


SUCESSO
FORA DE PADRÃO

Três jovens publicitários fizeram da agência
Box 1824 uma referência na área de

pesquisa de comportamento dos jovens. Com
clientes de peso dentro e fora do Brasil, ela brilha

justamente por não ser convencional

O ENDEREÇO DA VEZ É A
cobertura de um dos arra-
nha-céus da Avenida 9 de Ju-
lho, no bairro dos Jardins, em
São Paulo. Na sala, de decora-
ção clean, uma imensa TV de
plasma divide a atenção com
o game Fifa Soccer, esquecido
sobre a caixa de som. É nes-
se cenário que os funcioná-
rios da agência de pesquisa de
tendência Box 1824 se reúnem
em dias de compromissos for-
mais e recebem seus clientes.
No restante do tempo traba-
lham em casa, remotamente.
E não são poucas as vezes que

fazem de restaurantes e bares
seu quartel-general. Foi no
escritório com vista privile-
giada da cidade que o sócio-
fundador Rony Rodrigues, 29
anos, recebeu a reportagem da
revista Pequenas Empresas
& Grandes Negócios em uma
manhã tipicamente paulistana,
de céu cinza e garoa insistente.
O horário era às 11h, mas ele
chegou uma hora depois. Culpa
do trânsito.

Visual cool e, às vezes, um
pouco distraído, o publicitário
gaúcho Rodrigues conta como,
ao lado dos sócios, João Pau-

lo Cavalcanti e Priscila Fighe-
ra, conseguiu erguer uma em-
presa de sucesso, considerada
referência quando o assunto é
o comportamento dos jovens.
Criada em 2003, a Box 1824 tem
entre os seus clientes empresas
como TIM, Nike (América La-
tina), Unilever (em 20 países),
Fiat, Ambev, Grendene, Coca-
Cola, Pepsico, IG e Globosat.
Suas pesquisas podem custar
entre R$ 150.000 e R$ 2 mi-
lhões. Avesso a cifras, Rodri-
gues revela, a seguir, um pouco
mais sobre o seu jeito original
de empreender.



COMO EU TRABALHO

> O que faz
O trabalho da agência é iden-
tificar comportamentos socio-
culturais incipientes e definir o
momento certo de lançá-los para
a grande massa. As empresas
querem, cada vez mais, entender
seus anseios e preocupações.
O mercado percebeu a necessi-
dade de se tentar antecipar os
movimentos culturais e desco-
brir, por meio de verbalização
ou experiência de consumo, uma
idéia que sirva para criar um
produto ou serviço.

> Informalidade
organizada
A Box 1824 não tem sede formal,
sala de reuniões, horário fixo e nem
cartões de visita. Se necessário,
usamos o escritório de uma das três
empresas do grupo para receber
algum cliente. Na maioria do
tempo, as reuniões acontecem
em bares, restaurantes, cafés ou
via chats e, no final do ano, a
equipe viaja para um lugar esco-
lhido em conjunto. Adotamos
o conceito de home-office. Não
cobramos jornadas. As pessoas
têm um cronograma a cumprir:
se quiserem trabalhar de pijama,
que trabalhem, desde que o obje-
tivo final seja atingido. Também
não temos site e não anuncia-
mos, praticamos o conceito
do 'no marketing'. Não ter web-
site é um radicalismo de nossa
parte, mas isso não significa que
estamos desconectados da tec-
nologia. Pelo contrário — nossas
informações trafegam por todas
as ferramentas da internet: é

assim que conseguimos atuar re-
motamente, de casa ou de qual-
quer parte do mundo.

personalizado
Realizamos pesquisas sob
medida para as necessidades de
cada cliente, sem formulários
convencionais. Nossos pesquisa-
dores integram os grupos, em al-
guns casos se confundem com
os próprios entrevistados, e des-
cobrem as tendências de consumo
de jovens freqüentando bares,
baladas e viajando muito.

> Clientes
A empresa nasceu para atender
a Olympikus, marca da Azaléia.
Fizemos todo um trabalho de
pesquisa em cima do tênis
Olympikus Tube, que virou um
sucesso e atingiu vendas de
30.000 pares por mês. A partir
daí, um puxa o outro. Mas não
são todos os clientes que acei-
tamos num primeiro momento.
Trabalhar com comportamento
e tendência de consumo não é
fácil nem de fazer e nem de ser
digerido. Quando percebemos
que a empresa não está prepara-
da para trabalhar as informações
como nós as coletamos e não terá
condições de antecipar a ten-
dência naquele momento, suge-
rimos que ela faça o básico para
depois partir para uma pesquisa
mais intensa. Recusamos clientes
também por filosofia, não traba-
lhamos com política e cigarro.

> Pioneirismo
Somos pioneiros em estudos de
comportamento de consumo dos
jovens em países em desenvolvi-
mento e em mercados emergen-
tes e na classificação da cadeia de
pesquisa por segmento. Mostra-
mos que as pessoas vivem situa-
ções de consumo e, portanto, po-
dem ser influenciadoras de vários
segmentos de compra que vão
além da sua situação econômica,
social e cultural. Fomos, também,
a primeira empresa do ramo a
adotar o mediador com o mesmo
perfil do pesquisado. Buscamos
gente com códigos muito pareci-
dos com os do entrevistado para
ele se sentir à vontade. Por fim,
não utilizamos salas de espelho.
É o próprio pesquisado que diz
onde quer conversar. O endereço
pode ser tanto o de uma churras-
caria na periferia como um bar
de luxo na zona sul.

> Na prática
Nosso trabalho é de campo. Di-
vidimos os grupos por Alfas, Be-
tas e Mainstream. Os Alfas são
os inovadores, pessoas que têm
o comportamento totalmente
individual em relação a um de-
terminado produto ou serviço.
Betas são os disseminadores,
aqueles que olham para o mer-
cado, para as mídias editoriais e
para o Alfa, e levam os concei-
tos para o Mainstream. Esse, por
sua vez, é a base da pirâmide, a
massa. Exige paciência encontrar
jovens que se enquadrem nesses
três perfis. A maioria dos estu-
dos utiliza os Betas como fon-



Fizemos uma pesquisa sobre o tênis
Olympikus Tube e as vendas dispararam

para 30.000 pares por mês
te. O Alfa é consultado quando
se quer gerar um produto novo.
Depois de se identificar os Al-
fas e os Betas, passa-se 45 dias
convivendo e analisando, com a
consultoria de sociólogos e an-
tropólogos, os hábitos de
um grupo de 8 a 16 pessoas,
utilizando técnicas como a inva-
são de cenários, onde se trans-
formam pessoas do próprio
grupo em observadores. Depen-
dendo do tema a ser estudado,
a pesquisa chega a envolver até
2.000 entrevistados ao longo de
todo o processo.

> Ócio criativo
Não existe diferenciação. Tenho
três passaportes cheios, pou-
cos são os lugares em que ainda
não pisei. Adoro viajar e, com os
olhos já treinados, estou sempre
atento ao comportamento dos
jovens. O que acho interessan-
te, procuro adotar no próximo
trabalho. Não tem segredo, tem
metodologia bem aplicada. Foi
assim que conseguimos anteci-
par algumas coisas, entre elas, a
neutralização do carbono, ainda
em 2004; a criação da cultura
do desejo, isto é, antes do lança-
mento de um produto especial,
as pessoas já imaginam o que
farão com ele. Talvez o exemplo
recente mais forte desse concei-
to seja o iPhone.

> Equipe
Somos muito exigentes com a es-
colha de nossos pesquisadores, pois
é a partir dos seus olhos que a em-
presa coletará as informações dese-
jadas. A Box 1824 tem uma equipe
de seis colaboradores fixos, entre os
quais, uma socióloga, três psicólo-
gas e dois profissionais de comu-
nicação, que selecionam os demais,
que trabalham por demanda. É a
equipe fixa que repassa os conceitos
vanguardistas de pesquisa ao gru-
po. Além do Brasil, também temos
pesquisadores no exterior. Atuamos
na China, Argentina, Chile, Colôm-
bia, México, Tailândia, índia, África
do Sul, Japão, Espanha, Inglaterra,
França e Estados Unidos. Em todos
os lugares procuramos pessoas com
bom senso crítico, que enxergam o
mundo de uma maneira diferente e
apresentam perspectivas de atuação
fora do padrão do mercado. Somos
contra qualquer preconceito de cor,
raça, sexo ou religião. Apoiamos a
diversidade. Preservamos talentos
não apenas pelo pagamento do sa-
lário justo, nos valores de mercado,
mas, principalmente, pelas relações
abertas, pela ausência de rotina.

> Lucro

conseqüência do trabalho bem
feito. Eu e meus sócios estipu-
lamos nossa lucratividade em
20% do faturamento. O valor que
ultrapassar essa margem é dis-
tribuído entre os funcionários ou
retorna à sociedade em forma de
benefícios, sejam eles patrocí-
nios a artistas, como os Gêmeos
grafiteiros, ou apoio a projetos
sociais e ambientais. A Box 1824
é, das quatro empresas do grupo,
a única que não tem sede e nem
cartões de visita, as demais — a
Live, especializada em marketing
viral; a Bola, de design e a Aqui-
res, de games — têm um perfil
mais convencional. Nasceram
depois da Box e trazem no DNA
a filosofia do fazer diferente e de
valorizar o capital humano. Como
qualquer empresário, já tropecei
e perdi dinheiro. Mas, como to-
do jovem, sou teimoso. De cada
tropeço, tiro uma lição e volto
à luta. Sempre encaro as frustra-
ções e os desafios com otimismo.

> Alegria

Sou jovem e idealista, mas sei que
uma empresa, para ter sucesso,
precisa ser lucrativa. O lucro é

Não dá para negar que sinto orgu-
lho de ter erguido uma empresa
de referência e de ser reconhecido
como alguém fora da curva, alguém
que deu certo, mesmo trabalhando
fora do padrão. Não precisa ser con-
vencional para dar certo. É possível
usar bermuda, barba, cabelo des-
penteado e fazer a diferença.
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