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Quando o professor de História Frank Trentmann, esse inglês na foto acima, com PhD em 
Harvard e aulas ministradas na Universidade de Londres, começa a revirar os seus dados sobre 
o consumo no mundo, surgem detalhes saborosos. Ele sabe, por exemplo, que os franceses 
passam quase 100 minutos ao dia comendo em suas próprias casas, mais da metade do tempo 
gasto pelos americanos. Ao ouvi-lo, descobre-se que os indianos andam investindo altas 
somas de dinheiro com formas de entretenimento na família e que os italianos adoram tomar 
cappucinos pelas manhãs, e de preferência em temperatura morna."É impressionante como 
evoluiu a diversidade de gostos e hábitos pelo mundo", diz ele, por telefone ao Valor, de seu 
escritório em Birkbeck College, na Universidade de Londres. O mundo nunca pareceu, a seus 
olhos, tão "mais local" do que agora. "Não me parece existir evidências de que estamos 
caminhando para uma cultura de consumo globalizada", afirma ele. E isso não tem a ver, 
necessariamente, com acessos protecionistas pós-crise global. "Os valores locais 
permaneceram muito fortes". 
 
"As empresas já parecem ter percebido isso e têm trabalhado dentro desses microcosmos de 
hábitos e estilos de vida que têm sido criados nas sociedades pelo mundo", completa o 
estudioso, se contrapondo à antigas posturas de escritores que previam o oposto. "Teremos 
uma humanidade desumanizada. Será um pesadelo", profetizava o poeta T.S.Eliot, em 1948, a 
respeito da criação de uma cultura uniforme entre as nações com a globalização. 
 
Para debater esse e outros temas, em 20 anos de estudos sobre o comportamento dos 
consumidores no mundo, Trentmann chega hoje ao Brasil para uma palestra promovida em 
São Paulo pela ESPM. Batizada de "4 1/2 Aprendizados sobre o Consumo", a apresentação 
deve reunir dados que ele coletou em um projeto chamado "Culturas de Consumo" . Desde 
1990, Trentmann esteve em mais de 30 seminários e elaborou quase 100 relatórios e ensaios 
sobre aspectos do consumo nos países desenvolvidos.  
 
Em sua palestra, o professor deve ressaltar, por exemplo, como os consumidores necessitam 
se ver, cada vez mais, como cidadãos e membros de uma comunidade - e menos como 
simples compradores. "Eles querem ser tratados como pessoas informadas pelos seus 
médicos, pelos seus gerentes de bancos e pelos vendedores", diz. 
 
Além disso, Trentmann identifica um outro movimento em alguns países. Em sua palestra, 
deve mostrar que a invenção de novas tecnologias e produtos estão criando hábitos de 
consumo inexistentes. Um exemplo são as máquinas fotográficas digitais. Tornaram-se uma 
necessidade e em alguns países, como Japão, um utensílio de uso diário. 
 
Trentmann esteve no Brasil uma vez, 15 anos atrás, mas arrisca citar possíveis tendências 
locais. Acredita, por exemplo, que o país deve viver um boom de consumo no segmento de 
produtos para casa - reflexo da forte demanda na área de construção civil. E diz esperar, no 
seu retorno ao Brasil, "ver uma classe média muito maior", afirma. "Estou muito animado. Sei 
que vocês mudaram muito". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2010, Empresas, p. B4. 


