
Em seu último livro, "Marketing 3.0: As Forças que Estão 
Definindo o Novo Marketing Centrado no Ser Humano", Philip 
Kotler aponta para a combinação de marketing com práticas 
ligadas à responsabilidade social. Segundo ele, empresas que 
desejam o sucesso terão de abraçar causas sociais, além de 
promover maior envolvimento não apenas com consumidores, 
mas também com funcionários, fornecedores e acionistas, 
Essas preocupações com o meio ambiente e com questões 
sociais foram apontadas pela Ipsos como a mais recente das 
tendências de marketing em sua última pesquisa, a 5a edição 
do Observatório de Tendências. Batizada de Know Your Rights, 
essa onda tem como base a frase "consumir é existir" e apresenta 
três eixos: crítico, onde existe uma contrariedade aos excessos 
do capitalismo, como o consumismo; ético, preocupação com 
as formas de produção dos produtos; e sofisticado, com novos 
significados para a palavra luxo e onde as marcas desse seg-
mento estão voltadas para o core business em busca de segu-
rança e manutenção das vendas. "Sustentabilidade é um ponto 
importante para o futuro das empresas. As pessoas estão mais 
seletivas e mais ativas, ou seja, são ao mesmo tempo atores e 
autores no processo. Observamos uma onda de consumo mais 
sóbrio, sem exageros. Destacamos aqui empresas que buscam 
mostrar que estão mais ligadas às questões sustentáveis e soci-
ais", comenta Clotilde Perez, semioticista da Ipsos. 
Em termos de marketing, segundo a profissional, esse tipo de 
pesquisa é fundamental, por exemplo, para subsidiar plane-
jamento estratégico, para alicerçar produto, design e prever 



O desejo pela intensidade, surpreender e ser 
surpreendido, arriscar-se, ousar, sair do lugar-comum, 
fazer algo diferente - peculiaridades tipicamente 
humanas - foram aguçadas pelos efeitos de massificação 
e da pouca diferenciação da era global. Desde as 
primeiras ondas deste Observatório foram observadas 
diferentes formas de buscar uma emoção mais intensa: 
do desafio físico, passando pelo exibicionismo, 
pelo voyerismo até a invasão do fetichismo. Essas 
manifestações continuam, mas surgiram formas mais 
elaboradas de se fazer notar e de sentir, muitas vezes 
associadas a mensagens edificantes: minar preconceitos, 
atenuar tabus, manifestar uma idéia. A ênfase agora está 
em despertar os sentidos de maneira inusitada, misturar, 
sobrepor os sentidos. 

mercados. "O estudo 
possibilita melhor en-
tendimento não apenas 
das manifestações, mas 
como elas agem no tem-
po. Como as pessoas 
agem em sociedade e 
para onde esse caminho 
está apontando", diz. 
O objetivo da Ipsos é 
que, em meio a tanta 
informação disponível 

em diferentes canais e de diferentes formas, o Obser-
vatório funcione como uma triagem dos temas que an-
tecedem as tendências. "A pesquisa alerta as empre-
sas que algumas coisas não são mais futuro, estão aí. 
O Observatório agrega o regional e o global. Não há 
mais a idéia de que as tendências surgem nas bases 
mais altas e vão para as mais baixas", explica Felipe 
Mendes, diretor-geral da Ipsos Marketing. 
Além da Know Your Rights, a empresa francesa identifi-
cou mais seis tendências que estão em alta atualmente: 

Tudo ao mesmo tempo e agora. O tempo agorista 
ainda é um valor. Mas a aldeia global adquiriu 
dimensões mais modestas, ainda que múltiplas. Estar 
"conectado" não significa, necessariamente, estar 
ligado em tudo que acontece no mundo o tempo 
todo. Filtrar, selecionar e bloquear informações 
possibilitaram limites. Conexão, interatividade, 
multiplicidade estão mais voltadas aos microcosmos e 
são, assim, melhor administradas. 

Traz a idéia de "compor" como o centro das atenções. 
Nesse momento, fica evidente que há certa parceria 
e flexibilidade entre homens e mulheres, que levaram 
a discussões sobre seus papéis sociais para um 
âmbito mais provativo. A mulher não será mais a antiga 



"Amélia" e não se sente mais tão ameaçada pela perda 
de suas conquistas. Pode transitar mais naturalmente 
entre possibilidades: ora ocupando uma posição de 
maior liderança, ora compartilhando, e ora sentindo-se 
frágil e pedindo proteção ou até mesmo servindo ao 
marido e filhos. Da mesma forma, o homem é também 
mais livre para circular: mais sensível, vulnerável, 
parceiro, também pode ser mais viril, rústico. 

Living Well - "bem-estar necessário" 

O bem-estar é o ponto marcante desta tendência. 
Na onda anterior já observávamos a diminuição das 
cobranças e estávamos mais livres das exigências 
sociais, o que deu o tom do "bem-estar possível", 
com forte conexão extra-corpus. Identifica forte 
valorização do momento presente. Cuidar de si é mais 
possível do que cuidar do planeta ou dos problemas 
de ordem mundial. Por outro lado, evidencia-se maior 
preocupação com o futuro, com manifestações de 
generosidade, de dedicação aos outros, de ajudar, 
contribuir. A linguagem edulcorada e a generosidade 
são algumas das marcas da Living Well. 

ID Quest - "patchwork identitário" 
Na atualidade ID Quest tem importante destaque: 
buscar as raízes para saber quem eu sou - e eu sou 
um mosaico. Amigos pessoais são mais valorizados, 
mesmo que o contato com eles seja mais virtual do 
que físico. Momento de crise financeira também 
intensifica a necessidade de contatos mais sólidos e 
verdadeiros do que a ampla gama de desconhecidos. 
Sente-se também certo remorso, culpa por ter se 
distanciado durante certo tempo dos laços afetivos 
mais reais. São evidentes manifestações claras de 

passado, colecionismo em alta, remakes de filmes 
e peças de sucesso, renascimento das mascotes de 
marca e criação de novas, valorização das histórias 
de vida, os pets e a sedução pela eternidade, tudo 
em busca de uma relação mais emocional e mais 
afetiva como possibilidade de constituição da própria 
identidade. 

A tendência My Way apresentava-se em ascensão na 
onda anterior: a indústria a serviço da customização 
com possibilidades cada vez mais fáceis e 
acessíveis de se diferenciar; a indústria favorecendo 
a customização. Agora o foco passou a ser no 
indivíduo e em tudo que lhe agrada e singulariza. Não 
queremos apenas personalizar: somos autores-atores 
prontos para performances. As manifestações de 
individualidade estão também expressas na relação 
com o outro, na co-autoria, nos processos de "co-
criation", na colaboração. O exercício da criatividade 
está na capacidade de transitar por vários estilos, 
atitudes e comportamentos. E preciso ser único e ser 
múltiplo ao mesmo tempo. 

Text Box
Fonte: Marketing , São Paulo, ano 43, n. 451, p. 16-18, ago. 2010.




