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RESUMO 

 

A pós-modernidade se apresenta como um relevo marcado por um conjunto de 

mudanças distintas, no qual até mesmo seus atores sociais cambiam de identidades com 

a mesma frequência com que descartam as mercadorias que consomem. Assim, a 

pesquisa de tendências de comportamento e consumo, que gradualmente tem ganhado 

espaço no ambiente acadêmico, pode ser uma das alternativas para abarcar tamanha 

complexidade e conferir alguma solidez para a sociedade-líquida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: tendências; consumo; pós-modernidade. 

 

 

1. O deserto mutável 

Na modernidade prevalecia a crença na razão e no progresso, que acaba por se 

desmantelar com os grandes conflitos que marcaram o século XX e é substituída pela 

incerteza e pela sensação de vazio, características da pós-modernidade. Este período, 

como anunciou Zygmunt Bauman (2001) no começo deste século, é marcado pelos 

fenômenos de liquefação: a modernidade “sólida” dá lugar a uma modernidade 

“líquida”, onde impera a fluidez e, portanto, nada permanece ou é definitivo. 

 A efemeridade recai, inclusive, sobre a própria identidade dos indivíduos. Para 

Canevacci (2009), o conceito do homem como um multivíduo é mais flexível e 

adequado à contemporaneidade: o “indi” de indivisível dá lugar ao “multi” de uma 

pessoa que carrega uma multidão de eus na própria subjetividade, ou seja, que 

desenvolve uma multiplicidade de identidades. Assim, hoje encontramos uma série de 

“personagens que abrigam em seu interior infinitas imagens sociais, passageiras, 

efêmeras. Fragmentos que não tardam em se dissolver. Esse é o consumidor em tempos 

pós-modernos: fragmentado e perecível” (PEREZ, 2009, p. 48).  

Tal transitoriedade de identidades é explicada por Bauman (2008) por meio de 

uma comparação com a obsolescência programada de mercadorias que hoje move o 
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sistema capitalista. O autor considera que a sociedade contemporânea, que tem o 

consumismo como sua principal força propulsora e operativa, é um relevo no qual 

ninguém pode se tornar sujeito sem antes se estabelecer como uma mercadoria 

vendável, pois só assim é possível se destacar de uma multidão sem rostos e despertar a 

atenção dos demais consumidores. Em busca deste destaque, os indivíduos consomem e 

assumem para si os valores simbólicos que emanam das mercadorias que compram, 

uma vez que, como afirma Mattia (2011, p.6), essa relação se torna conveniente e 

possível uma vez que sujeito e objeto se igualam na condição de coisas que precisam ser 

“vendáveis”.  

Entretanto, uma vez que na sociedade de consumidores a inovação é cultuada e a 

durabilidade é desvalorizada, de tal maneira que aquilo que se apresenta como velho é 

concomitantemente interpretado como defasado, para realizar a manutenção do seu 

próprio “valor mercadológico” e manter-se em destaque o sujeito adquire novos 

produtos de maneira ininterrupta. Afinal, como a identidade do membro da sociedade de 

consumidores é definida por suas opções de compra e “a curta expectativa de vida de 

um produto na prática e na utilidade proclamada está incluída nas estratégias de 

marketing e no cálculo de lucros” (BAUMAN, 2008, p.31), ela também se torna 

obsoleta se não acompanha o ritmo do modo de produção vigente. Assim, 

“Com uma profusão impressionante de identidade novas em folha, vistosas e 

sedutoras, nunca mais distantes de nosso shopping center mais próximo, as 

chances de determinada identidade ser placidamente aceita como a identidade 

final, não exigindo novos reparos ou substituição, são iguais às proverbiais 

chances de sobrevivência de uma bola de neve no inferno.” (BAUMAN, 

2008, p. 144) 

  Dessa forma, a cultura da descartabilidade impera sobre aqueles que desejam 

permanecer continuadamente vendáveis, de maneira tal que cambiam suas identidades 

na mesma frequência com que jogam fora mercadorias velhas e adquirem os últimos 

lançamentos do mercado. Logo, a efemeridade é idolatrada como um caminho que pode 

preencher o vazio que naturalmente se manifesta no homem, sempre insatisfeito e 

desejoso de mais, principalmente na contemporaneidade onde os veículos midiáticos 

nos rodeiam com imagens de humanos perfeitos e integralmente felizes. Como afirmam 

Perez e Siqueira (2009, p. 195), “a possibilidade de completude por meio do uso e 

consumo das marcas, mesmo na certeza da transitoriedade, é o que explica a idolatria 

fetichista dos templos de consumo e das marcas contemporâneas.” Entretanto, este é um 

caminho sem fim que se disfarça sob as feições simpáticas do discurso da inovação.
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 Não apenas Bauman, mas muitos dos autores que buscam apreender o espírito 

do nosso tempo se referem ao imaginário da mudança. A pós-modernidade, 

hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004) ou qualquer outro termo criado a partir desse 

imaginário para descrever o momento atual da sociedade humana evocam a imagem de 

um relevo constantemente mutável. Assim, a contemporaneidade se assemelha aos 

grandes desertos, cujos ventos alteram incessantemente o arranjo das dunas de areia e 

em cada instante recriam uma paisagem que nunca pode ser completamente apreendida. 

  

2. Um oásis se apresenta  

 É intrínseco ao homem pensar sobre o futuro e planejá-lo. Os exemplos são 

muitos e dos mais variados: enquanto crianças, muitas vezes representamos em nossos 

jogos simbólicos os papéis que gostaríamos de exercer na vida adulta, ao passo que 

aqueles que já se distanciaram da infância nos alvejam com uma difícil questão: “O que 

você vai ser quando crescer?”; quando adultos, projetamos no futuro a consumação de 

desejos do presente, traçando as melhores formas de atingir objetivos que até então 

apenas encontram concretude no universo da imaginação; na proximidade da senilidade, 

o futuro nos amedronta com a figura da morte e cuidamos melhor da saúde de nossos 

corpos, corrigindo hábitos do passado. 

 Imersos no relevo movediço da pós-modernidade, que instaurou a constante 

busca pelas mudanças e derrubou uma série de certezas que antes eram imutáveis, 

buscamos a solidez que os fenômenos de liquefação nos tiraram, por meio da tentativa 

de planejar o que ainda virá. Consideramos todas as possibilidades que somos capazes 

de apreender daquilo que ainda se colocará diante de nós e a partir delas escolhemos os 

melhores caminhos para a realização de nossos objetivos. Tentamos construir nossos 

futuros, já que o presente se demonstra tão incontrolável. Não que o futuro possa ser 

controlado, mas por este não se apresentar aqui e agora temos a oportunidade de 

projetar nossas ações e conquistarmos uma maior possibilidade de suceder em nossos 

objetivos.   

 Uma das manifestações mais evidentes da preocupação com o futuro é a tão 

atual discussão sobre sustentabilidade ambiental. Medindo as ações realizadas no 

presente, a humanidade busca construir uma relação mais harmoniosa com o planeta, de 

modo que nossas ações não acarretem prejuízos posteriores para o homem. O discurso 

ambiental ganhou tamanha importância que as grandes marcas do mercado 
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(provavelmente, o segmento da sociedade que mais prejudica a natureza) buscam 

aumentar suas percepções de valor entre os consumidores por meio de discursos que 

demonstram essa preocupação com o porvir.  

 Como resposta à intensificação desta necessidade humana de antever o futuro, 

vimos aflorar nas últimas décadas o interesse pela pesquisa de tendências. Ainda que 

mapear este fenômeno não seja o principal objetivo deste ensaio, uma rápida abordagem 

das etapas mais significativas de sua difusão pode ser proveitosa para o decorrer das 

reflexões. A pesquisa de tendências surge no universo da moda, no qual birôs de estilo 

divulgavam “cadernos de tendências” que indicavam, por exemplo, as cores ou tecidos 

da estação. Nas décadas de 80 e 90, deixa de ser uma exclusividade da moda e ganha as 

páginas de livros de profissionais de marketing, além de surgirem os primeiras 

observatórios que comercializam relatórios de tendências de comportamento e consumo. 

No século XXI, disseminam-se pela internet a imagem dos coolhunters (caçadores de 

tendências que normalmente divulgam seus achados em blogs pessoais) e se aprofunda 

a pesquisa acadêmica do assunto. 

 Para Caldas (2004, p.216), cuja análise abrangente e inovadora do tema é um 

dos pilares centrais das reflexões desenvolvidas nesse ensaio, o termo tendência é 

definido como “manifestação, na esfera do comportamento, do consumo ou do ‘espírito 

do tempo’, de uma sensibilidade anunciada por sinais. Para uma cadeia produtiva, 

adquire o sentido de redutor de risco.” As tendências podem receber diversas 

classificações: quando influenciam a sociedade por um longo período, são chamadas de 

tendências de fundo; quando se identificam com fenômenos passageiros de moda, são 

de ciclos curtos; quando se apresentam como força de sentido oposto e complementar 

ao de outra tendência, são chamadas de contratendências e podem se apresentar em 

diacronia ou sincronia com aquela que a opõe.  Entretanto, é necessário ressaltar que 

estas são definições técnicas que não abarcam todos os atuais usos do termo, visto que a 

ideia de tendência não é somente utilizada nos observatórios de pesquisa que têm se 

proliferado nos últimos anos.  

 A pesquisa em tendências de comportamento e consumo se revela uma 

importante ferramenta na compreensão da sociedade de consumidores e de seus 

membros, pois diante deste relevo instável e de um complexo quadro de indivíduos 

multifacetados e de hábitos efêmeros, “identificar, descrever e acompanhar as mutações 

das tendências de fundo, dos valores e dos comportamentos, torna-se uma das formas de 
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conferir sentido e de abarcar a complexidade da cultura contemporânea” (CALDAS, 

2004, p. 120). 

 A identificação, estruturação e a análise de tendências de comportamento e 

consumo constroem uma ponte possível entre o presente e o futuro e respondem à 

necessidade humana de especular e planejar sobre o porvir. Para Caldas (2004), se a 

modernidade abriu caminho ao atual conceito de tendência a partir do seu culto ao novo, 

à mudança e ao futuro, foi a pós-modernidade quem o consagrou. Assim, nesta era de 

incertezas, o estudo de tendências pode representar a ponte que reconforta a 

contemporaneidade com alguma estabilidade ou, como colocaria Bauman, com alguma 

solidez. Portanto, os estudos resultantes dessa área do conhecimento podem representar 

um dos oásis deste deserto em constante mutação.  

 

3. Miragem ou realidade? 

 O viajante, perdido na imensidão do deserto e castigado pelos ventos que se 

impõe sobre seu caminho, observa no horizonte a silhueta trêmula de um oásis. Aquela 

figura distante, de contornos poucos definidos, pode representar seu descanso e ânimo 

renovado para seguir em frente. Entretanto, só o viajante experiente reconhece aquele 

oásis que se apresenta como uma possibilidade. A mente e o corpo cansados, à procura 

de um refúgio, podem criar algo que talvez não esteja lá ao final do caminho.  

 Uma tendência, assim como o oásis que se sobressai entre as dunas do deserto, 

deve ser encarada como uma possibilidade. Quando algo tende a uma determina 

direção, não significa que necessariamente seguirá esta direção. A tendência aponta a 

possibilidade interpretada como mais provável. Caso os pesquisadores da área fossem 

capazes de prenunciar eventos indubitáveis, seriam verdadeiros profetas ou videntes e 

estariam ganhando muito mais dinheiro de outras formas. A dúvida e a reflexão 

profunda devem ser colocadas como elementos-chave da pesquisa de tendências de 

comportamento e consumo.   

 Talvez resida neste aspecto o maior erro de muitos profissionais da área. 

Procurando tornar as tendências que identificaram mais vendáveis para o mercado, 

denotam em suas propostas verdades incontestáveis que não têm lugar no universo das 

possibilidades. Enquanto poderiam iniciar discussões duradouras e produtivas sobre as 

tendências que estão propondo, impõe sobre elas valores axiomáticos que fecham as 

possíveis discussões naquilo que está sendo exposto.  
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 Além disso, a teoria e a prática da pesquisa de tendências se utilizam muito mais 

de ideias e metodologias das ciências humanas do que daquelas apresentadas pelas 

ciências naturais. A interpretação e até mesmo a capacidade intuitiva do pesquisador são 

de extrema importância, de tal forma que a especulação se apresenta mais apropriada do 

que o discurso demonstrativo de muitos profissionais. As questões que se apresentam na 

prospecção de tendências, recuperando as reflexões de Ferraz Jr. (1997), naturalmente 

necessitam se qualificar como dubia e manifestar, inicialmente, uma alternativa. Afinal, 

as tendências revelam-se como uma concorrência de possibilidades, isto é, 

possibilidades de alternativa, variação, conflito e ausência de consenso.  

 Caldas (2004) denuncia a insistência da futurologia e da prospectiva em 

descartar a ideia de incerteza quanto ao resultado a ser alcançado e aponta o gérmen 

positivista que ainda reside na ideia de tendência, normalmente vinculada à ideia de 

progresso e vista como desdobramento natural do presente. Aponta ainda que o discurso 

praticado pela maioria dos profissionais das tendências costuma apresentar as mesmas 

características do discurso positivista. Por meio de enunciados como “O mundo é assim 

porque é” ou “O verão será em preto e branco”, o autor afirma que utilizam um discurso 

autoritário por excelência, realizando uma “exposição dogmática de teses, sem 

explicação de suas causas ou de sua produção (preocupações meramente metafísicas, 

segundo Comte, ou seja, desnecessárias, puro desperdício de energia vital).” (CALDAS, 

2004, p. 34). 

 O problema apresentado acima parece ser difundido pelas obras que aparentam 

ser referência na área. Como a bibliografia sobre o assunto ainda é muito escassa, 

destacam-se os volumes com os nomes mais vistosos e proféticos: um dos clássicos 

apresenta abaixo do nome da autora a seguinte legenda: “A Nostradamus do 

Marketing”; outro anuncia em uma faixa da capa “Tudo o que sabemos está errado!”, 

enquanto a última frase de sua sinopse afirma: “Seja o oráculo de si mesmo!”. De 

relance, parece mesmo que os pesquisadores de tendências são seres místicos 

abençoados com poderes proféticos. Uma análise mais cuidadosa, entretanto, e se expõe 

a falácia de alguns autores: o livro da senhora apelidada de Nostradamus do Marketing, 

lançado em 1991 e bestseller mundial, anunciava entre muitas coisas o fim dos 

supermercados. Mais de duas décadas depois, os mercados continuam em crescimento: 

no Brasil, apenas no primeiro quadrimestre de 2012, a Associação Brasileira de 
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Supermercados anunciou um crescimento de 6,08% nas vendas realizadas por 

supermercados.  

 Há quem diga, talvez, que os relatórios de tendências nunca seriam vendáveis 

caso colocassem como questão a imprevisibilidade do futuro. Mais crítico, porém, é 

vender possibilidades como certezas e assim cometer grandes erros sobre o que foi 

afirmado como indubitável. É mais provável que aqueles que procuram consultoria na 

área deixem de comprar os relatórios por estes terem causado frustrações advindas de 

seu caráter assertivo do que por apresentarem as tendências como caminhos possíveis.  

 

4. Um oásis possível  

 O crescente interesse pelas tendências, incluindo aqui os livros que muitas vezes 

as apresentam como verdades irrefutáveis, estimulou e tem estimulado uma série de 

estudos acadêmicos que têm elaborado teorias e metodologias próprias para seus 

estudos. A gama de especialistas que hoje estuda ou trabalha com o assunto é diversa: 

antropólogos, psicólogos, semioticistas e muitos outros profissionais têm discutido o 

assunto, por meio de uma multidisciplinaridade que poucas áreas do conhecimento 

conseguem promover.  

 Dessa forma, métodos desenvolvidos na academia, como a pesquisa de campo 

de observação participante, a análise semiótica de signos que possam ser interpretados 

como vetores de uma tendência, ou a análise do discurso, tem ganhado relevante espaço 

nos centros de pesquisa de tendências e tornado-se instrumentos do coolhunter (ou 

pesquisador de tendências). 

 O Observatório de Tendências, criado em 2003 como um dos núcleos do setor 

de Gestão de Conhecimento do Instituto IPSOS, ilustra esse encaminhamento que 

muitos institutos de pesquisa de tendências de comportamento e consumo estão 

tomando. Com o objetivo de identificar e sistematizar os principais movimentos 

comportamentais e de consumo que percorrem a sociedade contemporânea, seus 

pesquisadores buscam “identificar o que é tendência e o que são manifestações de 

tendências, para que seja possível entender os movimentos que efetivamente expressam 

um câmbio de valores, daqueles que são evidências efêmeras desse.” (PEREZ; 

SIQUEIRA; 2009, p. 196).  
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 Para tal, o centro de pesquisa conta com uma gama de profissionais e 

pesquisadores de diversas disciplinas das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências 

Humanas, divididos em três equipes principais: para a pesquisa qualitativa, há um grupo 

formado por administradores, psicólogos e publicitários; na equipe semiótica, há uma 

musicista, um artista plástico e, mais uma vez, publicitários e psicólogos; na equipe 

hipermídia, há um filósofo e cientista social, além de um engenheiro. Além das três 

equipes, o observatório ainda conta com uma cineasta com formação em antropologia 

visual e com o auxílio dos demais núcleos da IPSOS.  

 O relatório, publicado a cada dois anos, é respaldado por metodologias múltiplas 

que refletem a gama de formações de seus autores: são realizadas discussões em grupo 

com consumidores diferenciados, observação etnográfica, desk research contínuo, 

sistematização e análise de imagens publicitárias, monitoração dos núcleos de estudos 

das universidades, entrevistas em profundidade com formadores de opinião, e por fim 

“análise semiótica de expressividades de consumo captadas e analisadas a partir de 

grades semióticas produzidas” (PEREZ; SIQUEIRA; 2009, p. 196) por pesquisadores 

que atuam como correspondentes em cinco capitais brasileiras: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Brasília.  

 O Observatório de Sinais (inaugurado em 2003 pelo antropólogo e cientista da 

comunicação Dário Caldas) e o Instituto Voltage (criado em 2005 e também constituído 

por uma equipe multidisciplinar) também reiteram a ideia de que, atualmente, os 

estudos de tendências parecem agregar um maior comprometimento com as pesquisas 

realizadas e se distanciar do marketing positivo que imperava na área.  

 A multidisciplinaridade constituída por tais empresas permite uma “circulação 

de conceitos ou de esquemas cognitivos” (MORIN, 2003, p.112) por meio de uma 

completa interação que transpassa os possíveis fechamentos disciplinares e assim abarca 

com maior profundidade e abrangência a complexidade intrínseca à sociedade pós-

moderna. Concomitantemente, as tendências identificadas e sistematizadas 

gradualmente se afastam do discurso positivista e da falsa aparência de verdades 

irrefutáveis.  

 Caso o leitor permita uma metalinguagem, diria que se apresenta como 

tendência ou caminho possível um estudo mais consciente das tendências de 

comportamento e consumo não como fim em si mesmas, mas como algo que resguarda 
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alguma incerteza. Eis, então, o oásis que se apresenta ao viajante experiente: uma 

possibilidade de alento no horizonte deste deserto que o assusta com os ventos de 

mudança.   
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