
CRIANÇAS
MADURAS
E ADULTOS
INFANTIS

Omundo está ficando complicado
demais para os profissionais de

marketing. Com acesso fácil às infor-
mações do mundo adulto, as crianças
amadurecem cada vez mais cedo. Ao
mesmo tempo, os adultos buscam re-
cuperar a juventude perdida e se in-
fantilizam - voltam a praticar esportes
de sua adolescência, a jogar games e,
em alguns casos, retomam os estudos.
"A idade deixará de ser um indicador
confiável do comportamento e dos in-
teresses das pessoas", diz Andy Hines,
integrante da Social Technologies,
associação de futurólogos que pres-
ta serviços para companhias como
a BP, a Nokia e a Procter & Gamble.

Em um artigo publicado na revis-
ta The Futurist, traça as princi-
pais tendências do mercado consumi-
dor nos próximos anos. As empresas
deixarão de manter o foco apenas na
família tradicional, que tende a desa-
parecer - entre as mulheres adultas

americanas, por exemplo, 51% não têm
marido. Á tendência que mais cresce
atualmente no mundo desenvolvido
é de adultos morando sozinhos, só
superada pelo aumento das residên-
cias que reúnem avós, pais e filhos
- gerações unidas no esforço para re-
duzir seus gastos. São fenômenos dos
países ricos que tendem a se espalhar
para o mundo em desenvolvimento.

O envelhecimento da população
global não significará o aumento ge-
neralizado de idosos desocupados.
A geração de baby boomers - pesso-
as nascidas entre o final da Segunda
Guerra Mundial e o início dos anos 60
- manifesta em pesquisas o desejo de
continuar a trabalhar depois de atin-
gida a idade da aposentadoria, apesar
da redução natural de sua capacida-
de física. "Essa geração viverá rnais,
com mais saúde e com uma formação
melhor do que as gerações que a prece-
deram", afirma Hines. "As empresas
certamente vão querer contar com
suas habilidades e sua experiência",
afirma. O futurólogo acredita que,
assediados, esses profissionais joga-
rão duro. Tentarão impor suas condi-
ções de trabalho ou buscarão prestar
serviços em casa como freelancers.

O encolhimento da população
nos países desenvolvidos, fenômeno
que já se manifesta em alguns países
europeus e no Japão, fará com que as
companhias globais apostem cada vez
mais nas classes médias dos países
em desenvolvimento para manter o
aumento de suas vendas. São merca-
dos povoados por consumidores de
"primeira viagem", ávidos por produ-
tos que reflitam a sua nova condição
social. Hines identifica outro com-
portamento cada vez mais comum, O
consumidor tende a gastar um bom
dinheiro em produtos que reafirmem
sua identidade, ao mesmo tempo que
procura economizar nas compras
menos importantes. Ou seja, desem-
bolsa uma fábula para comprar uma
bolsa na Gucci e vai ao Wal-Mart
quando precisa de bens rotineiros,
como detergente ou pasta de dente.
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