
SONHOS DE CONSUMO

Emoção
no lugar
da mera
ostentação
Acentuada pela crise mundial,

a tendência do consumo de alto

padrão se desloca da compra das

coisas pelo valor para a atenção

ao significado delas
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E le ja quis ter. Hoje, fica feliz em ser.
Quer acumular menos e realizar-
se mais. Assim é o novo consumi-

dor situado no topo da pirâmide social.
E são entre esses extremos que oscilam
os seus sonhos de consumo, neste final
da primeira década do século 21. A cor-
rente a favor de um freio na cobiça e na
gastança ganhou mais adeptos com a
crise de 2008. E com ela vieram os an-
tagonismos: carrão exuberante "versus"
compacto funcional; celular tecnológi-
co "versus" tempo para si mesmo; viagens
internacionais "versus" destinos charmo-
sos brasileiros. O chamado consumo
conspícuo (de ostentação) cedeu lugar
ao consumo emocional - aquele motiva-
do por um algo mais db que a simples
acumulação de coisas. "A elite está che-
gando à conclusão de que adquirir não
é tudo. Ela tem a necessidade de expres-
sar seus valores, de fazer algo com a vida
que valha a pena, enfim, de 'ser alguém'",
como afirma o sociólogo Dario Caldas,
diretor do Observatório de Sinais, insti-
tuto especializado em pesquisa de com-
portamento que vem mapeando essas
questões há algum tempo. "Esse é o atual
questionamento não apenas no Brasil,
mas no mundo todo, depois de 20 anos
de prosperidade que fez a indústria do
luxo crescer vertiginosamente."

O novo paradigma já foi detectado
por outros centros de pesquisa - como
o WGSN, portal de informação de ori-
gem inglesa e um dos maiores do mun-
do no estudo de tendências comporta-
mentais. O fenómeno ganhou até nome:
"meaning, not money" - ou "significado,
não dinheiro". É nisso que andam pen-
sando os indivíduos de posses, segundo
Andréa Bisker, diretora do WGSN para
a América do Sul. "Vivemos o tempo do
luxo discreto, quando o "status" não
vem do dinheiro, mas do conhecimento
e da cultura." São exemplos desse luxo
discreto o relógio da Fóssil desenhado
pelo designer superfestejado Philippe
Starck que - sob a nova ordem mundial
- substitui modelos caríssimos das ca-
sas suíças. O Mini Cooper, da BMW, é
outro exemplo: um carro sofisticado
e de apelo vintage, mas com design e
aparência de um modelo básico. "Se no
século 20 consumir continuamente era
considerado algo 'in', hoje chega a ser
cafona", complementa Caldas, do Ob-
servatório de Sinais.



RELÓGIOS STARCK
Luxo discreto para substituir
os modelos caríssimos
das tradicionais casas suíças

Isso não significa um desapego pelas
grifes. Ao contrário. Dentro do fenóme-
no do luxo discreto, busca-se também
por coisas que tenham valor além do
monetário - que denotem tradição e
perenidade, por exemplo. Dessa forma,
há um retorno às grifes clássicas e me-
nos "aparecidas". No lugar das marcas
cheias de logos entram as de logo quase
invisível. O valor não está mais naquilo
que aparece, mas no que fica escondido.
"E aí a chave passa a ser o conhecimento.
É ele que dá "status", pois permite reco-
nhecer algo como luxuoso", diz Andréa.
Dentro desse estilo de comportamento
está o aumento no consumo de arte -
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M I N I COOPER Toque
de classe da BMW com o aspecto
e o design de um modelo básico

sobretudo a contemporânea -, que não
pode ser "precificada" a não ser pelos
especialistas no assunto.

Segundo Caldas, do Observatório de
Sinais, essa nova austeridade ganhou
o nome de "stuffcation" - ou "sufoca-
do pelas coisas", numa tradução livre.
"Essa corrente prega que tudo deve vir
em menos quantidade", afirma o soció-
logo. Se no século passado o bacana era
estar conectado à web o tempo todo, por
exemplo, hoje o luxo está em encontrar
momentos e lugares desconectados do
mundo. A informação na internet ficou
tão acessível que já se começa a fazer o
caminho contrário. "Cresce entre os exe-
cutivos a procura por conteúdos fecha-
dos e exclusivos", diz Caldas.

De acordo com os estudos do Obser-
vatório, quando se fala em consumo
das elites há duas estratégias em voga:
a busca pelo hiperexclusivo, que reúne

coisas que dificilmente vão chegar às
massas - como as viagens espaciais; e
pelo hiperseletivo, objetos escolhidos
por seu "algo mais" - como um carro
ecológico, por exemplo.

Dentro da lógica da tradição e do
hiperexclusivo, a escolha de pequenos
"mimos", como relógios e jóias, também
passou por mudanças. No lugar de várias
peças, opta-se por uma única e com ou-
tro tipo de "valor agregado" - um valor
intangível. "Entre os homens, sentimos
um aumento da procura por relógios
feitos à mão e de séries limitadas", diz
Christian Hallot, porta-voz da H.Stern.
Estamos falando de artigos com tiragem
de 30, 40 peças ao ano, e com fundo de
safira transparente - para expor a má-
quina somente para o seu dono. Um de-
talhe pra lã de elitizado. Já as mulheres
querem peças com design contemporâ-
neo (um valor intangível, novamente)

e de tamanhos maiores - para usarem
uma peça única, no lugar de várias. "O
ouro amarelo polido está em alta, e as
jóias cresceram de tamanho. Hoje, elas
deixaram de ser uma reserva de valor
para constituir um acessório de estilo."

Mas não há como falar em novos
sonhos de consumo sem falar em "expe-
riência". O termo já vem, há algum tem-
po, sendo usado para definir uma nova
vivência do consumo de luxo, em que o
que conta é o momento e a recompen-
sa não concreta, mas a abstrata, que se
leva dele.

"Hoje, cresce a procura por viagens
que ofereçam algo mais que o roteiro em
si", diz Tomás Perez, sócio da agência de
turismo Teresa Perez. Esse "algo mais"
pode ser um jantar à francesa nas mu-
ralhas da China, um cruzeiro pela costa
brasileira para apenas cem pessoas ou
uma aula para os filhos com especialista



PULSEIRA DA H. STERN
Jóias maiores e em peça única para
mostrar principalmente estilo

em arte impressionista em pleno Musée
d'Orsay, de Paris. Segundo o sociólogo
Caldas, uma tendência "transversal" que
surge ao mesmo tempo é a valorização
dos destinos brasileiros. "Mas estamos
falando de destinos pouco explorados,
como certos resorts de luxo, onde o con-
sumidor possa se distinguir novamente
e, ao mesmo tempo, expor seus valores."

Luxo na experiência é o que restou
depois que boa parte dos produtos,
serviços e da tecnologia "premium"
caíram nas mãos de mais pessoas. "O
sonho de consumo migrou da posse
para a experiência - que tanto pode ser
uma viagem para algum destino com
belas paisagens como uma boa noite de
sono", explica o consultor Luiz Alber-
to Marinho, presidente da consultoria
BrandWorks. "O luxo está cada vez mais
no serviço ou na tecnologia que tornam
a vida mais fácil."

Foi pensando em funcionalidade que
o executivo Roberto Garcia Neves, CEO
da grife de lingeries "premium" Loun-
gerie, do grupo Brasif, escolheu sua
nova moradia: "Um apartamento enor-
me não era a minha prioridade, mas eu
fazia questão de boas soluções de lazer
e esportes para mim e minha família",
diz Neves, que não queria abrir mão de
ter seu entretenimento à porta de casa.
"É o mínimo, para quem mora numa ci-
dade como São Paulo."

Falando em casas, o escritório de ar-
quitetura Forte Gimenes & Marcondes
Ferraz (FGMF) sentiu uma mudança sen-
sível no estilo de moradias "premium",
de dez anos pra cá. Antes, era difícil con-
vencer alguém a ter uma cozinha junto
com a sala. "Hoje, integração é tudo", diz
o arquiteto Rodrigo Marcondes Ferraz,
sócio do escritório. Integração de espa-
ços e de sistemas de som e de imagem.

"As pessoas estão menos preocupadas
com materiais caros - como mármore -,
querem investir em qualidade espacial."
Além disso, a sustentabilidade aparece
como preocupação crescente. Os consu-
midores dessa classe social estão que-
rendo fontes alternativas de energia e
reaproveitamento de água.

A tese é corroborada por Neves. "Aos
42 anos, acredito que faço parte de uma
geração que precisa mais de soluções
para uma vida prática que de coisas
luxuosas. Queremos casas práticas, via-
gens com um objetivo e um carro me-
nor, que polua menos e tenha manuten-
ção mais fácil, por exemplo." Ainda as-
sim, diz o executivo, existem aspirações.
"Queremos compensar o estresse com
certos 'mimos' que nos permitimos.
Investimos no supérfluo para resolver,
com o consumo, as nossas culpas." Ou
seja, nem tudo está mudado.

Text Box
Fonte: Executivo de Valor, São Paulo, ano 10, n. 10, p. 22-25, abr. 2010.




