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Confira a entrevista 
com Marcos Lacerda

Correção

Na matéria “Promo: a força da ativação”, 
publicada à página 28 da edição no 1413 (de 
14 de junho), faltou o 
beetag que remete à 
entrevista com Mar-
cos Lacerda, jurado 
brasileiro da catego-
ria Promo Lions no 
Festival de Cannes, 
publicado abaixo.

O Ipsos apresentou na semana pas-
sada a quinta onda do Observatório de 
Tendências, estudo realizado desde 2004 
e que identifica e analisa movimentos e 
fenômenos em nível macroeconômico, 
político e social e seus reflexos no con-
sumo, no comportamento e nas manifes-
tações culturais. O objetivo do projeto, 
que aponta sete grupos de tendências, é 

Pesquisa 

Ipsos mostra nova 
onda de tendências

Go Bubbles
O tempo “agorista” ainda é um 

valor. Mas a aldeia global adquiriu 
dimensões mais modestas, ainda que 
múltiplas. Estar conectado não sig-
nifica, necessariamente, estar ligado 
em tudo que acontece no mundo 
o tempo todo. Filtrar, selecionar e 
bloquear informações possibilitou 
l imites. Conexão, interatividade, 
multiplicidade estão mais voltadas 
aos microcosmos, e são assim mais 
bem administradas.

HiperSense
O desejo pela intensidade, sur-

preender e ser surpreendido, sair do 
lugar-comum, fazer algo diferente 
foram aguçadas pelos efeitos de mas-
sificação e da pouca diferenciação da 
era global. Manifestações como desafio 
físico, exibicionismo, voyeurismo e até 
fetichismo continuam, mas surgiram 
formas mais elaboradas de se fazer no-
tar e de sentir, muitas vezes associadas 
a mensagens edificantes como minar 
preconceitos e atenuar tabus. A ênfase 
agora está em despertar os sentidos de 
maneira inusitada, ilusionar, misturar 
e sobrepor os sentidos.

Venus Fever
A discussão sobre os papéis sociais 

tradicionais do homem e da mulher já 
não ocupa mais um papel relevante. A 
mulher não será mais a antiga Amélia 
e não se sente mais tão ameaçada pela 
perda de suas conquistas. Da mesma 
forma, o homem é também mais livre 

para circular: mais sensível, vulnerável, 
parceiro, também pode ser mais viril e 
rústico. Hoje, é a ideia de compor que 
está no centro das atenções. O caricato, 
em qualquer sentido que seja, não tem 
mais espaço.

Living Well
Bem-estar é o foco da tendência 

Living Well. Na onda anterior já se ob-
servava a diminuição das cobranças e 
exigências sociais, o que deu o tom do 
bem-estar possível, com forte conexão 
extra-corpus. Foram identificadas duas 
vertentes a partir de um conflito: finitu-
de ou longevidade? “Tem que ser hoje, 
porque pode acabar amanhã. E tem 
que ser todo dia, porque pode durar 90 
anos.” Diante dessa dicotomia se eviden-
ciam por um lado a forte valorização do 
momento presente e, por outro, maior 
preocupação com o futuro.

ID Quest
A tendência tem importante destaque: 

buscar as raízes para saber quem eu sou 
— e eu sou um mosaico. Amigos pessoais 
são mais valorizados, mesmo que o con-
tato com eles seja mais virtual. Momento 
de crise financeira também intensifica a 
necessidade de contatos mais sólidos e 
verdadeiros. São evidentes manifestações 
de busca afetiva, como design de época, 
objetos do passado, “colecionismo”, 
remakes de filmes e peças de sucesso, 
renascimento das mascotes de marcas e 
criação de novas. Tudo em busca de uma 
relação mais emocional e mais afetiva 
como possibilidade de constituição da 

detectar e entender as aspirações huma-
nas da sociedade pós-moderna e como 
essas motivações e desejos se refletem 
nos rituais de consumo.

“Nesta nova onda, a ideia de compo-
sição, mosaico e misturas é muito forte 
em tudo: na publicidade, na roupa, na 
rua. Outro conceito que se destaca é 
o de leveza. É uma tentativa de sair do 

peso do cotidiano. Por isso vemos em 
evidência o uso de balões, nuvens, asas, 
vento e coisas em elevação. Tudo na 
busca da leveza”, destaca Clotilde Perez, 
semioticista e coordenadora geral do 
Observatório de Tendências da Ipsos. 
Confira a seguir as principais mudanças 
em cada uma das tendências.

Fernando Murad

própria identidade, ainda que esta se 
estruture na composição.

My Way
Depois da indústria favorecendo a 

customização, agora o foco passou a 
ser no indivíduo e em tudo o que lhe 
agrada e singulariza. Não queremos 
apenas personalizar: somos autores-
atores prontos para performar. Agora 
as manifestações de individualidade 
estão também expressas na relação 
com o outro, na coautoria, nos pro-
cessos de co-criation, na colaboração. 
O exercício da criatividade está na 
capacidade de transitar por vários 
estilos, atitudes e comportamentos. 
Ser único e ser múltiplo.

Know Your Rights
É a mais atual das tendências. Ali-

cerçada no paradigma contemporâneo 
“consumir é existir”, com ramificações 
para o consumo crítico, ético e sofis-
ticado, esta tendência agora dá sinais 
de fusão entre os eixos crítico e ético. 
Repudia-se tanto o excesso do capita-
lismo e das grandes corporações quanto 
à forma de produção. Não basta aderir 
a produtos éticos se o consumo for 
excessivo. Festa do consumo responsá-
vel, dia sem compras, loja gratuita são 
exemplos claros dessas misturas. Na 
vertente da sofisticação do consumo, 
nota-se o surgimento de novos signi-
ficados para luxo: momento de maior 
moderação e controle, maior atenção ao 
que se mostra. A ideia de excessos pode 
comprometer a imagem pessoal.

Depois do sucesso das duas primeiras 
edições do ProXXIma, o Grupo M&M 
apresentou na última segunda-feira, dia 
14, um novo formato do principal evento 
de sua plataforma digital, o ProXXIma 
Pocket, que deve passar a acontecer 
bimestralmente. Hugo Janeba, vice-
presidente de marketing da Vivo; e Mar-
cel Marcondes, diretor de marketing da 
marca Brahma, foram os palestrantes 
convidados para a versão compacta do 
evento, realizado com exclusividade para 
cerca de 70 convidados. O encontro teve 
patrocínio da Gazeta do Povo e da AG2, 
e foi realizado no restaurante Cantaloup, 
no Itaim Bibi, em São Paulo. 

Em pleno mês de Copa do Mundo, a 
escolha dos dois executivos para estre-
arem no primeiro ProXXIma Pocket 
não foi casual. As duas marcas estão 
diretamente envolvidas com o Mundial: 
a Vivo é patrocinadora oficial da Seleção 
Brasileira, enquanto a Brahma é uma das 
marcas que a Inbev Anheuser-Busch está 
exibindo nas placas dos estádios sul-
africanos para todo o mundo. Além de 
detentoras dessas valiosas propriedades, 
as duas empresas têm feito a diferença 
no uso das ferramentas digitais para 
incrementar a ativação desses direitos 
e diferenciar sua comunicação com 
internautas ávidos em complementar a 
curtição da Copa no ambiente digital. 
Pyr Marcondes, diretor da plataforma 
ProXXIma, fez a moderação do debate 
com amplo espaço para perguntas dire-
tas dos convidados.

César Paz, presidente da Associação 
Brasileira das Agências Digitais (Abradi) 
fez a abertura das apresentações. Ele des-
tacou as previsões para a Copa de 2014, 
na qual a aposta é de que 90 milhões de 
brasileiros estarão plenamente sintoniza-
dos nos canais digitais. Segundo Paz, as 
lan houses são as maiores responsáveis 
pela aceleração da inclusão digital no Bra-
sil, com 108 mil estabelecimentos, entre 
formais e informais. “Apenas 30% deles 
possuem CNPJ e cerca de 10% têm alvará 
de funcionamento. São, sem dúvida, os 
maiores agentes da inclusão digital no 
Brasil”, disse Paz. O presidente da Abradi, 
no entanto, chamou a atenção para o fato 
de se tratar de um ambiente ainda pouco 
estudado pelo mercado: “Algumas dessas 
lan houses operam com cinco a dez com-
putadores, formando um ecossistema que 
ainda não conhecemos bem.”

Robert Galbraith

Evento

ProXXIma 
estreia versão 
Pocket
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