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Cada vez mais as pessoas consomem bens materialmente invisíveis. 
 
Entre os pesos pesados que se apresentaram no Seminário de Marketing de Moda, organizado em 
São Paulo, esta semana, por Gloria Kalil, dois guris de Porto Alegre, na faixa dos 25 anos, donos 
da empresa Box 1824, especializada em estudar novos comportamentos de consumo, deixaram a 
platéia de boca aberta: João Cavalcanti e Rony Rodrigues. 
 
À frente de uma empresa com apenas dois anos, eles atendem a Nokia, Grendene, Claro e 
Unilever, entre outros clientes. Por que Box 1824? 
 
— A sobreposição de duas grandes ondas jovens, a geração dos babyboomers e a zapping, 
criaram um centro primário de influência valorizado pelos mais novos e mais velhos, o público 
entre 18 e 24 anos, mais tolerante e aberto à “mixabilidade”. Uma das razões do nosso 
crescimento rápido foi ter descoberto esse nicho de pesquisa. Estamos ficando mais velhos mas 
tentamos manter as pessoas de inteligência de campo com essa idade, para ter uma inserção 
verdadeira. O grande trunfo é fazer com que jovens pesquisem jovens para trazer para os clientes 
respostas válidas — explica Rony, recém-chegado de Xangai, onde conheceu a indústria do 
desvio, na periferia da cidade, que vende peças autênticas de grife por 25% do preço. 
 
São 2.200 impactos publicitários diários 
 
Apontando a mundialização como o Zeitgeist (espírito do tempo), conceito de Hegel, e citando os 
filósofos franceses Jean Baudrillard e Michel Maffesolli, os dois apresentaram novos conceitos para 
medir o consumo. 
 
— Já passamos da era da informação. Entramos na da seleção. Segundo um estudo recente, o 
jovem americano recebe 2.200 impactos publicitários por dia. O Tivo é um software que seleciona 
o que se quer ver na televisão. Vivemos um momento em que é importante a idéia de curadoria, 
daí o sucesso da loja Colette, que faz uma seleção dos lançamentos interessantes em diversas 
áreas — afirma Rony. 
 
A dupla trabalha com o pós-materialismo, representado no mundo do consumo por despesas com 
bens que não enxergamos. Exemplo: a compra de uma casa ou de um carro que só existem no 
mundo virtual é cada vez mais comum no site Second Life, onde os internautas gastam dez 
dólares para ter uma mansão na internet, podendo até contratar uma decoradora. 
 
— Uma menina nova-iorquina cobra US$10 para decorar a casa. No Vietnã, um menino cria armas 
virtuais vendidas a US$3 para personagens virtuais. Existe toda uma vida, com bairros, casas e 
grupos que vivem esta segunda vida virtual sem possuírem grande coisa no mundo real. O Brasil 
é o quinto país em número de participantes desta rede. É engraçado, mas o mundo da moda 
ainda não está representado nessa esfera — conta Rony, lembrando que os trabalhos gráficos, 
muitas vezes inspirados no universo virtual, do grupo Eboy e já usados nas estampas de Paul 
Smith, refletem esse comportamento. 
 
Em vez de classes A, B e C, eles dividem a pirâmide de influência em: alfa globais, os criadores; 
beta globais, os disseminadores; e mainstream, que recebem a influência. 
 
— Existe hoje um programa que baixa MP3, Soulseek, com bandas alternativas. Um alfa já utiliza 
essa ferramenta há três anos, chega um beta, gosta e na mesma hora passa para 300 amigos na 
internet. Para produtos de volume, estudamos os betas, e na criação, observamos os alfa. 
 
 



Consumo da expectativa e o ciclo do desejo 
 
O consumo do vazio foi outra novidade apresentada. O excesso de informação cria nos jovens a 
necessidade de comprar mais gigas e cartões de memória para armazenamento. 
 
— Na realidade, só usam 1/5. Quando perguntamos por que precisam comprar, respondem: um 
dia vou precisar. 
 
Explorado pela Zara com minicoleções lançadas duas vezes por semana, o consumo da 
expectativa trabalha com o ciclo do desejo. 
 
— Os lançamentos constantes te obrigam a ter mais contatos com a marca. Tem sempre aquele 
iPod melhor do que o que você comprou há pouco. O mesmo tempo gasto para desenvolver a 
tecnologia é empregado para descobrir a psicologia do momento certo de lançar — observa Rony. 
 
Como anda a cabeça do público 18/24 em relação à política e ao futuro do país? 
 
— Não há interesse por política mas isso não significa a ausência de ética e de valores. Há uma 
descrença no poderio econômico e um empenho em descobrir e criar ferramentas que possibilitem 
uma expressão e uma relação mais livre no mundo virtual, onde é freqüente a revelação de 
talentos, como a banda Artic Monkeys, que vendeu 360 mil cópias.  

 
 
Leia Mais 
 
Moda brasileira vende?  
  
Seminário discute o futuro do setor no mundo globalizado. 
 
A moda brasileira brilha mas não vende. Com esse slogan Gloria Kalil deu a partida no Seminário 
Internacional de Marketing de Moda, realizado esta semana em São Paulo. A provocação deu 
certo e contou com a participação de nomes nacionais, como o publicitário Nizan Guanaes, 
perguntando por que o Brasil, país do futebol, não tem ainda uma marca forte de roupas para o 
esporte lá fora. Entre os internacionais, estavam Didier Grumbach, presidente da Federação 
Francesa da Costura, do Prêt-à-porter dos Costureiros e dos Criadores de Moda, para quem no 
mundo o Brasil é mais conhecido por sua arte; Sarah Lerfel, dona da Colette; Antonio Camuñas, 
responsável pela operação que transformou a Zara no caso mais bem-sucedido de fast fashion, 
superando recentemente a H&M em faturamento, e o designer egípicio Karim Rashid. 
 
 
Citando Herchcovitch, que planeja abrir loja no Japão, e Isabela Capeto, best-seller na Colette de 
Paris, vendendo em mais de 40 pontos no mundo, Paulo Borges garantiu que a moda brasileira 
vende e já lançou suas sementes neste mundo globalizado. Vítima, entretanto, de um câmbio 
instável, do excesso de burocracia e da falta de uma política para fortalecer o setor como um 
grupo econômico produtivo, a indústria de moda, com casos de sucesso lá fora como Havaianas, 
H.Stern, Carlos Miele e Daslu, corre o risco de morrer na praia. Segundo Gloria, organizadora do 
encontro, chegou o momento. Mundialização consumada, acabou o regionalismo.  
 
— Com gigantes como a Índia e a China no nosso pé, é hora de decidir se vamos jogar fora toda 
uma tradição de indústria têxtil e de criatividade ou se entraremos na lista de prioridades do país.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 abr. 2006, ELA, p. 2. 


