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senai/Cetiqt disCute 
CoMPortaMento e 
ConsuMo Para uM brasil 
aPto a deslanChar
Empresários, estudantes, jornalistas, presidentes e 
diretores de instituições de fomento à moda e de outros 
segmentos e pesquisadores estiveram reunidos no 7º 
Seminário Internacional de Comportamento e Consumo, 
no Centro de Convenções Bolsa do Rio, sob o tema 
“O Brasil e o Futuro”, promovido pelo Senai/Cetiqt. 
O encontro somou 280 pessoas e aconteceu na última 
quinzena de outubro (17).

O diretor da instituição, Marcus Carvalho Fonseca, 
anunciou que a partir dessa edição, o Seminário 
Internacional acontecerá em quatro localidades. Depois 
do Rio, autoridades e palestrantes foram para Belo 
Horizonte (23), Blumenau (25) e Fortaleza (28). O evento 
não acontecerá mais somente na cidade maravilhosa, 
como de praxe.

O carismático e veterano palestrante do evento, o 
italiano Francesco Morace, da Universidade de Milão, que 
participou de todas as edições, abriu a sessão de reflexões 
falando sobre “consumo e comportamento” – assunto 
exaustivamente abordado em todos os eventos pensantes 
do segmento. Ele dissertou (em português) sobre “quem 
são e o que querem os novos consumidores e de que 
forma estão se comportando as empresas”. Para ele, o 

brasileiro tem uma vocação natural à espontaneidade, 
projeta sua aparência, seu estilo com sensibilidade pessoal 
e é um consumidor ativo, sabe o que deseja.

Segundo Francesco, as empresas precisam se relacionar 
mais de perto com os valores e a cultura local – colocando 
em prática conceitos globais. Tendem a fornecer produtos 
e serviços com gratificações sensoriais, contendo o DNA 
da cultura nacional e/ou regional, para satisfazer desejos 
e necessidades imediatas. Os produtos precisam emitir 
sentimentos, sensações. Há de ter valores comerciais e 
gratuitos, simultaneamente. As empresas tendem a unir 
o marketing com o projeto ético. O discurso estará cada 
vez mais alinhado ao comportamento da empresa, com a 
comprovação de que a fala publicitária é verdadeira, honesta. 

No novo paradigma do consumo, o indivíduo já está no 
centro. O “eu” é o mais importante. O novo marketing 
estimula a participação do consumidor em todas as 
instâncias possíveis, até na produção, compartilhando 
conhecimento e aderindo às novas formas de interagir.  Há 
necessidade de compartilhamento confiável, reciprocidade 
das relações e foco na sustentabilidade cultural, social e 
não apenas ecológica. São paradigmas acompanhados da 
especialidade somada à capacidade de atender bem e emitir 
informações locais, mais próximas à realidade de vida do 
público. Francesco Morace citou Brunello Cucinelli, que 
trabalha o conceito de utopia visto diariamente na prática. 
“Exclusividade, luxo no processo de produção, distinção, 
honestidade, como promover visita de consumidores fiéis, 
e seguidores, ao local de produção, onde há participação 
de lucro para o trabalhador. O produto passa a agregar 
substâncias de valores e atrair o consumo consciente”. 
Citou como exemplo a “Copa Rocca”, que é uma mostra 
concretizada da realidade sociocultural de inclusão, 
projetada para o valor do produto, onde as ideias são 
compartilhadas.

Segundo Marcos Cavalcante, do Centro de Referência em 
Inteligência Empresarial da UFRJ, que abordou tema voltado 
à criatividade, inovação e sustentabilidade, quanto mais 
se compartilhar ideias, mais ricas as empresas se tornam. 
Lamentou, no entanto, que as pessoas ainda estão apegadas 
ao sigilo da informação, das boas ideias. “Ainda não dá para 
compartilhar bens materiais, mas quanto mais ideias se 
disseminam, mais surgem. Por isso, a importância das redes 
sociais, hoje. Não estamos vivendo uma nova era, estamos 
mudando a era em que vivemos”, completou.

Para Marcos Cavalcante, na nova lógica de mercado não há 
espaço para ideias que deram certo e permanecem imutáveis. 
“Fazer a coisa certa o tempo todo leva ao fracasso. Temos 
que estar reinventando constantemente”, disse.

MARCUS CARvALHO FONSECA, DIRETOR DO SENAI/CETIqT
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A PhD em Antropologia, Letícia veloso, e o PhD em 
Economia, Marcelo Neri, refletiram sobre as percepções 
da classe C e sua ascensão econômica e social, e chegaram 
a um consenso: a nova classe média brasileira é definida 
pelo trabalho e não pelo que consome.
Segundo Marcelo Neri, a nova classe média possui mais 
mulheres com um ou dois filhos e que desejam mais 
escolaridade e espaço no mercado de trabalho. “Está sendo 
deixada para trás a família grande e sem planejamento”, 
explica.

Com base em pesquisas, apresentou dados que mostram 
que o Brasil aparece atrás somente dos Estados Unidos 
(EUA) em questão de distribuição de renda. Em todos 
os segmentos, porém, desde miséria, pobreza, classe 
média, classe média alta à elite, o país ultrapassa alguns. 
“Os brasileiros pobres estão na mesma linha estatística 
que os mais pobres na Índia e China, mas os mais ricos 
estão acima dos mais ricos da Rússia, chegando perto dos 
ricos dos EUA”, afirma o economista, que entende que a 
distribuição de renda brasileira é paralela à mundial, sendo 
que a desigualdade no mundo está caindo.

Deste modo, Marcelo Neri acredita, ainda com base em 
pesquisas, que de 2009 a 2014 a classe C terá crescido 
19.31%. Em contrapartida, o economista explica que 

mesmo com os benefícios dos avanços das classes, o 
brasileiro ainda encontra dificuldades: os serviços públicos 
não avançaram. Por isso, há problemas de infraestrutura, 
saúde, educação e muitos outros.

Letícia veloso explicou que dentro desse grupo, há 
diferentes outros grupos sociais. A partir do ponto de 
vista de diversas pessoas pesquisadas, fica evidente que 
a nova classe média vem se diversificando nas formas de 
consumo.

As empresas estão mais focadas em atrair esse tipo 
de consumidor, que agora possui mais renda e mais 
responsabilidade na hora da compra, apesar de ainda 
haver um alto índice de endividamento. Isto faz com que 
empreendedores se aproximem de seus consumidores e 
tentem entender os perfis dessa classe econômica.

Diego vaz, gerente de 
operações da empresa 
Pinheiro Têxtil, assistiu 
a todas as palestras. 
Garantiu que estará 
mais atento e tentará 
decifrar o perfil de seu 
consumidor. “É mesmo 
preciso sair da rotina e 
pesquisar sobre quem 
vai comprar o seu 
produto. Eu digo para 
os meus vendedores 
visitarem as indústrias 
para saber de que 
elas precisam. Nós 

queremos vender o 
produto certo. Somos muito cautelosos quanto a isso e 
estarei mais atento ainda”, garante, acrescentando que a 
empresa abriu um canal no Youtube, para fazer mostras 
dos produtos para aqueles que desejam mais informações 
sem sair de onde estão, e passou a explorar as redes sociais, 
também. O momento é outro e quem não acompanhar as 
novas tendências ficará de fora do progresso.

FRANCESCO MORACE, DA UNIvERSIDADE DE MILãO

MARCOS CAvALCANTE, DO CENTRO DE REFERêNCIA EM 
INTELIGêNCIA EMPRESARIAL DA UFRJ

DIEGO vAz, GERENTE DE 
OPERAçõES DA EMPRESA 
PINHEIRO TêXTIL
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