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Comportamento X negócio
Mudanças de hábito da população, cada vez mais rápidas, podem dar uma 'rasteira' no empresário desatento

Lilian Priml

Se o casamento, essa institui-
ção sólida, já não é mais o mes-
mo, os negócios que o cercam
também mudaram. E é impor-
tante estar atento a mudanças
culturais, pois, segundo o pro-
fessor do Instituto de Econo-
mia da Unicamp, Miguel Bacic,
novos comportamentos podem
dar uma 'rasteira' no empresá-
rio que não se preparou.

Duas feiras paulistanas vol-
tadas para casamento e namo-
ro dão alguns sinais.

A Casar, focada no mercado
de alto padrão, e a ôBazar!, a
feira vanguardista da Vila Ma-
dalena (zona oeste de São Pau-
lo), que escolheu o luxúria como
tema da edição do Dia dos Na-
morados, no próximo fim de se-
mana. É o reflexo da flexibiliza-

ção das relações afetivas. "A
participação em eventos é uma
boa forma de manter vínculo
forte com o consumidor", diz
Bacic.

A novidade na última edição
da Casar foi a presença de expo-
sitores de fora, segundo a orga-
nização porque há uma tendên-
cia de os casamentos acontece-
rem longe da comunidade, em
festas à beira mar, na fazenda
ou em pequenas capelas interio-
ranas.

Obviamente são opções
mais utilizadas entre famílias
que dispõem de dinheiro para
bancar a viagem e hospedagem
dos seus convidados.

A feira contou com a partici-
pação, por exemplo, do banque-
teiro Renato Aguiar, de Ribei-
rão Preto (interior de SP); do
Stúdio Sossela, do Paraná; do

hotel Copacabana Palace; e da
maison Nuance, do Rio de Janei-
ro, e de representantes da pre-
feitura de Ilha Bela, para divul-
gar a estrutura da cidade.

PEÇA DE RESISTÊNCIA
São os casamentos da popula-
ção "classe A" que vêm manten-
do abertas as portas das gran-
des maisons como a Nuance,
quase que exclusivamente vol-
tada para o segmento, com rou-
pas da noiva e de sua corte.

"A população abandonou a
contratação de costuras sob
medida", diz Silvia Chreem, ge-
rente de Marketing e Desenvol-
vimento da loja, que vende teci-
dos e aviamentos de luxo há 63
anos.

Silvia conta que já havia par-
ticipado de feira uma vez, na Ex-
ponoivas, sem sucesso. "O públi-

DIVULGAÇÃO

co do evento era de pronta en-
trega", lembra. Na Casar, a mai-
son encontrou o seu público e
estabeleceu contatos mais efi-
cientes com estilistas. O que, se-
gundo Bacic, ajuda a expor me-
lhor a empresa.

"O capitalismo é naturalmen-
te competitivo, mas, com a rapi-
dez com que a informação circu-
la, a inovação e a capacidade de
mudar são essenciais." Princi-
palmente para pequenos negó-
cios, ou em mercados de nicho.

"Para as grandes empresas,
essa rapidez ajuda a induzir
comportamentos convenien-
tes, mas para as pequenas é in-
viável", explica. O professor res-
salta também que não basta co-
nhecer o cliente de hoje. É preci-
so saber projetar tendências de
hábitos e costumes, " e quase
ninguém pensa nisso." •
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