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Meio & Mensagem — O senhor lançará na Itália, no final 
do ano, o livro Consumator, no qual descreve um perfil 
do consumidor contemporâneo. Quais as principais 
conclusões desse trabalho?
Francesco Morace — O livro é resultado de 15 anos 
de pesquisas, trabalhando com a idéia de um con-
sumidor que se tornou uma figura muito mais ativa 
e criativa do que em outros tempos. A digitalização 
tem um papel fundamental nessa transformação, já 
que as ferramentas da web em sites como YouTube e 
sites de relacionamento como o My Space permitem 
que ele manifeste sua criatividade e também seus 
anseios de uma forma que nunca antes foi possível. 
Hoje, o consumidor pode e deseja ser protagonista 
em uma intensidade muito maior do que nos 15 mi-
nutos de fama que Andy Wharhol descreveu. Já está 
claro para as mais de cem empresas com as quais 
trabalho, entre elas muitas agências de publicidade 
em Londres, Milão e São Paulo, que é preciso rein-
ventar seus modelos de negócio para lidar com esse 

novo consumidor. Não se trata de uma tarefa fácil, 
pois é preciso experimentar novas maneiras nessa 
abordagem e os riscos são inevitáveis, assim como 
eventuais equívocos. As empresas de comunicação 
já estão trabalhando nesse cenário e sabem que o 
diálogo com esse consumidor é o novo paradigma 
daqui para a frente. Acabou a era das idéias que 
eram propagadas em mão única; agora, vivemos 
uma época em que o público quer relacionamentos. 
É importante que essas empresas desenvolvam no-
vas ferramentas para que a interatividade seja útil 
na vida das pessoas. As marcas devem criar esse 
engajamento e cuidar para que a reciprocidade seja 
verdadeira. Esse é o futuro da comunicação.

M&M — Até que ponto as empresas de comunicação 
dão importância à visão sociológica do mercado de 
consumo? 
Morace — Era muito difícil chegar ao mercado 
quando começamos a desenvolver esse tipo de 

conhecimento, há 20 anos. Apenas alguns em-
preendedores muito iluminados nos ouviam na 
França, na Itália, como Alberto Alessi, e nos Esta-
dos Unidos. Aqueles que se preocupavam em dar 
uma base sociológica aos estudos de marketing 
eram uma comunidade muito restrita. Hoje já é 
possível trabalhar esse conceito com as empresas, 
que estão mais abertas a novidades; mas ainda 
existem dificuldades para que esse conhecimento 
seja plenamente incorporado em suas práticas 
de mercado. O grande problema é uma visão 
comercial preponderante, já que tudo se pauta 
por objetivos econômicos. Se essas metas não são 
alcançadas com rapidez, abandonam o projeto. 
Fica difícil trabalhar assim porque a abordagem 
sociológica exige transformações graduais na 
cultura da empresa. Os consumidores já mudaram 
sua mentalidade, mas os gestores das companhias 
ainda resistem. E sem uma boa receptividade às 
mudanças não se consegue nada. 

Francesco Morace

Renascimento 2.0
Espalhados por 40 cidades em 25 países, os 50 correspondentes 
globais do Future Concept Lab — instituto sediado em Milão 
— observam atentamente o comportamento e as tendências nos 
principais centros de consumo em todo mundo. E é com base 
nessa coleta de informações que Francesco Morace, presidente 
da entidade, está preparando o lançamento do livro Consumator, previsto para che-
gar em novembro às livrarias italianas e em março do próximo ano, nas brasileiras. 
No estudo, o executivo afirma que a digitalização tem hoje em nossa sociedade um 
efeito muito similar ao que o Renascimento propiciou à Europa medieval. Dessa vez, 
porém, os protagonistas não são apenas aqueles com dotes artísticos, mas qualquer 
um com acesso à tecnologia. “E é com esse novo consumidor que as empresas e os profissionais de comunicação 
precisam aprender a lidar”, disse Morace, um dos principais convidados do 3o Seminário Internacional de Com-
portamento e Consumo, realizado no final de agosto, no Rio de Janeiro, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) em parceria com o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETQT). 
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M&M — Em sua apresentação no 3º Seminário de Com-
portamento e Consumo o senhor exibiu o comercial 
“Gorilla”, criado pela Fallon de Londres e que venceu o 
GP de Film Lions neste ano, em Cannes, como exemplo 
de novidades que surgiram na forma de fazer propa-
ganda. É esse modelo com foco em entretenimento 
que os consumidores buscam?
Morace — É realmente um comercial do qual não 
temos idéia do que se trata até seu desfecho, 
quando percebemos que a empresa quis associar 
o deleite daquele gorila imitando o Phil Collins 
diante de uma bateria com o prazer de comer cho-
colate. Parece que as vendas da Cadbury aumen-
taram três vezes durante a sua exibição no Reino 
Unido. Mas o entretenimento não é o suficiente, 
ainda que seja o passo mais recente dado pela 
indústria da propaganda. O horizonte, porém, nos 
indica que o consumidor busca algo mais rico do 
que o entretenimento: a experiência. É claro que 
as piadinhas e sacadinhas sempre vão divertir o 
público, mas são as grandes experiências que têm 
a capacidade de mudar a vida das pessoas. Para 
criar essas experiências é preciso conhecer pro-
fundamente o público com o qual se lida. Assim, 
é possível desenvolver produtos que melhorem a 
qualidade de vida dos consumidores e fazer com 
que as marcas se tornem parceiras estratégicas 
para as pessoas. Proporcionar isso é ir muito além 
do simples entretenimento. 

M&M — Essa visão é válida em termos globais? No as-
pecto da sociologia, quais são as diferenças entre as 
expectativas do público na Europa, nos EUA e no Brasil? 
Morace — O foco em entretenimento é algo muito 
típico dos EUA. Em qualquer lugar aonde se vá 
no país, desde um restaurante até a Disneyworld, 
tudo gira em torno do entretenimento associado à 
tecnologia. Na Europa, porém, não funciona, pois 
as pessoas querem experiências mais ricas em ter-
mos qualitativos. Na Itália, por exemplo, o design 
faz parte da cultura e tem o poder de mudar a vida 
das pessoas em geral, e não apenas de uma elite de 
5%. O design de uma simples cadeira pode ser uma 
experiência cultural e dizer muito sobre aquele país. 
É por isso que eu digo que a experiência pessoal 
muitas vezes supera o mero entretenimento. Ainda 
que existam comunidades nos EUA e em outros 
países com essa mesma sensibilidade e que já com-
preendem claramente a diferença entre experiência 
e entretenimento, acaba prevalecendo no mercado 
uma abordagem mais globalizada. Mas acredito que 
em breve os cidadãos norte-americanos também 
demandem experiências mais ricas, já que é um 
mercado onde ocorrem transformações bem rápidas. 
Geneticamente, porém, a demanda por experiências 
mais ricas sempre foi mais típica em sociedades euro-
péias e latino-americanas. O carnaval brasileiro, por 
exemplo, vai muito além do entretenimento. É uma 
experiência transformadora na vida das pessoas.

M&M — Contar histórias é uma linha bastante tradicio-
nal na propaganda. Seus defensores foram os que mais 
questionaram o êxito de “Gorilla” em Cannes. Que linha 
está mais em sintonia com a filosofia do Future Lab?
Morace — Não podemos restringir os caminhos da 
propaganda às histórias e ao entretenimento, já 
que muitas vezes as duas linhas se misturam. Eu 
acredito em uma terceira via que esteja baseada na 
vida cotidiana, em que podemos alcançar os valo-
res que os consumidores realmente cultivam. Essa 
abordagem mais antropológica, que nós adotamos 

em nossos estudos, é uma alternativa que permite 
agregar mais valor à experiência do consumo. 

M&M — Uma das teorias apresentadas no livro é sobre 
emoção sustentável, que acaba sendo um contraponto 
ao politicamente correto. Como é esse conceito?
Morace — É uma parte bastante importante de nosso 
estudo, pois entendemos que a sociabilidade e a eco-
logia muitas vezes se baseiam apenas em conceitos 
intelectuais, sem levar em conta fatores emocionais. 
Há vários produtos ecológicos que se apresentam 
com péssima estética, sem a menor preocupação 
com valores que atraem ou envolvem o consumi-
dor no plano emocional — ou seja, apostam que as 
pessoas os comprarão apenas por serem corretos. 
Essa é uma forma muito equivocada de usar o apelo 
ecológico. Acreditamos que é preciso conciliar a sus-

tentabilidade ecológica com valores emocionais que 
sensibilizem os consumidores. De novo, não se trata 
apenas do entretenimento, mas algo próximo disso, 
que ofereça uma experiência estética, sensorial, ética 
e emocional. Cabe à publicidade explicar o produto, 
seus diferenciais e, de uma forma atraente, enfatizar 
seu caráter de sustentabilidade. É importante exaltar 
as qualidades estéticas dos objetos e cenários ligados 
ao imaginário da marca, sublimando o componente 
de design avançado. Mesmo que o produto seja caro, 
isso pode ser feito contando uma história, entretendo 
ou oferecendo uma experiência emocional. Isso é 
bem mais eficaz que o apelo politicamente correto.

M&M — O senhor também compara a revolução digital 
com o Renascimento. Como é esse paralelo?
Morace — O Renascimento construiu a sua extraor-
dinária unidade através da capacidade de brincar 
com a própria inteligência compartilhada em di-
ferentes níveis e com protagonistas excelentes, 
diversos e plurais, empenhados no ato da criação. 
A internet pode assumir hoje um papel similar 
àquele de uma bottega renascentista, criando as 
condições de confronto e colaboração que havia no 

passado na existência projetual; por isso fala-se em 
um Renascimento 2.0. Isso porque a internet, que 
é onde praticamos o jogo digital, recria as mesmas 
condições que tínhamos na época do Renascimento, 
reunindo o poder econômico com a capacidade cria-
tiva e o consumismo. Estes são hoje representados 
pelas empresas, designers e a população; e, naquela 
época, pelos mecenas, pelos artistas e grandes cida-
des. Atualmente chamamos isso de Renascimento 
Multiplayer, pois todas as pessoas do mundo estão 
habilitadas a participar do jogo. A idéia de espaço 
aberto, tanto real quanto virtual, livre e portanto 
democrático, coloca-se como terreno privilegiado 
para a criação de uma coletividade — que, na troca 
360 graus de idéias, conhecimento, experiências e 
valores, encontra identidade e força novas em um 
jogo contínuo de sobreposições e intersecções.

M&M — Como o senhor enxerga o papel do Brasil nesse 
Renascimento Multiplayer?
Morace — O Brasil, onde temos correspondentes no 
Rio e em São Paulo, representa hoje um exemplo 
relevante de tal orientação, seja pelo apurado senso 
de convivência e colaboração no cotidiano, seja pela 
grande familiaridade com as novas tecnologias e 
as possibilidades participativas relacionadas com 
a mídia digital. Vale lembrar que o Brasil tem a 
quarta maior comunidade virtual do mundo, atrás 
apenas de EUA, França e Alemanha. É também a 
primeira nação pró-software livre com fortes polí-
ticas para a inclusão digital, o que tem permitido 
um crescimento de 13% por ano no uso da web. 
É preciso destacar ainda o sucesso de sites como 
MSN e Orkut: 75% dos membros são brasileiros, 
e isso evidencia o potencial relacional, estético 
e comunicativo de iniciativas que se encontram 
também nas ocasiões cotidianas. Os brasileiros são 
capazes de estímulos de extraordinária criatividade 
e de soluções avançadas, inclusive com design de 
ponta na área gráfica e de animação. Por isso, vejo 
o Brasil com um papel central nas mudanças pelas 
quais o mundo está passando. 

“Há vários produtos ecológicos que se 

apresentam com péssima estética, sem 

a menor preocupação com valores que 

atraem ou envolvem o consumidor no 

plano emocional — ou seja, apostam 

que as pessoas os comprarão apenas por 

serem corretos. Essa é uma forma muito 

equivocada de usar o apelo ecológico”
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