


a música "Tempos Modernos",
o primeiro sucesso de Lulu Sa-
ntos, tem um trecho profético.

Mesmo sendo lançada em 1982, o verso
"Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos,
mesmo sem se sentir e não há tempo
que volte, amor, vamos viver tudo o que
há para viver, vamos nos permitir"cabe
como uma luva 22 anos depois, em
plena era da globalização e da internet.
Para compensar o esforço diário pelo
ganha-pão, batalha por novas perspec-
tivas profissionais, trânsito caótico, vio-
lência urbana, crise econômica mun-
dial, guerra e tantos outros fatores, há
um grupo crescente de pessoas que
buscam desfrutar os prazeres da vida
em sua plenitude, mesmo que essa sa-
tisfação seja apenas momentânea.

Para Jaime Troiano, presidente da
Troiano Consultoria de Marca, vários
são os sinais de que a tendência he-
donista está em franco crescimento.
Ele aponta o aumento dos produtos
mais caros e de luxo em diversos se-
tores como alimentação, gastronomia,
delicatessen, perfumaria e fumo dirigi-
dos à elite econômica. Filmes como
"Festa de Babete", "Chocolate" e "Sim-
plesmente Marta" ilustram bem a busca

pela satisfação em uma boa comida ou
bebida. Não dá, ainda, para saber se
esse comportamento se constitui em
uma nova tendência ou uma contra-
tendência dentro da onda de culto à
saúde. Por enquanto, os dois impulsos
correm paralelo e parecem mostrar
sinais de crescimento.

Para o psicanalista e psiquiatra
Jorge Forbes, presidente do Instituto da
Psicanálise Lacaniana, a massificação
de uma atitude 100% saudável gerou
grupos completamente ou parcialmen-
te descontentes que não admitem se-
guir o padrão geral estabelecido. "A re-
petição de hábitos criou condutas con-
sideradas naturais ou necessárias e aí
adquirir objetos luxuosos passa a ser
um recurso de orientação", diz.

Tal guia de conduta passou a ser
um alívio para quem viu suas idéias
sobre mundo e consumo destroçadas
com a internet e a globalização. Ele
explica que no mundo industrial, a re-
lação social era organizada por pontos
ideais que tinham a função de orientar
e convergir para eles a satisfação hu-
mana. Isso gerou a sociedade pirami-
dal, hierárquica com o pátrio poder na
família, a idéia de que ascender dentro
da empresa e passar anos nela era sinal
de sucesso profissional e o orgulho pe-
la pátria. Com a globalização e a co-
municação on-line e ininterrupta, o que
era considerado padrão caiu por terra
e as pessoas se sentiram desorientadas,
inclusive do que precisavam ter em
termos materiais. Por isso, seguiram a
maioria criando uma massificação de
comportamento e consumo. Já quem
quer fazer valer sua identidade, com-
pra o que quer e exerce sua liberdade.

E essa liberdade é absolutamente
humana, já que os bípedes que do-
minam o mundo não restringem o
consumo às chamadas necessidades
básicas. "A busca de um objeto
sempre tem uma carga importante de
prazer, de desejo, o que faz com que
o homem seja a única espécie que se
alimenta de símbolos", argumenta
Forbes. Realmente, nenhuma vaca
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consome capim de grife, apenas o
ser humano adota marcas porque
cada escolha é feita baseada no
prazer e na individualidade.

Em termos de propaganda, isso
pode ser um complicador para os
publicitários. Não é difícil notar o
marketing do medo em muitas peças.
Em comerciais de desodorante, por
exemplo, alguém com vergonha ou
com mancha molhada debaixo do
braço. Com essa comunicação, o
consumidor se sentia intimidado e
era levado a comprar o produto pelo
receio de se parecer com o perso-
nagem da propaganda. Hoje ainda é
possível ver isso, assim como pes-
soas com dentes amarelos, cabelos
arrepiados etc..

Felizmente, algumas marcas come-
çam a entender que é melhor tra-
balhar a liberdade e a indulgência do
consumidor, que precisa descarregar
suas necessidades em algum mo-
mento da vida. A marca de sorvetes
Häagen-Dazs explora isso em suas
campanhas, assim como a da picape
Mitsubishi Pajero e das cervejas, que
mostram os homens afrouxando a
gravata e relaxando na happy hour.

A rede de perfumaria Polimaia,
com lojas em Portugal e Brasil, tem o
hábito de fazer com que o cliente
entre na loja e gradativamente in-

centivar o consumo da fragrância
pelo aspecto sensorial da percepção
do estilo estampado no marketing.
No Grande Prêmio Brasil de Fórmula
l, por exemplo, a loja exibia cartazes
da Ferrari, numa alusão ao campeo-
nato, mas também ao perfume da
grife, provocando uma hipersimioti-
zação da informação capaz de atrair
tanto o apaixonado pela escuderia,
como o interessado no produto, as-
sim como gerar o interesse por quem
não conhece nenhum dos dois.

Mas, ainda é pouco, falta tra-
balhar a individualidade do desejo de
cada consumidor e aprender com
isso. As buscas por satisfação com
um determinado produto ou serviço
podem até coincidir em tempo e
local, principalmente se uma campa-
nha de marketing e relações públicas
fizer isso acontecer.

Forbes indica que o consumidor
começa a ser um co-criador e quer
interferir naquilo que compra, numa
escolha ativa. O psicanalista não es-
tá sozinho, no seu último livro O Fu-
turo da Competição, C.K. Prahalad,
o especialista em gestão inovadora,
diz a mesma coisa, o consumidor
deverá estar dentro da empresa co-
mo um conselheiro.

A cadeia de varejo novaiorquina
Antropology vende qualquer coisa

que uma mulher precise, sem pa-
redes nem prateleiras bloqueadoras.
Nascida no bairro chique, alterna-
tivo, intelectual e de vanguarda do
Soho, ela não faz propaganda (sua
repercussão vem do boca-a-boca) e
impressiona pelos resultados que
vêm obtendo. Nela, a consumidora
circula como quer, procura o que
quiser e se sente em casa.

Esse conceito é o oposto dos su-
permercados atuais, que possuem
gôndolas capazes de gerar fideli-
zação pela repetição da alocação dos
produtos nos mesmos lugares. Mas,
de acordo com a nova cartilha do he-
donismo consumista, esse caminho
manipulador provoca a passividade
do consumidor, o que é algo ultra-
passado. "O varejo tem de saber que
o novo consumidor não se sentirá
bem sendo dirigido com parelhas de
burro, ele quer ter satisfação na
compra", alerta Forbes.

Consuma-se

E o mercado, de olho nessa ten-
dência, investe para fornecer mais
que um xampu que lave os cabelos,
mas também que tenha um aroma
que desperte os sentidos, relaxando
e proporcionando bem-estar. Não é à
toa que um dos principais alimentos
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ativadores de serotonina, o chocola-
te, se faz presente em todo tipo de
produto de higiene pessoal, trata-
mento estético, bebidas, bolos, con-
feitos e até em pratos salgados, mis-
turado a pimenta, rosas e gengibre,
entre outros. O slogan do chocolate
Kit Kat, da Nestlé, é um dos mais
ilustrativos da indulgência: "Give me
a break, give me a Kit Kat".

É o marketing da indulgência.
Parece difícil dizer ao consumidor
coma, mas engorda, é um absurdo
de caro ou faz mal em excesso. Con-
tudo, mesmo no limiar do erro e do
acerto, há muitas marcas e produtos
que estão fazendo bem essa lição.
Um exemplo, citado por Jaime Troia-
no, é o Toddynho, que argumenta
racionalmente com a mãe ao dizer
que tem bons nutrientes e apela ao
prazer, já que é gostoso de tomar, o
que facilita a relação com a criança.
O consultor acha que as marcas de
sorvete deveriam adotar a mesma li-
nha estratégica, já que no Brasil o
produto é visto como sobremesa, ao
contrário da Europa, em que é tido
como alimento, inclusive no inverno.

Na área dos artigos de luxo o
marketing do prazer é mais eviden-
ciado, uma vez que ninguém compra
uma bolsa Louis Vuitton para trans-
portar objetos, mas para tomar para
si o status conferido pela marca. Da
mesma forma, o universo dos perfu-
mes de luxo trabalha o aroma, mas
principalmente o estilo que pode ser
incorporado com a fragrância. No
caso de um sucesso recente, Very
Irresistible, fragrância floral aromática
da Givenchy lançada no ano pas-
sado, o nome (misto de francês, da
origem da marca, com o inglês, da
musa Audrey Hepburn), a assinatura
da campanha ("Very Irresistible. Very
élegant, Very fun, Very you") e a ima-
gem da garota-propaganda (a atriz

nais das consumi-
doras. Very Irresis-
tible é para as mu-
lheres que desejam
ser joviais, atuais, inde-
pendentes, alegres e espon-
tâneas, independente da idade", diz
Maria Luisa Pucci, diretora da Given-
chy no Brasil. E assim, as brasileiras
pagam cerca de 260 reais por l00ml
da fragrância para se perfumarem e
também se embeber desse universo
singular. E a aceitação é tanta que em
agosto chegará a extensão de linha
de Very Irresistible com hidratante
nacarado, desodorante e loção para
firmeza da pele.

Maria Luisa afirma que as heavy
users são as consumidoras da classe
A, mas a marca está presente nas
"listas de desejos" das pessoas de
outras camadas sociais. Para os ho-
mens, também no início do segundo
semestre, será lançado Givenchy
Blue Label, que confere frescor, mas
também o símbolo de um homem
ligado aos esportes aquáticos e ra-
dicais, ou seja, do esportista de final
de semana que muitos querem en-
carnar sem pudores. Maria Luisa afir-
ma que embora os brasileiros com-
prem menos perfumes de luxo, são

igualmente hedonistas e procuram o
prazer da fragrância e da personali-
dade da marca. A Givenchy é a segun-
da marca mais vendida no setor de

Jóias tanto quanto perfume
também são responsáveis por
grande parte do consumo he-
donista de luxo. Ter uma jóia
com identidade única e design

premiado é um objeto de co-
biça e prazer de muitos. Dos
homens, normalmente para pre-
sentear, numa demonstração de
poder. Para as mulheres, de or-

gulho em ostentar uma relíquia.
Na Talento Jóias, que possui lojas

em São Paulo e Belo Horizonte,
90% dos consumidores são mulheres
de 25 a 60 anos que já escolhem e
compram suas próprias jóias. Mais
que os tradicionais anéis, o carro-che-
fe da casa são os brincos, como sím-
bolo de que, colocados nas orelhas,
provocam impacto imediato. Mas
qual a explicação para que alguém
compre uma jóia de até cem mil reais
para usar apenas quando não se sen-
tir exposta à violência das ruas? Se-
gundo Jacques Rodrigues Júnior, só-
cio-proprietário da Talento Jóias, suas
clientes preferem pagar dez mil reais
numa jóia a comprar um vestido de
festa por 30 mil reais porque as pe-
dras preciosas são investimentos con-
cretos para o futuro. "O consumo de
jóias é prazeroso, mas também feito
de forma racional, visto como um
complemento das roupas que já pos-
sui", opina. Para cativar novos públi-
cos, a Talento investe em eventos
para executivos nos quais apresenta
suas jóias. Com isso, Rodrigues Júnior
pretende ampliar o faturamento de
suas lojas de 12% a 15% neste ano.
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perfumaria de luxo no Brasil, atrás
apenas da Dior, em possui outros

blockbusters como Amarige, Or-
ganza e Givenchy Pour Homme.

Liv Tyler) expri-
mem as moti-
vações aspirado-



No reino dos charutos, fuma-se
por prazer e pelo status que ele pro-
porciona, uma vez que esse ato sofis-
ticado está mais ligado às camadas de
maior poder aquisitivo. Mas a Matta-
fina Tabacos está tratando de reverter
isso. No site www.mattafina.com.br, a
idéia é difundir a cultura do charuto e
mostrar que dá para fumar um
exemplar brasileiro por seis reais e
um cubano a partir de 12 reais. Essa
democratização do fumo de charuto
vem da consciência de que o brasilei-
ro, ao contrário do europeu, tende a
valorizar o status em detrimento do
prazer. "Muitos fumam a marca e não
o tabaco. Atualmente, a marca da mo-
da é o cubano Cohiba, como no pas-
sado foram o Doble Corona e o Hoyo
de Monterrey, o que não quer dizer
que sejam os favoritos dos conhece-
dores de charuto", diz Ricardo Matta,
diretor da Mattafina e um dos poucos
especialistas do setor no Brasil. Seus
favoritos pertencem à linha Romeu e
Julieta. Diferente do cigarro, o charu-
to requer ambiente específico para
ser apreciado e o site orienta sobre a
etiqueta em relação ao fumo. É por
isso que Matta costuma dizer que fu-
mar charuto não é um vício, mas um
prazer, como degustar um bom

vinho. Enquanto o fumante tende à
compulsão e ao ato de manter o ci-
garro constantemente entre os dedos,
o consumidor habitual fuma de dois
a três charutos por semana. Em rela-
ção ao policiamento sobre o fumo,
Matta ressalta que os charutos feitos à
mão, mais curados, têm baixos teores
de alcatrão e nicotina.

Com o lançamento da revista Ci-
gar em 1991, houve toda uma movi-
mentação em torno do prazer de fu-
mar, levando os norte-americanos à
cultura do charuto. No Brasil, desde
1994, com a chegada de no-
vos fabricantes e mar-
cas, que passaram
a exportar para to-
do o mundo, ini-
ciou-se um merca-
do crescente. Para
Matta, o mercado de
charutos e acessórios
deve se expandir no
País porque existe todo
um ritual e o consumo está
ligado a um estilo de vida. A
produção brasileira atinge 22,5 mi-
lhões de charutos e cigarrilhas por
ano, com faturamento estimado em
20,4 milhões de reais anuais. As
exportações ultrapassam 1,3 milhão
de unidades/ano. A própria Mattafina
tem produção própria no Recôncavo
Baiano com distribuição nacional. No
posto dos países que mais produzem
charutos estão República Dominica-
na, Cuba, Honduras, Jamaica e Brasil,
que, por sua vez, consome um mi-
lhão de charutos cubanos. Em relação
ao consumo, os Estados Unidos ocu-
pam a primeira posição, seguidos
pela Europa.

Antes ligado a pessoas mais ve-
lhas, os invernos em Campos do Jor-
dão (SP), por exemplo, provam que
já é comum ver jovens fumando cha-
rutos. Para ampliar a divulgação entre
todos os públicos, a Mattafina preten-
de realizar eventos para degustação.
Sempre ligado ao charme e bom gos-

C O N S U M I D O R M O D E R N O N ° 8 4

to, na galeria de fumadores de cha-
ruto estão políticos como Fidel Cas-
tro, estudiosos como Freud, artistas
como Jack Nicholson, Pierce Bros-
nan, Michael Douglas, John Travolta
e Denzel Washington. Linda Evange-
lista, Claudia Schiffer e Demi Moore
também figuram na lista mostrando
que as mulheres não só apreciam
charutos como mantêm clubes e reu-
niões fechadas para apreciação.

O consumo hedonista não é privi-
légio apenas das classes

socioeconômicas mais
favorecidas, já que
todos têm direito
ao prazer. A busca
pelo prazer inde-

pente da classe so-
cial. E isso ficou mais

evidente após o Plano
Real, em que o mercado

"descobriu" o consumidor classe
C e proporcionou a ele diversas no-
vidades que até então eram reserva-
das a quem dispunha de mais dinhei-
ro para o supermercado. A tendência
ainda continua. Neste inverno, por e-
xemplo, a Nestlé elegeu sua marca
Chandelle para levar as delícias do
fondue de chocolate a um precinho
bem camarada, satisfazendo todos os
bolsos. Por menos de quatro reais, o
sofisticado hábito suíço de besuntar
frutas em chocolate quente antes da
degustação se popularizou. Para isso,
o consumidor tem apenas que es-
quentar o pote em tamanho bem mai-
or que o do Chandelle convencional.

Parece que só agora muitas em-
presas notaram que há uma brecha
de mercado pouco ocupada para a
satisfação dos desejos das classes me-
nos privilegiadas e que eles igual-
mente precisam de momentos de in-
dulgência até para ter uma válvula de
escape em relação a seus problemas
financeiros.



Sexo também

A vida sexual do consumidor teve
dois momentos considerados impor-
tantes: a difusão da pílula anticoncep-
cional nos anos 60 e os medicamen-
tos contra disfunção erétil, como Via-
gra (Pfizer), Cialis (Lilly), Levitra (Ba-
yer) e Uprima (Abbott). Esses remédi-
os costumam corresponder a 3% do
faturamento das farmácias e são os
primeiros a ser capturados pelos la-
drões nos roubos aos estabelecimen-
tos pela facilidade com que podem
ser comercializados depois. Prova da
cobiça é que vários produtos piratas
que se dizem com o mesmo efeito
dos patenteados são comercializados
no centro da cidade com preço muito
menor. No caso do pioneiro Viagra,
que possui 65% de mercado, o Brasil é
o segundo maior consumidor, perden-
do apenas para os Estados Unidos.

Isso demonstra que a importância
da vida sexual satisfatória numa so-
ciedade que cultua a virilidade mas-
culina e que a mulher cobra o desem-
penho do parceiro. O consumidor
heavy user pertence às classes A e B
(65%) e C (35%) e tem entre 35 e 45
anos, quando a atividade sexual é
mais intensa e o desempenho já não
é o mesmo da fase pós-adolescente.
Jurandir Cestari, gerente de marketing
de saúde feminina e masculina da
Pfizer, afirma que o potencial para
esse tipo de medicamento é de 3,5
milhões de consumidores que teriam
poder aquisitivo e indicação de grau
leve a moderado de disfunção erétil,
mas apenas 400 mil a 500 mil utilizam
o produto.

Ele credita essa lacuna à cultura
do brasileiro de não procurar trata-
mento para as doenças, à não- acei-
tação do problema, à ausência de re-
lacionamentos afetivo e sexual defini-
dos ou da necessidade de tê-los, sem
contar aqueles que colocam a culpa
na mulher. Mas o que leva a maioria
dos homens a não enfrentar o médico
nem freqüentar os balcões das farmá-
cias à procura de tratamento é a ver-

gonha e a timidez. Mas cada vez ma-
is esse bloqueio é quebrado com as
campanhas dos grandes laboratórios
sobre o assunto. "A tendência hedo-
nista ajuda a vender todos os produ-
tos que atuam no aumento da quali-
dade de vida", confirma Cestari. Mas
ele ressalta que a procura por fórmu-
las mágicas contra impotência mascu-
lina é bem mais antiga e quase mile-
nar. A compra do Viagra nas farmáci-
as com receita médica representa 75%
das vendas, mas principalmente os
mais jovens também fazem uso do re-
médio por curiosidade ou para im-
pressionar as parceiras com várias
ereções na mesma noite. Para satisfa-
zer e prolongar o instinto hedonista
do prazer sexual, eles pagam até 106
reais por quatro comprimidos azuis.
Por conta disso, o consumo tende a
ser eventual, enquanto os dos heavy
users e dos homens com mais de 45
anos é mais freqüente, de cerca de
uma caixa por mês.

Para Cestari, o principal benefício
do Viagra e similares foi que ele tirou
um peso dos ombros dos homens es-
tressados, reduzindo pelo menos uma
de suas preocupações cotidianas: a
angústia por falhar na cama.

A Pfizer também vem investindo
em tecnologia para oferecer solu-
ções que proporcionem qualidade
de vida ao consumidor. Uma delas
é dirigida àquelas pessoas que não
resistem a uma alimentação desre-
grada e cometem excessos e tam-
bém para quem naturalmente pos-
sui colesterol alto. Ela criou o Lip-
tor, considerado o remédio mais
vendido no mundo, mas que já tem
concorrente, o Crestor, lançado pe-
la AstraZeneca em março no Brasil.
Outro remédio de última geração
da Pfizer é o Bextra, um antiinfla-
matório de alívio rápido que não
prejudica o estômago de quem so-
fre de gastrite, deixando o consu-
midor livre para o prazer de comer
- e viver, por que não? Afinal, o
tempo voa e precisamos nos permi-
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tir certas coisas.


