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Pesquisa traça
perfis de homens
da classe A
Universo da amostragem representa 23%
das compras no País, ou R$ 220 bilhões

VeraDantas

Sofisticação, qualidade ou ex-
clusividade nem sempre são os
atributos mais valorizados de
umamarcapelopúblicomascu-
lino de alto poder aquisitivo.Os
homens angustiados, que se
percebemnummundoemcons-
tantemutação e que procuram
um reposicionamento, como
fez amulher, tendema ser con-
servadores e a prestigiar mar-
cas. Já os mais maduros, com
perfil de liderança, por exem-
plo, preferemapraticidadeeas
lojasmultimarcas.
Paradelinearoperfildecon-

sumo do homem brasileiro de
classe A, a consultoria Gouvêa
deSouza&MDdecidiupelapri-
meira vez usar a segmentação
semiótica, combase em símbo-
los não-verbais, numa pesqui-
sa. O resultado mostrou que o
homembrasileirodealtopoder
aquisitivo está dividido em três
grupos principais: órfão, meta-
homemehomemrefil, alémdos
híbridos,quemesclamcaracte-
rísticas dos três.
Osgrupos estão representa-

dosnumaamostrade1,2mil en-
trevistados na faixa de 18 a 55
anos e rendamédia familiar em
torno deR$ 9mil, o que corres-
pondea6%dapopulaçãobrasi-
leira, cerca de 3 milhões de ho-
mens. “É um público restrito,
masquerepresenta23%docon-
sumo no País, o equivalente a
R$ 220 bilhões por ano”, diz o
consultor Luiz Fernando Goes,
responsável pela pesquisa.
Especialistaemvarejo,Mar-

cos Gouvêa, sócio-diretor da
Gouvêa de Souza, observa que
há 10 anos não se imaginava es-
tetipodepesquisa.“Oconsumi-
dor era apenas dividido por fai-
xa etária.”A idéia comeste tra-
balho, diz ele, é subsidiar mar-
cas do varejo para que elasme-
lhorema estratégia de vendas.
O homem-órfão, por exem-

plo, representa 32% dos entre-
vistados, vive predominante-
mente na região Sudeste e tem
algumas características mar-
cantes no perfil semiótico. “Ele

émaismachão,rotineironotra-
balho, sente falta de umaestru-
tura familiar tradicional na vi-
da afetiva, está meio perdido
num mundo em transforma-
ção”,descreveGoes.Geralmen-
te tem entre 18 a 35 anos, é sus-
cetível a produtos quedemons-
trem qualidade, marquem pre-
sença,masquenãosejamextra-
vagantes. “Ele é inseguro, por
isso valoriza marcas exclusi-
vas, que estejam sedimentadas
e identifiquem sua presença.”
Por ter estas características,
seu perfil casa commarcas co-
mo SideWalk e Forum, por se-
rem tradicionais, alémdeGior-
gio Armani, Dell e outras, se-
gundo a pesquisa.
O consumidor enquadrado

no perfil meta-homem repre-
senta 34% dos entrevistados, é
maispropensoaescolhergrifes

tradicionais, mas com arrojo,
queofereçamserviços,transmi-
tamculturaetecnologia.Éoho-
memmaduro, com tendência a
trabalharmaisdoqueamédiae
a absorvermudanças. Ele valo-
riza a cultura, é um gourmet e
naposturapessoaldestacaa fa-
mília.“Ometa-homemseidenti-
fica com marcas como o jornal
O Estado de S.Paulo, porque
aprecia leituras mais elabora-
dasecríticas.Gostadelivrarias
comoaFnacedelojasdedepar-
tamento, como a C&A”, diz
Goes. O consumo se baseia na
relação custo-benefício e ele
prefere asmultimarcas.
Oterceirotipoéohomemre-

fil,despreocupado, liberaleque
valorizaolazer.“Éabertoàsgri-
fes esportivas, por exemplo.
Mas é também inseguro, gosta
da opinião dos amigos e é sus-
ceptível à ações no ponto-de-
venda. Comprar é um prazer,
mas ele não é fiel àmarcas.” ●

DanielHesselTeich

ParaoholandêsReinierEvers,
identificar tendências de con-
sumo é saber onde o mundo
dos negócios está hoje e onde
vai estar amanhã. Evers, 34
anos, é dono da Trendwa-
tching.com, uma das mais in-
fluentesempresasmundiaisde
análise do comportamento do
consumidor. Entre os clientes
deEvers estãoCoca-Cola,Uni-
lever e Sony Ericsson. Assistir
a um seminário da Trendwa-
tching custa no mínimo US$
400porcabeça.Evers iniciaho-
je sua segunda visita ao Brasil,
onde fará palestras a convite
da agência de publicidade
Young&Rubicam.
Para ele, o País temmuito a

contribuircomasnovastendên-
ciasmundiaisdeconsumo.Cita
a invejável capacidade dosbra-
sileiros de conseguir misturar
trabalho e diversão e o fenôme-
no Daslu, uma idéia inédita no
mundodocomércioultraluxuo-
so.Bem informado, lembra, po-
rém,queabutiqueganhoucon-
sideráveis arranhões na ima-
gemapósabatidapolicial sofri-
da há um mês. De Amsterdã,
Evers concedeu a seguinte en-
trevista por e-mail aoEstado.

Comoo senhor definiria seu traba-
lho?

Basicamente observar, conec-
tar, nomear e ilustrar. Nós e
nossos 7 mil colaboradores ob-
servamos como os consumido-
resdemaisde70paísessecom-
portamecomoinspiramasem-
presasaproduzir novosprodu-
tos e serviços. A partir daí, nós
juntamosessasinformaçõespa-
raidentificarpadrõesemergen-
tes, tendências maiores. De-
poisdisso,damosnomesàsten-
dências e as transformamos
em conceitos que possam ser
trabalhadosdentrodas organi-
zações. Por último, nós junta-
mos novas idéias de negócios e
exemplos que as validem, para
que as pessoas possam perce-
ber que elas de fato existem.

Qual a importância econômica das
novastendências?
Conhecer tendênciasdeconsu-
mo é saber onde o mundo dos
negóciosestáhojeeondevaies-
tar amanhã. Isso significa que
qualquer tipo de estratégia pa-
ra o futuro é dependente desse
tipo de informação.

Osenhoracreditaqueumatendên-
ciaqueapareçanaIndonésiapossa
virarumprodutonaNoruega?
Sim,acredito.Astendênciasde
consumo são globais porque os
consumidores são globais. Os
indonésios são muito diferen-
tes dos noruegueses do ponto
de vista cultural, mas, quando
se trata de consumo e socieda-
des de consumidores, nós não
percebemos muitas diferen-
ças, exceto no que diz respeito
ao poder de compra. Se os con-
sumidorescomeçaremnaIndo-
nésia uma tendência interes-

santee,mais importante, inédi-
ta,elavaisercaptadaportodoo
resto do planeta.

QualaimportânciadoBrasilnageo-
grafiadastendênciasmundiais?
OBrasil é importantecomosão
todas as sociedades de consu-
mo hoje em dia: economias
emergentes, como Brasil, Áfri-
ca do Sul, China, Índia, Tur-
quia,estãotodasconectadasao
sistema global, o que significa
queumaenormequantidadede
pessoas e marcas criativas do
Brasil já estão começando a
contribuir para alguns dosme-
lhores produtos do planeta.

Osenhorpoderiacitarumatendên-
ciaoriginadaporaqui?

ADaslu, hojecoma imagemar-
ranhada, estabeleceu um pa-
drão completamente diferente
paraovarejodeultraluxo.O in-
vejável estilodevidabrasileiro,
baseadonumamisturadededi-
cação ao trabalho e lazer tam-
bém tende a ser muito admira-
do por outras sociedades, que
gastammuito tempo em traba-
lho e consumo ativo, sem dedi-
car tempo suficiente a gozar a
vida.

Osenhoracreditaqueaspessoases-
tão mais interessadas hoje em um
tipodeconsumomaisdiversificado

earrojado,mesmoempaísespo-
brescomooBrasil?
Sim. Todos nós recebemos
as mesmas informações
atualmente, graças à inter-
net,eessainformaçãoésem-
pre sobre o melhor do me-
lhor. Se a Samsung lança
uma câmera digital com 7
megapixelsnaCoréiadoSul,
ela se transformará em re-
graparaosconsumidoresno
restodomundo.Elesvãoou-
vir falar a respeito, verão fo-
tos dos telefones e, mesmo
queoaparelhonãoestejadis-
ponível em seus países, o te-
rão em mente como um pa-
drão em termos de qualida-
de e performance.

OTrendwatching.coméumbom
negócio?
É um ótimo negócio. Nossos
seminários estão lotados até
fevereiro de 2006 e recente-
mente comemoramos 100
milassinantesdenossoservi-
ço de informações. No ano
que vem lançaremos um li-
vro.Mas temosmuito traba-
lho também. Dedicamos a
maiorpartedotempoaman-
ter o site, a fazer pesquisa e
manter o contato com o que
osconsumidoresmaisseleti-
vos e pensadores vão fazer
daqui para a frente. O mun-
do é nosso parque de diver-
sões, não só porque ganha-
mos nosso dinheiro obser-
vando o que acontece em to-
do o planeta, mas também
porqueesseparquegigantes-
co está cheio de talento, de
iniciativas, muita coisa para
se ficar de olho.●

Resort de Silvio Santos custará R$ 150 milhões
Empreendimento no Guarujá terá bandeira Sofitel, da Accor, e deve ser inaugurado em 2007

Foramentrevistados
1,2milhomens,de18
a55anos,comrenda
em torno deR$9mil

PERFIL

‘O estilo de vida
brasileiro émuito
admiradopor
outras sociedades’

ABRANGÊNCIA -Everscontacomaajudadeumaredede7mil olheirosespalhadospelasprincipais cidadesdemaisde70países

A arte de prever o futuro
no mundo do consumo
Para o holandês Reinier Evers, dono do site Trendwatching.com, identificar
novas tendências consumistas é vital para empresas que operam em escala global

Estudo analisa três tipos de consumidores
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●●HOMEM-ÓRFÃO–Écontraditório
eperdulário.Censuraocomporta-
mentomodernodasmulheres.É
conservadoretrataodinheiroco-
mosefosseumtroféu.Dostrês
tipos,éoquemaiscompraemlo-
jasmonomarcasemaisdávalora
elas.

●●META-HOMEM–Maduro,assimi-
laeequilibraasdiferençasentreo
mundomodernoeotradicional.
Seuconsumobaseia-senoraciona-

lismodocusto/benefício.Busca
sempreapraticidadeeestádispos-
toapagarporela–porestemotivo,
prefereaslojasmultimarcas.

●●HOMEM-REFIL–Paraele,com-
praréumprazer.Ohomem-refil
estásempreserenovando,apesar
demantersuaessência.Gostade
olharvitrines,masfidelidadeamar-
caselojasnãoéoseuforte,pois
nãoasvaloriza.Nãoéexigente,
maséantenado.

HOTELARIA

AnaPaulaLacerda

Faz quase uma década que os
moradores do Guarujá, no lito-
ral deSãoPaulo, ouvemosboa-
tos de que o empresário e apre-
sentadorSilvioSantosiriamon-
tarumhotelnaregião.Masdes-
ta vez é sério. O Hotel Jequiti-
mar, fundado em 1940 e fre-
qüentado por personalidades
como Kirk Douglas e Di Caval-
canti, foi adquirido em 1997, e
em2007se tornaráoSofitel Je-
quitimarGuarujá,umempreen-
dimento de R$ 150 milhões ad-

ministrado pela rede de hotela-
riaAccor.
Oprojeto, lançadoontempe-

loGrupoSilvioSantos,ocupará
uma área de 77mil m² na praia
dePernambucoecompreende-
rá, alémdos 301 apartamentos,
um centro de convenções para
16 mil pessoas, uma praça de
eventospara8milpessoas,spa,
piscinas e áreas de compras.
A expectativa é que no pri-

meiro ano a taxa de ocupação
fique na casade 56%, alcançan-
do 74% em 5 anos. “Desta for-
ma, o investimento deve retor-
nar em dez anos”, estima Ra-
fael Palladino, vice-presidente

do Banco Panamericano, insti-
tuição da parte financeira do
Grupo Silvio Santos. Parte do
valor investido – R$ 40milhões
– virá de uma linha de crédito
doBNDESdeincentivoaoturis-
mo, com prazo de 8 anos para
quitação. O resort deve gerar
800 empregos diretos e 1,6 mil
indiretos, e serádadapreferên-
ciaà contrataçãodepessoasda
região.Ogrupoestá realizando
um trabalho deprofissionaliza-
ção de jovens para suprir algu-
mas das necessidades futuras
do empreendimento.
As obras começaram em ju-

nho, e a administração do re-

sortficaráporcontadaredeAc-
cor. O Grupo Silvio Santos e a
Accor firmaram um acordo de
sete anos para que o complexo
funcionesobabandeiraSofitel,
amais luxuosadaAccor.“Acre-
ditoqueauniãodaexpertiseda
Accoremhotelariacomaexper-
tise do Grupo Silvio Santos ga-
rantirá o sucesso deste em-
preendimento”, disse Roland
de Bonadona, diretor-geral da
AccorHotelsnoBrasil.Há5ho-
téis Sofitel no País (São Paulo,
Rio, Salvador e 2 na Costa do
Sauípe) e 1 emconstrução (Flo-
rianópolis), além do Sofitel Je-
quitimar Guarujá. “Queremos

ainda abrir outro hotel na Ar-
gentina”, conta Bonadona.
ParaPalladino,doPanameri-

cano, a localização do resort é
um grande atrativo para even-
tos, por se localizar próximo a
SãoPaulo. “Haviamuitaprocu-
ra por destinos próximos a São
Paulo que pudessem compor-
tar eventos de grande porte. O
SofitelJequitimarpoderá fazer
eventos,campeonatoseexposi-
ções aomesmo tempo.”
Luiz Sebastião Sandoval,

presidentedoGrupoSilvioSan-
tos, afirmou que este foi o pri-
meiroempreendimentohotelei-
rodaorganização,ecasoalcan-

ce as expectativas, outros vi-
rão. “Temos muito a explorar,
jáqueapenas1%doPIBbrasilei-
rovemdo turismoe, nomundo,
amédia é 10%.”Ele está otimis-
ta com mais esse empreendi-
mento “classeA” – os outros ci-
tados foram o acordo de filmes
com a Warner e a contratação
de Ana Paula Padrão. “Esta-
mos prontos para atuar com
qualquer público.”

RESIDÊNCIAS
Além do hotel, o grupo está
construindo o condomínio Je-
quitimarResortResidence, on-
de as 36 casas terão acesso aos
serviçosbásicosdohotel.Antes
do lançamento, todas as unida-
des foram vendidas, ao preço
médio de R$ 1,5 milhão. As ca-
sas têm 2 ou 3 suítes, jardim in-
terno e jardim externo voltado
paraomar, edevem ficar pron-
tas em janeiro de 2007.●
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