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O mundo está de cabeça para baixo. Caetano Veloso já cantava que "alguma coisa está fora da 
ordem" e este foi o principal ponto de convergência entre as palestras realizadas durante o evento 
Trip Marcas, que aconteceu em São Paulo semana passada, sob a organização da Trip Eventos. 
 
Num tom de vanguarda e buscando a quebra de antigos paradigmas, Paulo Camossa, vice-
presidente de mídia da AlmapBBDO; Paulo Lima, diretor da Trip Propaganda; Marcos de Moraes, 
criador da marca Sagatiba e Luiz Alberto Marinho, sócio diretor da Publi.BrandWorks, expuseram 
idéias e abriram diálogo sobre questões comportamentais e de consumo, além de refletirem sobre 
o impacto destas transformações na construção das marcas. 
 
Um dos pontos destacados pelos executivos é que não dá mais para fazer agrupamentos 
simplistas de consumidores para atingir o público-alvo. Eles não se dividem por faixa etária ou por 
sexo, por exemplo. "Os consumidores estão com a marca porque se identificam com seus valores, 
não porque têm 15 ou 40 anos. Eles estão reunidos em torno de uma crença", observou Paulo 
Lima. 
 
Daí a importância da marca ter uma identidade. "Vivemos a 'era da mesmice aguda'. Com a 
tecnologia, o concorrente pode copiar tudo o que a empresa faz, mas não pode copiar o que ela 
é", disse Luiz Alberto Marinho. 
 
De acordo com o executivo, as relações sociais se transformaram e não existem mais papéis pré-
definidos para homens, mulheres, crianças ou idosos, os estereótipos estão desmoronando. A 
revista americana Newsweek, por exemplo, publicou uma matéria de capa "Elas trabalham, eles 
não" e apurou que 30% das mulheres americanas que trabalham ganham mais do que os 
maridos, uma nova tendência. Segundo a Ipsos Brasil, o gosto dos homens por culinária 
aumentou em 19%, enquanto diminuiu em 3% entre as mulheres. Alguma coisa está fora da 
ordem. 
 
"Na minha casa eu faço compras no supermercado e minha esposa é quem vai ao banco. Isso é 
um reflexo das mudanças entre o papel dos sexos, o que implica numa transformação no 
consumo", enfatizou. 
 
Menos TV 
O modo de consumir mídia também está mudado, como observou Camossa. Ele contou que por 
meio da filha, ele consegue captar algumas tendências. O publicitário disse que perguntou a ela 
que meio de informação ela escolheria se o mundo fosse invadido por marcianos e ela só tivesse 
acesso a uma mídia. "Minha filha me respondeu que escolheria internet e rádio, porque ela 
consome os dois ao mesmo tempo. Houve um tempo em que ninguém teria dúvidas em escolher 
a televisão. Hoje já não é assim", verificou Camossa. "As pessoas estão consumindo de forma 
bem diferente". 
 
Essencialmente, porque os hábitos mudaram, não somente na questão do gênero. O número de 
idosos vai superar o de menores de 14 anos em 2050 e irá representar 20% da população global, 
segundo a ONU (Organização das Nações Unidas). "A idade não quer dizer mais nada. Quando 
falamos de alguém com 60 anos, falamos do Chico Buarque, que não é velho", observou Marinho. 
 
As crianças, da mesma forma, não têm as mesmas características que um pequeno do século 
passado. Atualmente, 65% se preocupam com roupas, 48% estão de olho nas gordurinhas e 54% 
acessam a web sempre. 
 
Estas transformações geram um sentimento de perda de identidade e cada ser humano busca 
cada vez mais se auto-afirmar, descobrir realmente quem ele é. "As pessoas buscam respostas de 



quem elas são nas marcas, usando determinado produto para dizer quem ela é", ressaltou. 
"Assim, cada vez mais a marca deve ter uma identidade forte para manter uma relação com este 
novo consumidor". 
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