, como numa empresa comum.
Quando ela passa a ligação para o presi-
dente, o sinal é transmitido para o celular
de Lysandro Trotta, que pode estar esparra-
mado no sofá de casa, de chinelos e pijama,
vendo desenho animado. "Num ambiente
confortável, você é mais criativo", diz Trotta.
Trabalhar em casa não é uma idéia nova.
Mas na DNMCA ela foi levada ao extremo.
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Seus 25 funcionários fazem isso. Os dois es-
critórios da empresa, no Rio de Janeiro e em
Nova York, funcionam apenas como salas de
reunião. Trotta é urna espécie de evangelista
do trabalho em casa. Nos anos 1990, con-
sultores chegaram a prever que a maioria
das pessoas estaria fora dos escritórios. Isso
não deverá ocorrer. Mas o trabalho em casa
cresceu a ponto de ter impactos relevantes
no mundo. Menos gente no trânsito signifi-
ca menos emissões de gases do efeito estufa,
responsáveis pelo aquecimento global, sem
falar numa possível desvalorização de imó-
veis em centros comerciais.

Nos Estados Unidos> 4,2 milhões de pes-
soas trabalham em casa, um aumento de
23% em relação a 1990 e de quase 100% em
relação a 1980. Os avanços da tecnologia
tornaram possível esse tipo de trabalho.
Muitas vezes ele é pago por projetos e está
disponível 24 horas por dia. São pessoas
bem-sucedidas - 80% delas têm curso su-
perior, bem acima da média de 59% dos
trabalhadores americanos - que estão mais
felizes profissionalmente (76% avaliam o
trabalho como agradável, ante 56% dos
que vão para os escritórios).

A Casa também é o lugar preferi-
do de uma nova geração de gourmets - os
chefs caseiros, que cozinham para receber
convidados. O engenheiro Paschoal Edi-
son, de 61 anos, é um deles. Ele gosta de
dizer que construiu primeiro a cozinha
e só depois o resto da casa onde mora.
Sua incursão no mundo da gastronomia
começou perto dos 40 anos. "Comecei a
ganhar melhor e almoçava e jantava fora
de quinta-feira a domingo, todas as sema-
nas." Ele afirma que gastava o equivalente
a R$ 5 mu com essas refeições, feitas em
alguns dos melhores restaurantes de São
Paulo. "Percebi que tudo era muito pare-
cido e decidi ír atrás de algo diferente." Há
12 anos, ele mudou com a família para o
interior paulista e construiu uma casa com
duas cozinhas: uma para ele e outra para
a mulher. Na sua, o fogão é gourmet (com
queimadores e forno mais potentes que os
comuns). Também há uma pequena biblio-
teca de gastronomia e mais de 50 tipos de
tempero. "Só as variedades de mostarda
são sete", diz. Fez uma horta no quintal de
casa para colher os próprios ingredientes.
Uma de suas aquisições mais recentes foi
um tamanco especial para cozinheiros.

Edison pode parecer um sujeito incomum.
De fato, os gourmets não são maioria. Mas
são gente suficiente para ter feito a empresa

Whirlpool, dona das marcas de eletrodomés-
ticos Brastemp e Cônsul, ampliar sua linha
de produtos de aço ínox. "O primeiro item
importante para esse tipo de consumidor é
o fogão", diz Mario Fioretti, gerente-geral de
design da Whirlpool para a América Latina.
"Depois, ele compra outros eletrodomésti-
cos para a cozinha." Um levantamento reali-
zado pelo supermercado Pão de Açúcar com
produtos gourmet mostra que há cinco anos
havia 50 rótulos diferentes de azeite, 50 de
café e 50 de cerveja em suas prateleiras. Os
números subiram para 150,235 e 140 rótulos,
respectivamente. Um desdobramento dessa
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tendência é o crescimento do número de
apreciadores de vinhos no país. Há cinco
anos, a Expand, uma das maiores impor-
tadoras da bebida do Brasil, tinha 18 lojas
ao Brasil. Hoje são 38.

Os gourmets não compram só ferra-
mentas e ingredientes. São também ávidos
por informações. As lojas da rede Livraria
Cultura oferecem cerca de 3 mil livros re-
lacionados ao assunto. Neste ano, foram
lançados mais de cem títulos. Uma das
formas como as empresas se prepararam
para isso foi criar cursos e palestras sobre
seus produtos. A Expand afirma que já deu
cursos sobre vinho para mais de 120 mil
brasileiros nos últimos oito anos. A Diageo:

outra importadora de bebidas, realiza de-
gustações fechadas piíra consumidores de
uísque, em que explica todo o processo de
confecção da bebida e ensina a identificar
seus sabores e aromas.

Também no terreno da espirítuali-
dade as microtcndências podem revelar mu-
danças interessantes. No Brasil, o budismo
se tornou a quarta religião em número de
seguidores. De acordo com o censo de 2000
do IBGE, só 32% dos budistas se declararam
de coi' amarela. A religião, portanto, pas-
sou a alcançar muito mais gente além dos
orientais. Esse fenômeno ensina um boca-
do sobre a relação dos cidadãos modernos
com a religiosidade. "Sou budista porque
a filosofia é aplicável ao dia-a-dia'", diz a
administradora de empresas paulistana
Jacquelíne Caramuru. "Eu buscava muito
uma espiritualidade maior, mas tudo o que
me era apresentado pressupunha relações
de dependência com algo externo."

A profusão das microtendências tem
uma origem clara - e. por paradoxal que
pareça, essa origem é unia macrotendêiicia:
a democrati/ação e a conseqüente aceitação
das diferenças. "Hoje você pode viver do
jeito que quiser", diz o pesquisador Alberto
Almeida, autor do livro Cabeça de Brasilei-
ro, uma coleção de teses sobre o país com
base era pesquisas de opinião. "No passado,
a diversidade era até punida com a morte.
Pense no Primo Basílio (romance realista
de Eça de Queiroz que retratou a sociedade
portuguesa do fim do século XIX). A única
saída da protagonista, após dormir com o
primo, foi a morte.'" Hoje, o respeito às es-
colhas pessoais é um valor. E essas escolhas
-as inúmeras escolhas que cada um de nós
faz, dia a dia - moldam o mundo.

Com Maria Laura Neves
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