
A Razorfish apresentou no estudo Razor-
fish5 as cinco tendências tecnológicas rela
cionadas ao futuro digital. Entre elas estão: 
Near Field Communication (NFC), Revolu-

ção da Interface, APIs abertas e os Serviços 
Digitais, Marketing na Era dos Grandes Da
dos e Computação em Nuvem. 

Segundo Rodrigo Esteves, diretor de cria
ção da Razorfish, o objetivo é indicar ca
minhos para o marketing em um cenário 
de rápidas transformações, oferecendo às 
empresas um guia completo para atender 
às expectativas de um mercado em evolu
ção. "Os profissionais mais gabaritados de 
várias disciplinas da Razorfish ao redor do 
globo se reuniram para avaliar de maneira 

holístíca as tecnologias emergentes, ava
liando quais delas podiam saciar as neces
sidades atuais de marketing e de negócios". 

Near Field Communication (NFC) tem 
como objetivo facilitar os pagamentos u t i 
lizando tecnologia móvel. Outro destaque 
do estudo é a Revolução da Interface, que 
decreta o final da hegemonia do mouse na 
navegação. Os consumidores já iniciaram 

uma migração em massa para interfaces 
que estejam mais próximas da experiência 
humana natural (Natural Human Interface 
- M I). 

Já as APIs abertas (Interface de Progra
mação de Aplicações) e os Serviços Digi
tais permitem que o consumidor participe 
e influencie as definições de produtos das 
empresas, por meio digital. O nível de cola
boração pode variar de acordo com o perfil 
da empresa e do consumidor, permitindo 
maior ou menor participação e integração 
nessas definições. Outra tendência indicada 
é o Marketing na Era dos Grandes Dados, 
que aponta para o grande volume de dados 
de consumidores teoricamente "disponí
veis" na web. Já Computação em Nuvem é 
considerada a tendência crucial. Segundo o 
estudo, empresas que empregam essa tec
nologia são capazes de conduzir o foco do 
negócio em um ritmo mais rápido, em vez 
de manter o dimensionamento na infraes-
trutura. A ut
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 31, p. 18, ago. 2011.




