
Chave para o inconfessável 
Angela Klinke  
 
Com quatro guris, a Box 1824 capta o desejo dos jovens 
 
Um grupo gaúcho tem roubado uma fatia do mercado de tendências por seus métodos criativos 
de sondar os desejos de consumo. Para entender como os jovens organizam o tempo, eles ligam 
e perguntam "o que você está fazendo agora?" Para mapear o uso cotidiano que este mesmo 
público faz da tecnologia, perguntam "qual o texto da sua última mensagem?". Recrutam 
consumidores que vão para baladas com celular e passam no itadas em botecos para entender o 
comportamento dos bebedores de destilados. Tudo posteriormente fundamentado por filósofos 
como Michel Maffesoli e Jeremy Rifkin. 
 
Eles são sutis e discretos. Se você perguntar a um publicitário pela "Box 1824" - o nome deste 
esquadrão - verá uma cara de paisagem. "Até então, apostávamos no "no-marketing". Um cliente 
indica o outro", diz Rony Rodrigues, o criador da Box. Com 25 anos, ele é o mais velho da turma 
dos quatro guris que não tem escritório, nem site ou cartão de apresentação e atende clientes 
como a Unilever (em 10 países), a Grendene, IG, a Sagatiba, Nokia, e Claro. Seus projetos 
costumam custar a partir de R$ 150 mil. 
 
Valor: Qual é o processo de trabalho da Box? 
 
Rony Rodrigues: Nenhum trabalho é como o outro. Por exemplo, recebemos de uma empresa de 
pesquisa um trabalho sobre jovens e música, feito para a Claro. Eles tinham pesquisado quais os 
tipos de música os jovens mais gostavam. As respostas foram mecânicas e óbvias: reggae, rock e 
música eletrônica. Decidimos então invadir as casas dos jovens e ver quais CD´s eles tinham em 
seus quartos. Descobrimos outros estilos que não tinham aparecido, que eles tinham vergonha de 
declarar, como bandas gaúchas e de pagode. Aconselhamos a Claro a disponibilizar os ringtones 
destas bandas e a criar um concurso de bandas novas. Assim nasceu o Demo Hits que virou uma 
seção permanente na área de conteúdo da Claro. O acesso ao serviço de toques cresceu 92% no 
Rio Grande do Sul. 
 
Valor: Como a Box segmenta o mercado de consumo?  
 
Rodrigues: Se você entende o mundo através do plano cartesiano classe-social/faixa-etária, você 
reduz o universo de possibilidades. Pessoas de todas as classes compram luxo, assim como 
pessoas de todas as classes podem não comprar luxo. O que fazemos é segmentar a partir de 
comportamentos como: Alpha, Beta e mainstream. Com os Alphas trabalhamos para criar 
variáveis para inovação de produtos, com Betas testamos o poder de fogo dessas variáveis. O 
mainstream é conservador. Os Beta são o público mais valioso hoje por causa de sua capacidade 
de se conectar com o novo e disseminá-lo. 
 
Valor: O que os jovens esperam das empresas hoje em dia? 
 
Rodrigues: Eles esperam das empresas é que elas não sejam empresas. Mesmo que seja uma 
realidade insustentável, a morte das empresas já está na arte, nas ruas, na moda, na literatura e 
em boa parte das manifestações éticas e estéticas que permeiam os movimentos jovens de 
âmbito global - pode não ser uma realidade objetiva, mas é desejo do imaginário coletivo. 
 
Valor: Há uma cidade ou comportamento determinante? 
 
Rodrigues: Depende. Jerusalém, Melbourne, Reykjavik e Recife foram pólos que estivemos neste 
ano para pesquisar estilos de música, assim como Helsinki e Tóquio para um projeto de celular. 
Também passamos pela Antuérpia, Paris, Congo, Nova Delhi e Porto Rico coletando insights para 
uma marca de moda. Todo lugar inspira, depende do briefing. 



 
Valor: Qual empresa vocês admiram e por quê? 
 
Rodrigues: As marcas que conseguem se conectar com o público jovem, e que antes de serem 
uma empresa materializam uma ideologia. Entre elas estão a Apple, a Virgin, a Camper, a 
American Apparel. Mas também existem marcas underground do mundo digital que conseguem 
construir uma imagem conceitual como a Serum Versus Venon (SVSV) que faz moda street de 
altíssimo valor vendendo só por encomenda, e embalando as roupas em cápsulas de porcelana. 
 
Sibaritas 
 
Cosa Nostra 
 
Pegue um colombiano preso em Barcelona por venda de drogas e tráfico de armas e adicione seu 
companheiro de cela I.F.U. (inicia is de seu nome). O que você tem? Uma grife de camisetas de 
sucesso! É "De Puta Madre 69" - saudação dos dois na prisão. A dupla vende camisetas com os 
dizeres "Puro Pó Branco", "Kill Barbie", "Traficante" - e com a advertência "Não imite os nossos 
dizeres", "Não cometa ações ilegais". Gostou? A marca chega ao país numa empreitada dos 
empresários Bassim Trabulse e Bruno Dias que a distribuirão para multimarcas. 
 
 

 
 
 
Do papel para o porta-jóias 
 
Para quem gosta de frases de efeito, lá vai o novo lema da Montblanc: "da resina preta para o 
diamante negro". Explica-se: a maior fabricante de canetas premium do mundo prepara-se para 
entrar no mundo da joalheria. Lança até setembro sua linha de prata para mulheres, e em abril de 
2006, apresenta sua primeira coleção com ouro e pedrarias no Salão de Alta Relojoaria, em 
Genebra. É mais um passo da grife alemã para se reposicionar no mercado mund ial, sendo alçada 
a um patamar mais elevado. 
 

 
 



 
Transparência com fama mundial 
 
O projeto aprovado por Norbert Platt, ex-presidente da Montblanc e atual CEO do grupo 
Richemont a qual a grife pertence, deixou as demais integrantes do conglomerado incomodadas. 
Ela já é a segunda em volume de relógios do grupo - só perde para a Cartier- e avança 
justamente na seara desta tradicional joalheria francesa. 
 
Em busca do jeans perfeito 
 
No Brasil, a Montblanc também passará por um upgrade. Abre no primeiro semestre de 2007 sua 
flagship, a maior loja da marca na América Latina, no novo shopping Cidade Jardim. Serão 130 
m² com as linhas completas de produtos, inclusive os ítens mais caros, já que este será um 
shopping exclusivamente de luxo- que não combinavam com o mix das demais sete lojas no país. 
 
A praça e o mundo 
 
Lembra de móveis irreverentes como os banquinhos de anão ou das cadeiras de acrílico 
transparentes? Elas são peças da marca italiana Kartell, empresa fundada em 1949 que acabou se 
tornando um laboratório de experimentações tecnológicas. Tanto é marco no design mundial que 
a Kartell tem partes de sua coleção compradas pelo Museu Pompidou. Mas ser um clássico não a 
afastou do mercado. Entre abril de 2004 e 2005, a marca cresceu 12% no mundo e, segundo sua 
agente no país, Maria Elisa Figueiredo Nunes, dobrou seu faturamento no Brasil. Os números 
estimularam o empresário Helio Bork - diretor da loja Montenapoleone e da Bang Olufsen no país 
- a abrir a primeira loja exclusiva da marca. "Será a oportunidade dos consumidores mergulharem 
no universo Kartell", diz Maria Elisa. Na foto, os bancos "Usame" lançados na última feira de Milão 
e à venda na futura loja. 
 
 

 
 
 
Uma das maneiras de medir o sucesso de uma grife poderia ser pelas cópias que os camelôs 
oferecem a você num passeio pelo centro da cidade. E, eles andavam esquecidos da marca Lee. 
Mas a grife criada em 1889 prepara um contra-ataque para a conquista do mercado. Na segunda 
quinzena de julho, a marca americana administrada no mundo pela V.F Corporation - grupo de 
faturamento estimado em U$ 6 bilhões -, inaugura no shopping Morumbi, sua nova loja-conceito e 
sinaliza um reposicionamento da Lee. 
 
Será uma loja à exemplo da recém-inaugurada em Buenos Aires (foto). Ela terá aspecto rústico 
com chão de cimento, madeira de demolição e fotos dos humildes agricultores e mineiros 
americanos que consagraram a marca - todos ingredientes com o qual a Lee se candidata ao 
clube dos jeans de prestígio. A loja venderá peças exclusivas de maior valor agregado além da 
linha básica de jeans tradicionais e significa um investimento de U$ 1, 2 milhão no país. É um 
valor digno da tarefa: enfrentar muitos concorrentes. 
 
 
Várias são as empresas de jeans que vem aumentando seus investimentos em tecnologia e 
modelagem para sofistic ar seus apelos (Zoomp, Ellus) - além das marcas que já nasceram vips 
(Seven, James).  



Todas correm atrás da italiana Diesel que inaugurou o filão do jeans de luxo (acima dos U$ 100) e 
mostrou a empresários de todos os setores que, dependendo da maneira com que o produto for 
trabalhado, ele pode inaugurar uma nova categoria premium. 
 
O empresário Marcos Sancovsky, dono da Benedixt - estrela da praça Benedito Calixto - conta que 
sempre ouvia dos clientes indagações sobre a lista de endereços da incensada loja de decoração 
paulistana e registrava a decepção deles ao ouvir sobre apenas três pontos na cidade. Pois uma 
das novidades da ABF Franchising Expo 2005, feira que começou ontem e se estende até o dia 11 
no ITM Expo, é a loja que, depois de 12 anos, inicia seu processo de franquias. "Por causa do 
trânsito, as pessoas estão mais bairristas e querem tudo perto de casa. Nisso existe uma 
possibilidade de expansão da nossa marca.", diz Sancovsky. 
 
 

 
 
A Benedixt foi uma das primeiras lojas no mercado nacional a apostar em objetos com design 
nacional e internacional assinados e hoje vende desde um saca-rolhas até banquetas, como estas 
do italiano Stefano Giovanonni (foto) - todas peças com um grande apelo estético, daqueles que 
bem impressionam as visitas. Sancovsky criou uma espécie de padrão de qualidade e estilo com 
seus 200 fornecedores e hoje é um tipo de curador - além de ter criado um modelo de 
atendimento com vendedores que costumam conhecer de perto as histórias das grifes. Essas 
qualidades estão sendo divididas com os franqueados. 
 
"As lojas poderão ter desde 40 metros quadrados ou ser até bem maiores do que a nossa primeira 
loja que tem 200 metros quadrados. Existe uma certa flexibilidade no projeto", conta Sancovsky 
que fez uma parceria com a livraria Nobel, que possui know how em franquias com 139 lojas no 
país, Portugal e no México. Benedixt: (11) 3062 6551 
 
Banana belga 
 
A Kipling - possivelmente um dos poucos ícones que vem da Bélgica - ganhou o mundo com suas 
bolsas feitas com nailon resistente com o divertido macaco pendurado. Tudo começou por conta 
do primeiro dono da grife que era um mochileiro apaixonado pelos macacos afric anos e que 
transformou as bolsas de suas expedições num rentável negócio. 
 
"Eles conseguiram dar uma nova abordagem a bolsas feitas com um material de baixo valor 
percebido, o nylon. É uma marca que uniu a diversão com a funcionalidade em seus produtos", 
diz Edson d'Aguano, dono da Consultive, empresa que desenvolveu e formatou a rede brasileira 
de 21 lojas próprias da Kipling no país. 
 
E o macaco belga deu muito certo em meio às bananas brasileiras. A rede de lojas nacionais é 
uma das operações-modelo para a Kipling mundial, tanto que a gestão brasileira - que pertence 
ao grupo Guty - foi eleita a mais eficiente da marca no mundo. 
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