
Doze passos
direção

Roseani Rocha

S
aber o que se passa na cabeça dos consumidores, ou
ao menos tentar, é uma tarefa básica de agências e
anunciantes; entretanto, o que tem ganhado força
atualmente junto a institutos de pesquisa e empresas

de consultoria é o investimento em investigações que pos-
sam levar ao conhecimento de como as pessoas em seus
vários papéis, inclusive o de consumidoras, irão se compor-
tar no futuro.

Esse jogo de futurologia pode parecer abstrato e incerto,
mas, na verdade, tem sido construído sobre bases sólidas,
como pesquisas que sondam o atual comportamento das
pessoas e os fatores que o poderão influenciar.

Uma das empresas que atuam nessa linha é a Future
Brand, dando consultoria a empresas que desejam construir
suas marcas e direcionar os negócios para o futuro. Em sua
autodefinição ela diz que, ao explorar essas tendências,
"mapeia e examina as forças que, aliadas à criatividade e à
imaginação, identificam futuros territórios de lucratividade
e impulsionam as marcas para a inovação".

O vice-presidente global de inovação da Future Brand,
Christopher Nurko, apresentou neste mês em São Paulo um
estudo, feito ao longo de um ano, em que foram detecta-
das as 12 principais tendências comportamentais dos con-
sumidores, chamadas de "Future forces" (veja quadros com
a descrição de todas elas). Também participaram do encon-
tro Lesley Salem, diretora de insights da empresa sediada
em Londres, e Hélio Mariz de Carvalho, sócio-diretor da
Future Brand.

Segundo Nurko, o futuro pertence a quem, de fato,
inova e explora o conhecimento. E segundo ele, isso tem
sido menos visto em mercados tradicionais, como o norte-
americano e o europeu, e está em ebulição em países como
China e Brasil. A inovação nos ajuda a fazer escolhas, sendo
que a criatividade é parte importante dela, diz o executivo,
ressaltando que nem sempre as melhores idéias vêm de lon-
gos processos de brain storm. E para que a inovação acon-

Saúde holística - A proliferação do comércio de vitaminas, da presença de
spas urbanos, de tratamentos alternativos, de cursos de yoga, e por aí vai,
indica a tendência de as pessoas se informarem cada vez mais sobre sua
saúde e bem-estar também emocional. As marcas devem tentar prover os
consumidores de produtos que os ajudem a atingir esse equilíbrio. No Brasil,
o caso da marca Clorofila, uma bebida energética, é exemplo.

Jogo de identidade - Parece contraditório, mas é assim que funciona: cada
pessoa quer ser única num grupo, com o indivíduo se transformando ele
mesmo numa espécie de "marca", mas ainda assim tendo o sentimento de
"pertencimento". No Japão, houve empresa que criasse um estojo para pre-
sente com 34 sabores de creme dental. No Brasil, o exemplo apresentado foi
a marca Bad Boy de artigos jovens e esportivos.

Antídotos - Com as pressões da vida moderna, todos têm momentos em que
precisam parar um pouco, se afastar, recarregar as energias. O desafio das
marcas, nesse cenário, será encontrar produtos ou serviços, ou antídotos,
que colaborem com o balanceamento da vida do consumidor. Na Inglaterra,
já existem bebidas exclusivamente para "relaxamento".

Encantamento - As facilidades de comunicação e conhecimento do mundo,
que parece menor e sem fronteiras, não diminuem o desejo de todos pela varie-
dade, pela vivência de experiências diferenciadas. Novas culturas e povos,
rituais e ingredientes raros agradam a todos; assim, levam vantagem marcas
que tenham conhecimento, histórias, como valor agregado, e se tornam mais
carregadas de sentido. Um case nacional nesta área foi o perfume Malbec, de
O Boticário, com ênfase ao processo de fabricação, semelhante ao dos vinhos,
associando o "espírito" da bebida ao do perfume, revestido de sofisticação.
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teça, duas fontes se destacam, a tecnologia e o próprio

comportamento das pessoas, bem como a percepção que

elas têm das coisas, criando valor a determinadas categorias

e produtos. Os estudos de marketing têm cada vez mais se

apoiado em disciplinas como psicologia e sociologia, o que

fez Nurko brincar: "Se pessoas como Freud vivessem hoje,

certamente trabalhariam com marketing".

Fazendo uma introdução à apresentação das 12 tendên-

cias em si, Nurko afirmou, ainda, que inovação não se faz

em isolamento, mas depende do conhecimento do consu-

midor. Um empresário necessita entender sua marca, quem

são — ou não são — seus consumidores e por que, assim

como compreender o mundo deles. Importante também,

para os profissionais de marketing, ressaltou Nurko, é
aprender a dizer que não sabem alguma coisa. O estudo

demandou a participação de profissionais que atuam em

todos os escritórios da Future Brand em vários países.

Segundo Lesley Salem, diretora de insights da empresa

em Londres, por não se referirem a um mercado especifica-

mente, os temas considerados para determinar o estilo de

vida das pessoas para um futuro próximo foram aqueles

tidos como "macro".

Para ela, de maneira mais geral, existem quatro campos

nos quais o comportamento das pessoas tem mudado. A

individualidade tem sido forte, com a busca do bem-

estar, num mundo mais complexo e mais cheio de opções.

Ainda que se preocupe com o "eu", a vida em comunida-

de, até por questões de espaço nos grandes centros, tem

sido mais intensa, com as pessoas buscando se aproximar,

e se a convivência é dificultada pela vida moderna surgem

fenômenos como o Orkut, reunindo pessoas na Internet.

Outra marca dos tempos atuais e que se mantém nos pró-

ximos anos é a incerteza, motivada por vários fatores,

como tensões étnicas, aumento da violência, da poluição
do ambiente, levando todos a se preocuparem mais com

seu modo de vida, alimentação, maneiras de relaxar etc.

Por fim, vive-se um tempo de novas regras, com mudan-

ças notáveis como a divisão das tarefas domésticas e a

Intimidade urbana - Ao mesmo tempo em que o crescimento das cidades aglo-
mera as pessoas, elas se sentem isoladas e têm surgido assim formas de criar
"vilarejos" dentro dos centros urbanos, mesmo que esses espaços sejam deter-
minados não por questões geográficas, mas por afinidades. Um exemplo é a Casa
do Saber, em São Paulo, na qual pessoas interessadas em humanidades partici-
pam de cursos com especialistas na área e se reúnem no café-livraria do local.

Cidadania ativa - Instituições tradicionais, nas quais antes as pessoas
tinham muita confiança, já não têm tanta credibilidade. Com isso, cada um
desenvolve maneiras de se firmar como cidadão, seja pelo consumo cons-
ciente, participação em ONGs ou em trabalhos voluntários. Honestidade e
transparência serão exigidas cada vez mais das marcas. A rede britânica de

cosméticos The Body Shop aplica isso desde o início de suas atividades; não
promete fazer milagres e se preocupa com o ambiente na confecção de seus
produtos. No Brasil, foi ressaltada a existência de marcas como Sorriso

Herbal, que afirma dedicar parte das vendas ao projeto S.O.S Mata Atlântica.

Campos de força pessoais - O sentimento de incerteza e insegurança vivido
por muita gente faz com que elas lancem mão de mecanismos de proteção. A
maioria, entretanto, não quer se isolar do mundo, e as marcas deverão propor-
cionar segurança, sem paranóia. Neste aspecto, um dos exemplos citados foi
o da cerveja Itaipava, primeira do mundo a ter selo de proteção na lata.

Alívio - Se muita gente busca o equilíbrio em práticas como a yoga, outros
preferem aproveitar o tempo livre para liberar o estresse em coisas mais
arriscadas, como esportes radicais, ou que considerem prazerosas, como fes-
tas e bebidas. Às marcas caberá encontrar um ponto de equilíbrio entre
segurança e risco.
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Nostalgia - Até lembra música dos Titãs, "a melhor banda de todos os
tempos da última semana". Assim são as modas, fugazes, mas algumas
delas perdem esse status, viram hábito e freqüentemente são revisita-
das, justificando coisas como o gosto de algumas pessoas por artigos
de brechó, É a busca de valores do passado em objetos usados no pre-
sente. Alguns produtos parecem, assim, eternos, como os "Dadinhos"
de amendoim fabricados pela Dizioli.

Atitude, acima da idade - Tornou-se mais difícil determinar o com-
portamento das pessoas simplesmente por sua idade ou classe social,
obrigando as marcas a pensarem para além desses fatores. A jovialida-
de não se restringe às pessoas de faixa etária jovem, mas é encarada
pelas pessoas de diferentes maneiras. Uma empresa de maionese japo-
nesa colocou em seu rótulo que o produto era para consumidores "de
O a 100 anos". Um case brasileiro, que tem se propagado e virou febre
na Europa é o das sandálias Havaianas, sempre apostando na diversi-
dade de versões.

Estilos de vida alternativos - Cada um tem criado seu próprio estilo
de vida e escolhido as guias para o dia-a-dia, o que justifica a plura-
lidade e expansão de algumas religiões, por exemplo, com a atenção
maior a questões relacionadas à espiritualidade. Algumas pessoas
fazem, entretanto, de seus hábitos de consumo quase uma religião; a
rede de cafés Starbucks, por exemplo, tem uma legião de seguidores,
o que a fez lançar até um recipiente para nada menos que 2,8 litros
da bebida.

Novo tradicionalismo - Quando se adaptar aos novos tempos não se
torna uma tarefa muito fácil, uma reação natural é buscar referências
e valores tradicionais, ainda que com uma roupagem nova. Algumas
marcas, cientes de seu valor e tradição, continuam a explorá-las de
novas maneiras. Nesta última tendência, o caso pinçado foi o da marca
Cisne, que lançou há não muito tempo a versão líquida de seu princi-
pal produto, o sal.

maior tolerância com diversidades (o homossexualismo

tentando deixar de ser tabu, por exemplo). Todos esses

aspectos foram considerados para a definição das "Forças

do futuro".

Concluindo a apresentação do estudo, Christopher

Nurko aconselhou os profissionais para que fiquem atentos

e experimentem se perguntar para onde caminham suas

marcas e seus clientes. E a lembrarem sempre que, num

mundo de incertezas, as marcas podem promover aos con-

sumidores segurança, certeza e confiança. Saber a hora de

mudar também é um mérito muito grande, segundo Nurko,

que, neste particular, lembrou que a Nokia surgiu no mer-

cado como uma fábrica de papel higiênico e percebeu, nos

anos 50, que o futuro estava no setor de comunicações.

Para ele, a inovação pode acontecer por dois fatores dis-

tintos — uma frustração em relação a algo, levando alguém

a superar isso, ou por adaptação/mudança de determinado

produto ou serviço.

Diplomático, Nurko citou casos de empresas brasileiras

atentas a essas tendências e que por isso se destacam:

entre elas os bancos, com serviço via internet "world

c lass" ; a Natura, afinada a valores como uso sustentável da

natureza e à preocupação das pessoas com sua saúde e

bem-estar; e a Embraer, destaque na produção de aerona-

ves. A própria marca "Brasil" anda em alta, tanto na

moda, música e outras formas de arte, mas o executivo

ressalta que o mais sábio é explorar a "brasilidade" mais

que simplesmente um padrão de cores nacionais. Quem

deseja alcançar o market share, disse, jamais pode se des-

ligar do "market care". É o que tem feito empresas muda-

rem seu perfil (para ele, a Apple não será uma empresa de

computadores, mas de entretenimento, o que já começa a

se configurar, com a criação, por exemplo, dos iPods, apa-

relhos em que as pessoas ouvem as músicas armazenadas

em mp3).

Só conseguirá realmente inovar quem mantiver a mente

aberta ("admitir, às vezes, que não sabe a resposta e escu-

tar"), definir o que exatamente quer melhorar ou inovar,

quais são as expectativas no curto e no longo prazos, dife-

renciar funções e processos (pessoas da empresa têm habi-

lidades diferentes, uma pode ser mais implementadora,

outra mais desafiadora; além do que, entregar uma idéia

no momento errado para a pessoa errada pode matá-la

desnecessariamente), ter foco e saber inovar usando dife-

rentes meios, seja distribuição, estrutura organizacional,

produto etc.

Há quem diga que saber fazer perguntas é mais relevan-

te que buscar respostas todo o tempo. Nurko agradaria a

essas pessoas ao sugerir, que se questionem em assuntos

como "A idéia é mesmo boa? Será substituída facilmente?

Pode ser protegida? É algo diferenciado, que se encaixe na

estratégia de negócios? Alguém pagará por isso?".

Por fim, contrariando fatalismos e crenças em destino, e

muito pragmaticamente, Nurko defendeu o ponto de vista

de que o futuro quem cria somos nós. ©
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