




Na década de 90, quando se começou a falar sobre impactos
ambientais com mais força, uma empresa ecologicamen-
te correta era aquela que tinha uma plantação de árvores
para neutralizar seus estragos na natureza. Na época, ha-
via algum ceticismo acerca de quanto tempo o assunto ain-
da estaria em voga. Mas as discussões sobre efeito estufa e
créditos de carbono, que continuaram de maneira calorosa
nos anos seguintes, mostraram que ecologia e sustenta-
bilidade vieram para ficar. Se há dez anos plantar árvores
para diminuir os prejuízos causados ao planeta deixava
uma empresa em dia com o meio ambiente, hoje a regra
é: não polua, caso contrário, não comprarão seu produto.

No Brasil, um exemplo é a rede
de supermercados Pão de Açúcar, que
lançou no ano passado, entre gôndolas
de madeira certificada e estações de reci-
clagem de lixo, o primeiro supermerca-
do verde da América Latina, no interior
de São Paulo. A loja inteira foi projetada
para ser sustentável e não causar danos
ambientais. Essa tendência não está
ligada somente a sustentabilidade ou
ecologia, mas a algo mais amplo, que diz
respeito ao consumo consciente. Os jo-
vens entre 18 e 28 anos, público-alvo das
pesquisas de tendência, são críticos, exi-
gentes e sentem que precisam consumir
coisas que tenham algum retorno - seja
para o meio ambiente, seja para a socie-
dade. Consumir produtos que causam a
menor quantidade de danos à natureza,
portanto, é uma das vertentes deste fenô-

SALVE O PLANETA
Outra empresa de água, a Isklar, da

Noruega, proibiu os funcionários de

usarem carro e usa hidroeletricidade.

Resultado: impacto ambiental mínimo

e aprovação aos consumidores

meno. Outras também podem ser vistas diante do posicio-
namento social. Os cidadãos querem contribuir por si mes-
mos e exigem uma quota das empresas. O motor que gerou
esse tipo de comportamento tem relação com o fato de que,
nos últimos anos, diminuiu a crença em relação ao Estado
como sendo responsável pelo cidadão e cresceu o peso da ati-
tude individual para a solução de problemas sociais. Na prá-
tica, isso resulta em empresas socialmente engajadas. Veja
a produtora de água mineral Waterbrands ao lançar a linha
Thirsty Planet. Parte do dinheiro de cada garrafa de água
vendida vai para a fundação Pump Aid, responsável por
cavar poços artesianos em comunidade rurais da África.

O slogan da Waterbrands: "Faça
apenas uma pequena mudança na sua
lista de compras e dê água limpa para
uma criança na África". Em dois anos, a
empresa triplicou o volume de vendas.
"As pessoas nos percebem como alia-
dos", diz Paul Martin, diretor da Water-
brands. Outro exemplo é fornecido pelos
bancos ingleses NatWest e Lloyds. Uma
pesquisa revelou que 34% de seus clien-
tes queriam economizar, mas não sabiam
controlar seus gastos. Eles lançaram en-
tão uma conta especial, batizada de "Save
the change" ("economize o troco"). Cada
vez que o cliente usa o cartão de débito, a
conta arredonda automaticamente para
um valor acima. A diferença é depositada
numa conta poupança. A adesão de novos
clientes foi imediata. Os bancos conquis-
taram a admiração da opinião pública.



Acabou-se o tempo em que diversão, mesmo, era só fora de
casa. A sensação de instabilidade gerada pelo aumento da
violência e pela aceleradíssima vida urbana fez emergir a
tendência do que os especialistas chamam de "bolhas de
tranqüilidade". Por isso entenda-se buscar proteção, segu-
rança e aconchego dentro de casa, transformada em uma
espécie de "ninho" adornado por objetos e produtos que
ajudam a compor esse cenário. Mas, atenção: trata-se de
um fenômeno diferente do cocooning, termo cunhado pela
primeira vez no início dos anos 90 pela futurista america-
na Faith Popcorn que se popularizou ao longo da década
passada. Faith constatara que a insegurança e o caos ur-
bano estavam empurrando as pessoas para dentro de casa
para distanciar-se do convívio social.

A casa seria, então, um lugar onde
a pessoa se refugiava não por escolha,
mas por necessidade. O conceito de safe-
eling surgiu, tal como o cocooning, para
dar uma resposta à violência, ao aumen-
to da individualidade e à insegurança.
Mas as semelhanças acabam aí. O cocoo-
ning pressupunha que as pessoas se iso-
lavam motivadas por razões negativas.

O safeeling, por sua vez, é um
isolamento positivo e voluntário. Em
vez de ver a casa como um casulo do tipo
prisão, as pessoas a curtem como um
local de entretenimento e, também, de
socialização. Um hábito recente surgido
deste fenômeno pode ser percebido no
comportamento dos jovens brasileiros.
É cada vez mais comum o encontro em

casa antes de saírem para a balada - momento conhecido
como "esquenta". Uma outra atitude que manifesta esse sen-
timento é o hábito de reunir pessoas ao redor do fogão e cozi-
nhar em casa, uma demonstração de maior aconchego e in-
timidade do que sair para comer fora - e respaldada no fato
de que almoçar fora, hoje, já faz parte da rotina das pessoas.

Alguns produtos e serviços já começaram a en-
trar de acordo com essa tendência. É o caso da linha de
celulares recentemente lançada pela Nokia, que vem
com caixas acústicas para transformar a música em som
ambiente. Um outro exemplo é a proliferação de servi-
ços delivery que antes não existiam, como aluguel de
DVD e apresentação de teatro em domicílio, como é o caso

dos atores da Teatro Delivery, de São
Paulo, que apresentam peças para
grupos de amigos reunidos em casa.

A concepção visual dos produ-
tos também já mostra reflexos da ten-
dência do safeeling de maneira que as
formas possam causar fisicamente a
sensação de conforto. Um exemplo são
poltronas que apresentam um formato
parecido com a placenta da mulher, mol-
dando-se conforme a pessoa se senta.

Também seguindo essa linha,
a cadeira Sonic Chair possui caixas de
som, mas a sua acústica faz com que
quem esteja sentado ouça a música, en-
quanto que, para quem está fora dela,
o som é quase imperceptível. A pessoa
se sente, assim, literalmente dentro de
uma bolha - confortável e aconchegante.



Quem vive em uma grande metrópole recebe algo como 5
mil impactos de mensagens publicitárias a cada dia. Dian-
te de tamanho bombardeio, tornou-se mais difícil chamar
a atenção do consumidor. Tome, como exemplo, uma prate-
leira de supermercado. Qualquer produto terá pelo menos
uma dezena de variações de marcas, mas poucas realmen-
te se destacam por sua embalagem. É por isso que causam
tanto furor soluções como a encontrada pela marca Nusa
Kitchen. Diante do fato de que não conseguia se destacar da
oferta de sopas - com mais de uma centena de marcas -, a
fabricante passou a revestir suas embalagens com um aga-
salho. Foi um sucesso imediato. No Brasil, o Café Suplicy,
marca de cafés especiais, é o melhor
exemplo de linguagem gráfica sem flo-
reios. Suas embalagens de três cores fa-
zem concordância com a decoração das
lojas da rede, também nas mesmas cores.
Tudo muito simples, sóbrio - e direto.

As pesquisas da Voltage também
apontam que o apelo estético ganhou
maior relevância aos olhos dos clien-
tes. Isso porque a qualidade tornou-se
algo tão básico e elementar que não é
mais um fator determinante na hora
de escolher que marca levar para casa.
O design, sim. É ele o responsável por
aquela sensação inconsciente de sim-
patizar com um objeto ou uma marca
sem saber bem o porquê. É graças ao
design que as marcas conquistam o pa-
tamar de "amadas" e não apenas "ad-
miradas" ou "desejadas". Esse tipo de

ORIGINALIDADE
Encalhada em -meio a inúmeras marcas

de sopa nas prateleiras, a Nusa Kitchen

envolveu suas embalagens em malhas de

lã. O design chamou a atenção e a marca

transformou-se em sucesso instantâneo

papel ganha importância ainda maior num momento em
que os estudos científicos com emprego de tomografia aba-
lam definitivamente o conceito de racionalidade na hora
de tomar decisões. Cor, ergonomia e logotipos influenciam
muito mais a compra do que antes se pensava. Neste caso,
como uma resposta ao excesso de estímulos externos, ser
rebuscado não é geralmente sinônimo de praticidade. O
iPhone da Apple é o exemplo mais emblemático disso. Ape-
sar de concentrar inúmeras funções em um aparelho, o
menu é extremamente prático e intuitivo. O usuário apren-
de a mexer sem necessariamente entender de tecnologia.

"O erro mais grave de uma empresa é deixar o design
para o final do processo, como se fosse
para limpar a bagunça", afirma Tom Pe-
ters, o conhecido consultor americano.
"É preciso incorporá-lo como um assun-
to prioritário, que deve estar presente
desde o primeiro dia da concepção de um
novo projeto." Nos anos 80, Peters criou
a regra que chamou de K.I.S.S. (abrevia-
ção de "keep it simple, stupid!", algo como
"mantenha simples, idiota!"). O design
não se limita somente aos aspectos físi-
cos, mas alcança detalhes menos óbvios.
Metade das 40 empresas que se destaca-
ram em design no ranking da revista bri-
tânica de cultura ID era de serviços. Uma
delas, a FedEx, pensou em diferentes ma-
neiras de fazer uma plataforma fácil, sim-
ples e dinâmica funcionar - o que tornou
o despacho de mercadorias algo tão sim-
ples e eficiente quanto enviar um e-mail.





Lá se vão cinco anos desde que Paulo Al-Assal deparou-se com os estudos do profes-
sor Rohde, ao fazer uma pesquisa pela internet. Formado em administração e eco-
nomia e pós-graduado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, ele bus-
cava um parceiro para estudar as tendências de maneira científica. Telefonou para
Rohde, manifestando interesse em montar um negócio tendo como base sua metodo-
logia. O professor praticamente bateu o telefone na sua cara. Mas anotou os contatos
de Al-Assal. E, dois dias depois, ligou de volta. Na semana seguinte, Al-Assal estava
na Holanda. Selaram um acordo, por meio do qual ele pagaria uma espécie de royal-
ty pelo uso do estudo. E estava fechado o negócio que viabilizou a consultoria Voltage.

Considerando que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento contem-
plam o lançamento de futuros produtos e serviços, é fundamental que se levem em
consideração os comportamentos embrionários que deverão vingar na sociedade. É
esse o nicho que Al-Assal vislumbrou. "As pessoas compreendem tendência como
sendo algo passageiro. Mas passageira é a moda", afirma. As tendências são fenôme-
nos surgidos lentamente, como uma resposta ao contexto social e econômico. Elas
representam uma transformação de comportamento que dura por muito tempo. Por
causa disso, embora ela demore mais para ocorrer, seus efeitos são os mais duradou-

ros. É um fenômeno diferente da
onda, que desponta com grande
impacto mas dura pouco tempo,
assim como a moda (alguém ain-
da lembra da dieta do dr. Atkins?).

Al-Assal montou uma rede
de 150 colaboradores conectados
entre si que interagem em um site
restrito, parecido com o Orkut. São
pessoas na faixa de 18 a 28 anos. Os
estudos sobre tendência indicaram
que essa faixa de idade serve como
inspiração para pessoas mais jo-
vens e como referência para quem
passou dela. São, portanto, um

recorte-chave para o entendimento das tendências que vão vigorar. Para fazer parte
do grupo, eles passam por uma seleção que inclui uma entrevista com 40 questões. A
assessora de moda Angélica Inoue, de 28 anos, faz parte do grupo. Sua rotina na sema-
na inclui, invariavelmente, assistir a três filmes, ir a uma exposição, jantar fora, passar
pelo menos 20 horas navegando em sites de música, arquitetura e moda, publicar posts
diários em seu blogue e ainda a leitura de mais de uma dezena de revistas nacionais e
estrangeiras (em inglês e francês, línguas que domina). São pessoas com uma rotina
semelhante à de Angélica que fazem parte da rede. Elas não são pagas para isso. O re-
torno se dá por meio do contato com um grupo com gosto pelas novidades e pelo acesso
a informações exclusivas fornecidas por essas pessoas. "Você sabe que as opiniões que
vai ler ali já foram filtradas. É um manancial precioso de informação", diz Angélica. A
contrapartida de fazer parte da rede é que toda vez que um participante vê algo interes-
sante, ele deve enviar uma foto e dizer por quê. A cada nove meses, os cerca de 3 mil da-
dos são coletados e enviados a uma equipe de especialistas em diversas áreas - de design
a economistas - que os avalia e, dois meses depois, se reúne para chegar a conclusões.
"Queremos, com isso, dar uma visão mais complexa e profunda do ser humano e me-
nos lateral e parcial, como costumam fazer as pesquisas tradicionais", diz Al-Assal.
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