
 

 

Cultura “snack”  
Ticiana Werneck  

Desejando cada vez mais gratificações instantâneas, consumidores têm aberto mercado para 
lançamentos de produtos, serviços e experiências mais práticos, transitórios e temporários.  

É o que a agência de tendências Trendwatching chama de “Cultura Snack”. Os sinais estão em 
toda parte, do comércio ubíquo, à mídia fragmentada, do fast fashion aos modelos “coma à 
vontade”. Assim, muitas empresas reformulam seus produtos para torná-los mais acessíveis 
de todas as formas - mais rapidamente digeridos, consumidos, colecionados. A “cultura snack” 
valoriza formas menores também. Daí o grande sucesso da lanchonete de burgers de Chicago, 
Minnies. Nada do exagero de antes, os sanduíches, sobremesas e bebidas se destacam pelas 
porções reduzidas. O maior não é o melhor. 

Não é só na comida que essa tendência “snack” está presente. A linha Swash, da Procter & 
Gamble, remove manchas e odores, desamassa e dá à roupa um aspecto de frescor. Como se 
tivesse sido lavada, o que na realidade não foi. Tudo muito prático, tudo muito rapidinho. 
Assim como o jornal gratuito 20 Minutes, que distribui diariamente mais de 2 milhões de 
exemplares entre Espanha, França e Suíça. Ao contrário dos concorrentes que deverão 
consumir cerca de 1 hora de seus leitores, esse promete atualização total em 20 minutos. 

Falando em velocidade, a H&M, se especializou no fast-fashion, em ciclos de reposição cada 
vez menores. Presente em 28 países, com mais de 1.400 lojas é um modelo que deu certo. A 
Zara também é exemplo. Em comum, as duas entregam peças de moda a preços baixos com 
novidades a cada quinzena. 

 

 

 



Se a idéia é ser bem prático, há espaço também para modelos de automóveis diferenciados. 
Que tal o Smart For Two? Está à venda pela bagatela de US$ 12 mil. O modelo, com lugar 
para duas pessoas, ficou famoso por seu sistema de economia de combustível - 30 mil pessoas 
aguardam na lista de espera do site da empresa. 

E mesmo com a promessa de ser “snack” dá para surpreender. Da Cingapura, as bebidas 
Anything e Whatever (algo como “Qualquer coisa” e “Tanto faz”) são a resposta certa para os 
indecisos. Anything está disponível em seis sabores gasosos à base de frutas (limão, cola, 
maçã). Já Whatever, à base de chás em seis sabores, é não-gasoso. A surpresa é que você só 
sabe que sabor comprou depois do primeiro gole – há apenas dois tipos de embalagens (afinal, 
era “tanto faz” mesmo). Resultado: a bebida tem causado bastante buzz entre as comunidades 
e fóruns mantidos por adolescentes do país, que aprovaram a idéia não-convencional. 

De opções práticas e, algumas vezes, inusitadas, os adeptos da cultura “snack” dizem sim à 
inovação carregada de bom-humor e praticidade. Pode não ser algo que fique para sempre (a 
moda “snack” tem algo de temporário), mas precisa ser algo que entregue valor e passe uma 
mensagem. 
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