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Apresentação

Neste paper, analisamos movimentos 
sociais, culturais, econômicos e 
tecnológicos que transformam a relação 
entre marcas e pessoas e impõem novas 
abordagens criativas para as empresas. 

Esse relatório foi construído a partir de  
curadoria humana, entrevistas qualitativas  
e social listening realizados em dois dos maiores  
festivais de criatividade do mundo: D&AD  
e Cannes Lions (em maio e junho de 2022). 
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Immersive Journey

Marcas apresentam um maior 
entendimento das jornadas de vida 
das pessoas, a partir do contexto 
de hiperconectividade social.

Creative Effectiveness

Riatividade e efetividade 
precisam andar juntas; são pilares 
dos projetos e campanhas de 
comunicação contemporâneos.

MACROTEMAS

Marketing além das campanhas: 
soluções de negócios holísticas

Projetos de marketing trazem uma abordagem 
holística e propõem soluções de negócios que 
procuram atender demandas e desafios não 
apenas das próprias organizações, mas também 
das comunidades em que essas empresas atuam 
e das pessoas com que se relacionam.

Do local para o global:  
protagonismo da escalabilidade. 

A capacidade de um projeto ser escalado é  
reforçada, figurando como fator primordial para  
o sucesso das iniciativas de marketing. Muitas 
ações criadas localmente podem ser exportadas 
para outros mercados, amplificando o seu potencial 
e ajudando a atender demandas e solucionar 
problemas semelhantes em outras regiões.

Brand purpose  
causas associadas a vendas. 

Em uma evolução do brand activism e do brand 
purpose, cada vez mais marcas associam as bandeiras 
que levantam aos seus modelos de negócio. Desta 
forma, essas marcas agem de forma mais autêntica 
e também desenvolvem projetos mais perenes.

Ecossistemas sustentáveis:  
Estratégias baseadas em economia circular

Marcas priorizam ecossistemas sustentáveis, 
a partir da reutilização de matérias-primas 
em seus processos de produção.

MACROTENDÊNCIAS

Creative Data

Aqui se destaca a potência da 
inteligência dos dados para a 
criação de experiências, soluções 
e campanhas personalizadas.
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Business Agility 
Inevitável adaptação a constantes 
imprevisibilidades

Agilidade na tomada de decisões e flexibilidade  
para mudar rotas transformam cultura organizacional. 
O futuro das organizações passa, necessariamente,  
pela capacidade de reagir de forma ágil a  
cenários complexos.

Metacommerce  
Novos modelos de negócio  
na economia dos tokens

Novas formas de propriedade digital avançam a  
partir da ampliação dos metaversos e dos ambientes 
dos games. Estratégia de marcas integram diferentes 
metaversos com foco em entretenimento, engajamento 
e vendas.

Brand Entertainment 
Experiências que entretêm  
e engajam em torno da marca

Neste campo, é importante destacar a relação entre 
marcas e creators, que avança para além do campo 
transacional e chega ao estágio estratégico. Economia 
em torno do entretenimento promove engajamento, 
mas exige novas abordagens criativas com foco na 
criação de experiências.

Políticas de Diversidade 
A urgente reorganização da própria 
indústria da comunicação

Sob pressão, agências e anunciantes criam movimentos 
de diversidade e inclusão mais concretos e efetivos. 
Movimentos ativistas impulsionam mudanças na 
indústria e, finalmente, tiram tema da inércia.

Contexto Cultural 
Estratégia regionalizada,  
comunicação dirigida

Estratégias de comunicação e vendas são definidas  
a partir do entendimento de fluxos de consumo 
regionais, físicos ou digitais. Marcas olham para 
nichos e culturas locais, considerando hábitos, 
comportamentos e crenças. 

Tecnologia Humanizada 
Maturidade da inteligência artificial  
para interação emocional

Interfaces baseadas em inteligência artificial (AI)  
se aprimoram e conduzem com mais prioridade a 
relação entre marcas e pessoas em ambientes híbridos. 
Trabalhada com inteligência, explorando diversos  
canais (de connected TVs a smart speakers), essa 
experiência do cliente personalizada é um grande  
ativo de competitividade.

Narrativas Líquidas 
Potência criativa dos bons  
roteiros audiovisuais

Marcas têm explorado vídeos mais longos, com 
potencial de se “esparramar” por diferentes canais 
digitais. Também observamos a expansão do shoppable 
content, conteúdo com foco em vendas, explorado em 
contexto de entretenimento e serviços.

Economia da Inclusão 
Plataformas de serviços voltadas  
para consumo e empreendedorismo

Crescem projetos de inclusão financeira de grupos 
marginalizados por sistemas e instituições tradicionais. 
Além disso, se observa uma evolução da inteligência 
de dados e uma gestão mais holística das informações 
sobre comportamento e consumo.

INSIGHTS
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CASES 
INSPIRADORES

Economia da inclusão

Data Tienda – We Capital (México)
É um centro de informações financeiras que busca 
facilitar o acesso de mulheres mexicanas a crédito, a 
partir dos históricos delas junto a comerciantes locais. 
Dessa forma, instituições financeiras tradicionais 
podem avaliar melhor a concessão de empréstimos 
para esse público, estimulando o empreendedorismo.

Business Agility

Thighstop – Wingstop (EUA)
Esse projeto mostra como a rede de fast food Wingstop, 
especializada em asinhas de frango, reagiu à falta 
desse produto durante a pandemia, e rapidamente 
reconfigurou seu modelo de negócios, mirando as coxas 
de frango. Em cena, muita agilidade e criatividade.

Metacommerce

The First Meta Sneaker – Under Armour (EUA)
Explorando o formato NFT, a marca criou um tênis que 
pode ser usado em quatro diferentes metaversos, algo 
ainda inédito. O modelo foi desenvolvido em parceria 
com o jogador de basquete Stephen Curry e transita 
por Decentraland, The Sandbox, Gala Games e RKL.

Brand Entertainment

DojaCode – Girls Who Code (EUA)
Para estimular as mulheres a explorarem o 
universo da programação, ainda dominado por 
homens, a organização Girls Who Code lançou 
uma inovadora campanha em parceria com a 
rapper Doja Cat. O projeto permitia criar um 
clipe musical com código personalizável.

Políticas de diversidade

Widen the Screen – Procter & Gamble (EUA)
Projeto mira a inclusão de pessoas negras nos 
projetos audiovisuais contratados pela marca, 
que é a maior anunciante do mundo.

Contexto cultural

Unbreakable Courts – Budweiser (Brasil)
A marca se posiciona contra a especulação imobiliária e 
envolve a comunidade em defesa das quadras públicas 
de basquete, buscando facilitar a transformação 
desses espaços em patrimônios culturais.

Tecnologia Humanizada

Speaking in Color – Sherwin Williams (EUA)
Sistema de coloração dotado de inteligência artificial, 
ativado por voz, voltado para arquitetos e designers de 
interiores. A plataforma permite criar matizes com base 
na inspiração das pessoas, a partir de fatores subjetivos 
como uma memória, um lugar e até um sonho.

Narrativas Líquidas

Escape from the Office – Apple (EUA)
Filme da Apple traz uma narrativa divertida  
e bem-produzida, que divulga cerca de  
30 produtos da companhia, bem amarrados 
ao roteiro. O filme incorpora personagens 
de campanhas anteriores da marca.
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Você achou esses insights interessantes?
Entre em contato para saber como podemos  
ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negócios.  
Fale com seu representante do Yahoo por meio  
do site adtech.yahooinc.com.br ou mande um  
e-mail para sales.br@yahooinc.com.

Entre em contato

mailto:adtech.yahooinc.com.br
mailto:sales.br@yahooinc.com

