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Como prever o futuro em áreas tão voláteis como o com-
portamento do consumidor, a mídia e a comunicação digital?
Especialmente em um momento de turbulência financeira,
que contribui para turvar a bola de cristal de muitos gurus
e visionários. A Meio Digital avaliou algumas das maiores
tendências globais na área de publicidade e mídia.

No livro "Trendzoom", um estudo seminal sobre tendências
criado pela Aegis Media e editado no Brasil pela Agência Click,
com autoria do presidente da empresa, Abel Reis, as projeções
se agrupam em quatro grandes categorias: "Recolhimento",
"Ataque", "Escape" e "Reorganização". Cada categoria identi-
fica um aspecto da evolução do sentimento das pessoas (cida-
dãos e consumidores) e as respostas que as marcas procuram
oferecer a esses anseios. E esse processo está se tornando cada
vez mais veloz, e cada vez mais bidirecional — não é mais um
monólogo, mas um diálogo, uma conversa entre o consumidor
e suas marcas. Buscamos aqui inspiração nessas categorias do
"Trendzoom" para listar algumas tendências importantes,
que devem ser acompanhadas.

RECOLHIMENTO
O mundo gira em torno do meu umbigo.
O egoísmo e o hedonismo em alta.
Nesse cenário, se destacam as campanhas publicitárias

onde a tônica é o
bem-estar pessoal, a idéia de "se sentir bem".
Várias marcas buscam traduzir esse desejo de personali-

zação. É possível personalizar e individualizar uma grande
variedade de produtos, de cartões a malas (BeaBag de Anya
Hindmarch), videogames (o recurso EyeToy do PlayStation
permite inserir a imagem do jogador na ação). O Correio
Real da Inglaterra permite a criação de selos com a imagem
do usuário. Marcas como Starbucks, Nike e outras oferecem
opções de personalização dos produtos. O mesmo ocorre com
automóveis, celulares, e uma grande variedade de produtos e
serviços — mesmo que a oferta seja massificada, as empresas
criam mecanismos para que o consumidor personalize ou
individualize seu exemplar.



CONFISSÕES INTIMAS EM PUBLICO:

PERSONALIZAÇÃO ABSOLUTA

A era digital e a evolução tecnológica fizeram surgir o con-
ceito de "ilha pessoal", uma bolha de individualidade feita mais
de bits do que de átomos. Nessa bolha, o indivíduo assume o
comando de tudo, e tudo gira em torno de suas necessidades.

Produção personalizada sob encomenda: Professores, mas-
sagistas, chefs de cozinha, banquetes, festas, cassinos, karaokê
— tudo na casa da pessoa. Em vez das pessoas irem aos locais
para consumir serviços, os serviços se deslocam até a casa das
pessoas (chefs, animadores de festas, trapes de teatro)

Hiper-localização da cidade: pequenas vilas dentro dos bair-
ros da metrópole. A customização/personalização como uma
reação à massificação das eras anteriores. A tecnologia permite
a produção "em massa" de itens individualizados.

CONFISSÕES ÍNTIMAS EM PÚBLICO

Uma tendência na Web são os sites coletivos e blogs onde
as pessoas fazem "confissões" — relatam episódios pessoais,
muitas vezes situações embaraçosas. E elevam esse tipo de
relato pessoal à categoria de arte digital: exemplos são os si-
tes postsecret.com, e-admit.com, not-proud.com, dailycon-
fession.com, drunkenconfessions.com, euconfesso.com, e
muitos outros.

As marcas já captaram essa tendência, e várias cam-
panhas recentes são baseadas nesse tom "confessional".
Exemplo dessa tendência é a campanha da eBillme, uma
empresa que oferece um sistema de pagamentos para com-
pras online, onde os consumidores mandam vídeos "con-
fessando" compras que fizeram escondidos da família, es-
posas e amigos. O melhor vídeo do mês ganha um prêmio
de US$ 1.500.

Um dos motores dessa tendência são as "confissões" de
celebridades (ou sub-celebridades), feitas com intuito de
auto-promoção. De Paris Hilton e Kate Moss a Bruna Sur-
fistinha no Brasil, esse tipo de relato desperta um grande
interesse do público.

GUIAS

A tecnologia online permite a criação de guias e mapas
cada vez mais eficientes. Serviços como o Google Maps ou
Yellow Arrows (www.yellowarrows.net) facilitam a localiza-

ção de itens de interesse. As empresas e marcas podem criar
(e muitas já criaram) campanhas baseadas nesses serviços de
localização online.

"PERSONALTUDO"

Há uma busca por guias de "do-it-yourself", os consumi-
dores querem mais informações do tipo "como fazer". E os
produtos estampam cada vez mais dicas e sugestões de uso,
receitas, fórmulas, etc. Treinadores ("coaches" ou consulto-
res especializados) de estilo, de moda, de dietas, ginástica,
de boas maneiras, etc — que vendem muitos livros e ainda
alavancam a venda de uma grande variedade de produtos.

"NEOMEDIEVALISMO"

Uma forte tendência atual é inspirada em aspectos da Idade
Média. O sistema feudal, os cavaleiros andantes e as Cruzadas
encontram eco nos dias de hoje. Em vários lugares da Euro-
pa e até nos Estados Unidos existem "feiras medievais", onde
as pessoas vestidas a caráter interpretam vários personagens
como se fossem moradores de uma aldeia medieval, incluindo
torneios de cavaleiros e danças típicas.

A antropóloga Teresa Caldeira, autora do livro 'Cidade de
Muros' (Editora 34), disse que o meio da cidade assinala mu-
danças fundamentais no espaço público moderno e, portanto,
no espaço democrático caracterizado por abertura, indetermi-
nação, fluidez e coexistência de diferenças. O tipo de cidade
neoliberal em que vivemos, com sua valorização de espaços
privados e fechados e a estigmatização do público, é em vários
sentidos uma cidade não-democrática e não-moderna.

NOSTALGIA DE PÓS-GUERRA

Outra tendência "retro" emana das décadas após as grandes
guerras, em particular os anos 20, 40 e 50. A moda e os estilos
desses períodos aparecem nas, coleções atuais de muitos desig-
ners — e não apenas em roupas, mas em objetos, móveis, au-
tomóveis, arquitetura, etc. Os períodos de pós-guerra inspiram
otimismo e confiança em um futuro mais brilhante.

RAÍZES

A busca de origens, de árvores genealógicas, de brasões fa-
miliares.



EU QUERO CONTAR TUDO A TODOS

O grande interesse pelas civilizações clássicas (Egito,
Grécia, Roma) reflete a busca recorrente por ideais de
grandeza, de honra, de valor, de arte elevada. O interes-
se pelo Egito nos tempos atuais é muito grande e se deve
em parte aos elaborados ritos funerários dessa civilização
- que remetem a idéias como longevidade, eternidade e
permanência: um contraponto diante da rapidez e da vola-
tilidade de nossa própria era.

Produtos clássicos e "vintage" estão mais valorizados e
carregam um simbolismo de segurança. Marcas clássicas
como Louis Vuitton e Ray-Ban vivem em prestígio perma-
nente, mas o mesmo ocorre com uma variedade de marcas
mais populares e igualmente centenárias — as marcas que
nossos avós usavam.

ATAQUE
A era da super-conveniência 24/7 veio para ficar, graças

à tecnologia e a globalização. Há uma pressão contínua e
crescente por mais produtividade, maior desempenho em
prazos mais curtos.

Com isso, os produtos e serviços adquirem cada vez
mais funções, em modo "multi-tarefa", Não apenas apa-
relhos eletrônicos, mas também alimentos, cosméticos e
até guloseimas — todos com complementos de vitaminas,
sais minerais, óleos essenciais, etc. Esses produtos muitas
vezes acompanham conselhos de especialistas sobre seu
uso.

Os espaços urbanos também se tornam mais "multi-
tarefa": locais de trabalho com complementos de lazer e
saúde, complexos residenciais que se integram a shopping
centers, praças de alimentação, uma vasta gama de servi-
ços 24 horas.

Consoles de videogames funcionam como estações com-
pletas de entretenimento, com música, vídeos e acesso à
Internet. Os celulares seguem pelo mesmo caminho.

O tempo para realizar tarefas encolhe, e o tempo para
obter informações e entretenimento segue esse ritmo. Há
uma oferta cada vez maior de condensados e resumos, ver-
sões editadas, "pílulas de conhecimento".

As pessoas pressionadas por essa demanda crescente

por produtividade se premiam com tratamentos cosméticos
e cirúrgicos mais sofisticados.

Há também o paradoxo do "luxo popular" (ou "produtos
de massa superior") — diversas marcas de luxo buscam
agora oferecer produtos mais acessíveis, para consumido-
res que não são milionários. Esses consumidores adquirem
itens menos exclusivos, mas que conservam a "aura" da
marca luxuosa.

Há muitas transformações no modo de exibir status atra-
vés de itens luxuosos, com maior liberdade nas combina-
ções. Além de indicar afluência, esses símbolos de status
devem indicar que a pessoa é "cool". Um indivíduo quer
ser reconhecido como alguém que trabalha muito, mas que
também se diverte muito.

AS BOLHAS E ARMADURAS MODERNAS

Um reflexo do "neo-medievalismo" é causado pelo medo
e pela insegurança dos tempos atuais. Assim, fazem sucesso
os produtos e serviços que prometem mais segurança, en-
volvendo a pessoa em uma armadura tecnológica — dentro
de casa, na rua ou no ambiente de trabalho. Sistemas de vi-
gilância eletrônica, monitoração contínua. A blindagem de



veículos se tornou um negócio próspero, não apenas em
países ricos, mas em lugares como o Brasil, o México ou a
Colômbia, que têm um alto número de seqüestros.

Segurança não é apenas vigilância e proteção contra
violência. Ocorre também a valorização da redução de
riscos pessoais, a promoção de hábitos mais saudáveis e
de meios que nos protejam de situações de perigo e des-
gaste. As empresas e produtos que se mostrem preocupa-
das com a proteção gozam de maior prestígio.

FILTROS

Os mecanismos de filtragem já vivem uma grande po-
pularidade hoje: sistemas que nos permitem escolher os
conteúdos e contatos e evitar o que nos é indesejável.
Exemplos são os gravadores digitais de vídeo (DVRs), que
tornam o hábito de ver TV uma experiência não-linear, e
com grande impacto sobre a publicidade.

ESCAPE
Relaxamento e toque.
Para fugir da pressão do ambiente urbano, os novos spas

se tornaram cada vez mais populares — e devem crescer
ainda mais. Deixaram de ser locais isolados, longe das
cidades, e se integraram ao espaço urbano. Estão presen-
tes em hotéis, aeroportos, shopping centers. Existem até
spas móveis, que oferecem serviços como banhos, mas-
sagens e terapias. Banheiros residenciais são convertidos
em spas.

O tato é um sentido em alta nessa tendência. Sensações

TROCAR MAIS POR MENOS,

táteis são exploradas por marcas que apostam na sen-
sualidade do toque — em roupas, aparelhos eletrônicos,
e até cosméticos e produtos de limpeza.

O uso de cores e luzes também ganhou destaque. A
cromoterapia é cada vez mais usada em spas e mes-
mo em casa.

Várias marcas tem apostado no uso de cores para
causar impacto emocional. Uma das campanhas mais
notáveis é da TV Bravia, da Sony, que usou bolas e jatos
de tinta colorida para transmitir a idéia de celebração
da cor.

Outro aspecto é a "fusão dos sentidos". A gastronomia
experimenta o uso de técnicas de laboratório e alta-
tecnologia para criar sabores inéditos. Além das novas
formas de preparar as refeições, o alimento é servido
em ambientes inesperados: restaurantes totalmente às
escuras, bares feitos totalmente de gelo (o Absolute Ice
Bar), ou um espaço onde o teto é decorado para parecer
o piso e vice-versa.

A tecnologia atual permite um estágio inicial dos
"computadores vestíveis" ("wearable computers") -
muitos de nós carregamos celulares, Blackberries, pal-
mtops, iPods, etc. Esses aparelhos se fundem aos nos-
sos sentidos e os ampliam.

REORGANIZAÇÃO
O conceito de "des-crescimento" ("degrowth") ganha

ímpeto. A idéia é desacelerar o ritmo da sociedade - os
economistas Herman Daly e Serge Latouche afirma que
somos viciados em crescimento econômico, e essa pres-
são afeta todos os aspectos de nossa vida. O argumento é
que o consumo cada vez maior não é sustentável — em um
determinado momento, teremos que ceder.

A idéia de sustentabilidade é o grande guarda-chuva
para os diversos ativismos e engajamentos deste co-
meço de século, tendências que só devem crescer nos
próximos anos e décadas. Com a tecnologia e a Internet,
se tornou muito mais fácil o surgimento de comunida-
des de protesto e defesa de causas relacionadas com a
sustentabilidade. Coletivos, flash-mobs, "zonas autôno-
mas" e grupos de indivíduos literalmente espalhados



DESACELERAR, COLABORAR E... RELAXAR.

pelo mundo todo agem continuamente em defesa de ques-
tões que vão do ambientalismo à responsabilidade social das
empresas — que por sinal são cada vez mais cobradas para
demonstrar um código de valores ligados à sustentabilidade,
correndo o risco de perderem muitos clientes e valor de mer-
cado se não o fizerem.

SIMPLICIDADE

Simplificar, tornar claro e "clean". Trocar o "mais" por "me-
nos". Essa tendência é mais uma reação à vida intensa das
cidades. Segundo uma pesquisa da Ipsos em 2005, 34% dos
moradores das cidades francesas pretendiam se mudar para
o campo — e 13% desses vão iniciar a mudança de fato num
prazo de cinco anos.

Várias marcas buscam refletir essa visão de que "menos é
mais". Aparelhos com menos funções, menos botões, menos
menus. A Philips lançou uma campanha mundial cujo mote é
"Sense and Simplicity".

E menos trabalho também faz parte dessa visão. Há uma
revalorização do ócio, mesmo em países onde a educação pro-
testante não vê a preguiça como algo positivo. Aproveitar a
vida, parar para apreciar as coisas simples do cotidiano, trocar
o "fast" pelo "slow". Essas idéias estão em diversas campanhas
atuais, e geram uma série de novos serviços.

Viver em harmonia com a natureza também ganha desta-
que. Trocar os produtos industrializados por versões "orgâni-
cas", vendidas por cooperativas ou pequenos produtores, se-
guindo receitas tradicionais. Não apenas os alimentos são mais
naturais, mas também as roupas, os cosméticos, os produtos de
limpeza e de higiene pessoal.

O envelhecimento da chamada geração "baby boomers",
hoje entre 45 e 65 anos, faz com que os produtos criem cam-
panhas que respeitem esse fato. Afinal, essa faixa é justa-
mente a mais afluente. Motorola, Versace e Dior lançaram
campanhas com modelos mais velhas (grandes estrelas,
como Madonna, Catharine Deneuve, Rim Bassinger e Lin-
da Evangelista)

Outras marcas, como a Reebok, Bacardi e a Nike, enfati-
zam que as pessoas devem se valorizar pelo que são — e não
procurarem copiar modelos.

Os programas de responsabilidade social corporativa estão
em crescimento no mundo todo. Uma pesquisa da RPMG mos-
tra que 52% das 250 maiores empresas da lista Fortune 500
publicam relatórios de responsabilidade social separados de
seus balanços públicos. As empresas detalham suas práticas
em relação ao trabalho, aos fornecedores terceirizados e suas
relações com a comunidade, com o meio acadêmico, ONGs e
sindicatos. Promover o "fair trade", o comércio justo, é uma
das tendências mais importantes e mais acompanhadas pelo
público — a firma de pesquisas britânica Yougov detectou em
2006 que 87% dos entrevistados acha que os varejistas devem
ser responsáveis por garantir que os produtos vendidos sejam
fabricados de modo justo e humano. Quase um terço dos con-
sultados disse que deixou de comprar uma mercadoria por
preocupações sobre as condições de sua fabricação.

As pessoas também buscam compartilhar mais, e se apoiar
mutuamente em causas. Os atentados terroristas em Nova
York, Londres e Madri deixaram as populações em choque,
mas também aumentaram o sentido de comunidade. A violên-
cia urbana motivou campanhas em cidades como São Paulo e
Rio. Causas como cidadania e justiça social são abraçadas por
um número cada vez maior de empresas.

COLABORAÇÃO E RECOMENDAÇÃO

Há hoje na Web centenas de sites que resenham e recomen-
dam produtos e serviços, e grandes sites de comércio como o
Amazon.com apostam em seu sistema de notas e recomenda-
ções para estimular mais vendas. O marketing de "boca-a-boca
digital" ganha importância - e funciona tanto para promover
uma marca como para arrasá-la.

Um grande exemplo de esforço colaborativo é a Wikipedia,
com milhões de verbetes em diversas línguas. Às vezes caótica,
muitas vezes polêmica, ainda assim a Wikipedia é uma refe-
rência rápida (e gratuita) para muita gente.

Esse espírito colaborativo que a era digital permite é a base
para uma das grandes tendências atuais — a cooperação entre
o consumidor e a marca para desenvolver novos produtos e
para lançar campanhas publicitárias. Do McDonald's à Ge-
neral Motors, muitas grandes empresas já cederam à idéia de
deixar o consumidor criar o comercial.

Esse conjunto de tendências é parte de um painel amplo



PRODUTOS AUTO-CONSCIENTES
MUDAM O MARKETING

e em constante mudança. Mais do que estabelecer normas ou
caminhos, as tendências devem estimular o insight dentro das
empresas. Ouvir e ver mais o cliente é certamente a principal
atitude que deve ser adotada pelas marcas. Só assim elas se
manterão sempre em sintonia com os consumidores.

O autor norte-americano Bruce Sterling propõe um conceito
muito provocante para os produtos e serviços do futuro pós-in-
dustrial. Segundo ele, dentro pouco tempo (uma década ou um
pouco mais), começarão a surgir os "spimes". O termo "spime"
é fictício, usado pelo escritor para descrever um "objeto-pro-
cesso" que ainda não existe.

Assim, um "spime", na definição de Sterling, é um objeto
"auto-consciente", com tecnologias embutidas que permitem
sua identificação, localização geográfica em tempo real, um
"diário" sobre sua vida útil, com toda a documentação técnica
e especificações relacionada a ele. Além disso, um spime é to-
talmente intermediado pelo computador, do rascunho original
até o fim de sua vida útil: é um produto criado por CAD-CAM,
feito com componentes criados por computador e com instru-
ções precisas para sua desmontagem final e reciclagem.

Sterling estima que esse tipo de objeto virá a substituir a
maioria dos produtos de consumo que conhecemos hoje, com
imensas vantagens sobre seus antecessores. Não serão mais
produzidos em massa, mas em quantidades exatas para aten-
der a demanda — não haverá mais encalhe de estoques. Se não
houver desejo por um certo objeto, ele não se materializa —
permanece apenas um arquivo virtual em 5D. Com tecnolo-
gias como o GPS e os RFIDs (etiqueta com micro-transmissor
de rádio) o spime nunca se extraviará e dificilmente será furta-
do. Com essas tecnologias de identificação, a Internet do futuro
também será uma Internet de objetos, onde poderemos achar
itens individuais através de um site de busca.

No futuro, especula Sterling, você poderá comprar um spime
através de um cartão de crédito, o que representa a "garantia
legal" de seu desejo por aquele objeto. Assim, ele pode passar a
existir — o arquivo digital é materializado. Seus dados pessoais
estarão inseridos na transação. Depois da compra, fabricação
e entrega do seu spime, um link se estabelece com o softwa-
re de atendimento ao cliente da empresa, que vai informá-lo
sobre atualizações e novos desenvolvimentos relacionados
com o objeto. Esse link poderá incluir todos os componentes

do spime, seu consumo de energia, seu RG digital, seu históri-
co, um sistema de GPS para localizá-lo em tempo real, várias
sugestões de personalização, dados sobre a linha de produção,
etc. Durante a vida útil, o spime recebe atualizações e pode ser
reparado ou aperfeiçoado a qualquer momento.

Ao final do ciclo de vida, o spime é desativado, removido
por especialistas, totalmente desmontado e suas partes úteis
são devolvidas à cadeia de manufatura. Os dados relacionados
com o spime continuarão existindo, para análises históricas e
pesquisas.

Essa especulação de Sterling não é um mero exercício de
ficção, é um resultado de um longo trabalho de pesquisa, e de
envolvimento profundo com designers, engenheiros, progra-
madores, diretores de marketing e várias outras áreas profis-
sionais.

Esse novo produto-processo vai mudar radicalmente o modo
como a publicidade e o marketing são feitos.

Bibliografia:
"Trendzoom" (Um olhar sobre as tendências globais de

comportamento do consumidor) - publicado pela AgênciaCli-
ck e de autoria de Abel Reis.

"Desejos Contemporâneos" (Patchwork de tendências, idéias
e negócios em tempos de paradoxos) — por Beth Furtado, pu-
blicado pela Gouvêa de Souza GS & MD.

"The New New Media" (Global lessons on the future of me-
dia, content, and messaging), um estudo do Global Innovation
Outiook, publicado pela IBM.

"Shaping Things" (Mediaworks Pamphlets) por Bruce Ster-
ling, publicdo pela MIT Press. Pode ser encontrado no Brasil na
Livraria Cultura e outra megastores.

"Cidade de Muros" (Crime, segregação e cidadania em São
Paulo), por Teresa Caldeira, publicado pela Editora 54.

Text Box
KULPAS, Sergio. Tendências do futuro, futuro da Tendências. Meio Digital, São Paulo, n. 8, p. 44-50, 2008.




