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A Trendwatching.com lançou neste mês 
o seu relatório premium de tendên-

cias das Américas do Sul e Central. No es-
tudo, a consultoria de origem holandesa, 
que abriu em 2012 o seu escritório em São 
Paulo, aborda os principais movimentos 
de consumo inseridos no cenário de ex-
pansão econômica da região, identifican-
do os drivers das principais tendências e 
mostrando, por meio de cases, como as 
empresas estão correspondendo às de-
mandas das pessoas. 

“Abordamos mais de 40 tendências re-
lativas a 10 grandes temas que correspon-
dem às necessidades das pessoas que vi-
vem nesses lugares. São assuntos que po-
dem continuar pertinentes por anos: o que 
muda é como as marcas estão endereçan-
do as necessidades dos consumidores”, 
afirma Luciana Stein, head da Trendwa-
tching para as Américas do Sul e Central. 

Veja a seguir alguns dos destaques do 
relatório, desenvolvido pelo time local da 
consultoria em conjunto com profissionais 
do escritório de Londres, onde fica a sede 
da empresa. A versão completa do estudo 
tem 140 páginas e é comercializada em três 
idiomas (português, inglês e espanhol).  

NOVISMO — Impulsionados pela cres-
cente riqueza, maior sensação de poder  
e desejo de uma vida melhor, os consu-
midores da região estão sendo estimula-

consumo

O que move os latinos
Relatório da Trendwatching.com avalia como as marcas podem corresponder às  
necessidades e às novas demandas dos consumidores das Américas do Sul e Central   
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divertido, simplifique. Uma vez satisfei-
tos, esses clientes levarão a experiência 
positiva adiante. 

Drivers: otimismo, o sonho latino-ame-
ricano de uma vida melhor e o status que 
vem do acesso à informação. 

autONOMIa — Consumidores das Amé-
ricas do Sul e Central aproveitarão todas 
as oportunidades para se estabelecer e 
cimentar sua independência e seu sta-
tus. Otimistas, confiantes e cada vez mais 
bem informados, esses consumidores es-
tão ansiosos para romper os limites pesso-
ais, as barreiras sociais e as fronteiras geo-
gráficas. É preciso dar chances para esses 

rápidos, mais ruidosos e mais potentes já 
não são uma aspiração para todos os con-
sumidores das Américas do Sul e Central. 
A busca da sustentabilidade está ficando 
mais forte, especialmente entre os con-
sumidores mais ricos que querem mos-
trar suas credenciais ecológicas. Mas ser 
“verde” não é suficiente. É preciso ter his-
tórias elegantes, autênticas e criativas re-
lacionadas ao tema.

Drivers: busca de status, otimismo e 
avanço do sentido estético. 

tECNOLuSt — Novas tecnologias que me-
lhoram quase todos os aspectos de suas  
vidas estão seduzindo os consumidores, 
ao reduzir o stress do dia a dia, ajudan-
do a economizar dinheiro ou garantindo 
que cada experiência seja maximizada ou 
compartilhada. Para os consumidores se-
duzidos por inovações tecnológicas, essa 
vida recheada de novas plataformas (co-
mo celulares e tablets, informações onli-
ne e aplicativos) simplesmente aparenta 
ser bem melhor do que uma vida sem elas.

Drivers: acesso a tecnologia, conexão 
e inclusão global. 

aPrIMOraMENtO — Impulsionado por ex-
periências ruins com problemas de saúde, 

LatIN LOVE — Há uma onda de orgu-
lho entre os consumidores das Américas 
do Sul e Central – orgulho de quem são, 
de onde vivem e do que criam. Cultura e 
identidade nas Américas sempre foram 
importantes, seja em um nível local, na-
cional ou regional: o que está mudando 
é a expressão dessas manifestações. Ho-
je os consumidores estão cada vez mais 
confiantes no cenário mundial e uma no-
va geração de marcas, produtos e campa-
nhas estão indo além dos clichês culturais 
ao incorporar tecnologias ou designs atu-
ais e envolventes. Produtos que celebram 
as tradições, geografia e biodiversidade da 
região estão sendo lançados para públicos 

consumidores serem mais participativos 
e criativos. A inteligência é o novo símbo-
lo de status e os consumidores estão rea-
valiando a educação e o conhecimento 
na medida em que os benefícios do auto-
aprimoramento se tornam mais aparentes 
do que nunca. Empresas inteligentes aju-
darão os consumidores a descobrir novos 
mundos intelectuais. 

Drivers: confiança, inspiração pela in-
formação e possibilidades práticas para 
empreender.

exigentes, no mercado interno e no exte-
rior. Até os governos da região entraram 
no movimento, investindo mais do que 
nunca na sua identidade. 

Drivers: melhora da confiança na região, 
possibilidade de sucesso sem precisar ir pa-
ra o exterior e valorização da cultura local. 

LuXYOurY — A definição de “luxo” varia 
muito — e as desigualdades locais tor-
nam o conceito especialmente fragmen-
tado nesta região. Produtos maiores, mais 

poluição, envelhecimento ou pelo desejo 
de estar mais informadas sobre o impac-
to negativo de seu estilo de vida atual, um 
número cada vez maior de pessoas preo-
cupa-se com a saúde e em como viver de 
forma sustentável — quase 15 milhões de 
pessoas frequentam uma das 46 mil aca-
demias da região. Isso tudo em meio a de-
safios como uma rotina atribulada, seden-
tarismo, a necessidade de ganhar dinheiro 
e ter mais informação. Como a sua mar-
ca vai ajudá-los a viver melhor nos próxi-
mos meses?

Drivers: capacidade econômica, res-
ponsabilidade pessoal, compromisso com 
o ambiente e com o próprio corpo. 

dIMINuINdO dIfErENÇaS — Para mui-
tos dos consumidores das Américas do 

LUXYOURY: Armações feitas pela cooperativa de design sustentável 
Zerezes, do Rio de Janeiro, a partir de tábuas de madeira recuperada 

TECNOLUST: mosaico de QR Code instalado no Arpoador, no Rio de 
Janeiro. Códigos trazem informações sobre destinos turísticos

URBANISMO:
Medellín, na 
Colômbia, iniciou 
a construção de 
um cinturão verde 
metropolitano, 
com pistas 
exclusivas para 
ciclistas, carros 
elétricos e 
pedestres

dos por uma quantidade cada vez maior 
de produtos, experiências, sabores, des-
tinos e serviços. De novos consumidores 
até novos modelos de negócios, passan-
do por novas tecnologias, nas Américas 
do Sul e Central o “novo” nunca foi tão 
desejável. Dentre as tendências relacio-
nadas ao ‘novismo’, destaque para os mi-
lhões de consumidores entusiasmados 
para experimentar produtos e serviços. 
É hora de encantá-los e tornar a primei-
ra vez deles especial: dê orientações, seja 
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Sul e Central que recentemente vêm ga-
nhando poder — não apenas em ques-
tões econômicas, mas também aqueles 
fortalecidos em relação às questões po-
líticas, sociais e tecnológicas — o mate-
rialismo desenfreado é visto como algo 
egoísta, quando não totalmente inapro-
priado numa sociedade assolada por in-
segurança e desigualdade. Junto com a 
explosão do consumo da região, as pes-
soas vão exigir mais das marcas, produ-
tos e serviços que consomem, não só em 
termos de benefícios pessoais, mas tam-
bém demandarão um impacto social mais 
profundo e abrangente. Esses consumi-
dores buscarão marcas progressivas que 
assumam e se tornem agentes efetivos 
de transformação cívica e social: marcas 
que trabalhem com os governos — e, em 
alguns casos, até os substituam. 

Drivers: desigualdade, capacitação e 
mudança de status. 

URBANISMO — Lar para a vasta maioria 
da população, as grandes cidades da re-
gião são uma mistura excitante de caos,  
energia e possibilidades — e cada vez 
mais se observa que a saúde desse te-
cido urbano vai determinar o futuro da 
área. A boa notícia é que os governos, as 
empresas e as pessoas estão se juntando 
cada vez mais para aproveitar a criativi-

TOQUE HUMANO: primeira loja da H&M na 
América Latina foi aberta na Cidade do México 

em 2012 e inclui um laboratório de qualidade

LATIN LOVE: produtos  da L’Occitane au Brésil, 
primeira linha de cosméticos da companhia 

francesa produzida fora de seu país de origem

dade urbana, integrar cidades secundá-
rias e comunidades de baixa renda, criar 
ambientes urbanos habitáveis e próspe-
ros e acelerar o desenvolvimento social.

Drivers: cidades em expansão e popu-
lações jovens

TOQUE HUMANO — Os consumidores 
latinos são conhecidos por sua paixão 
e emoção, mas somente agora as mar-
cas estão começando a explorar esses 
sentimentos intensos, usando a mesma 
linguagem que seus consumidores (in-
formal, quando não brusca), tornando-
-se mais transparentes e aliviando frus-
trações comuns. Hoje, os consumidores 
da região estão se deleitando com uma 
quantidade cada vez maior de marcas 
que demonstram honestidade, humor 
e personalidade. 

Drivers: falta de transparência, contro-
le de qualidade e respeito. 

TRIBOS E VIDAS — A sociedade da região 
foi historicamente estruturada de manei-
ra muito simples: as pessoas sabiam quais 
eram os seus papéis e o que se esperava 
delas. Laços de família e da comunidade 
mantinham tudo em ordem durante as 
diversas batalhas econômicas e políticas 
na região. Agora, a economia aquecida e 
as mudanças sociais e políticas geraram 
uma nova onda de tribos consumidoras e 
mudaram as expectativas daquelas tribos 
que já existiam, numa explosão de possi-
bilidades de escolhas, diversidade e no-
vas oportunidades.

Drivers: avanço econômico, novos con-
sumidores e segmentação.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 48-49, 15 abr. 2013.




