Calendário
de Tendências
2019
Entra agora mais um ano cheio de buzzwords e tendências que certamente iremos conhecer, experimentar e analisar se
são uma real oportunidade ou ameaça.
Estamos todos também em fase de validarmos a nossa visão, cruzando-a com os
vários relatórios que sempre são emanados por esta altura pelas maiores networks
de consultoria e de comunicação.
O que partilhamos convosco é algo simples, que merece ser assimilado, analisado, criticado e eventualmente contrariado. Cada tendência deste calendário foi
indicada por uma área de competência
distinta da comOn e ilustrada por um dos
nossos comOnianos. Em conjunto, elas representam algumas das nossas apostas
para 2019. Não são verdades absolutas,
mas são, sem dúvida, oportunidades para
dialogarmos.
Assim, ao nos aproximarem, dizem-nos
muito também sobre o que é isto de ser
digital.
A evolução desta interpretação passou de
tecnologia para internet, mobile e outros
contextos mais ou menos disruptivos.
De forma mais madura, ser digital passou
a ser interpretado como agilidade. A capacidade de interpretar, optimizar e manter
a dinâmica de constante mudança, não
mudar por mudar, mas para melhor servir
o futuro.
O que agora sentimos é que ser digital ganha uma outra dimensão: a proximidade.
Sim... proximidade é a palavra de ordem
para 2019.

Proximidade entre a comOn e os seus parceiros. Proximidade entre os comOnianos e
cada membro da equipa dos nossos clientes. Proximidade entre o contexto de cada
marca e as necessidades de cada utilizador. Proximidade entre o conteúdo e a experiência. Proximidade entre a promessa e
a entrega. Proximidade entre a estratégia e
a criatividade. Proximidade entre a comunicação e o negócio.
É esta a proximidade que desejamos ter
convosco!
Obrigado pela confiança ao longo de 2018.
Que 2019 seja um ano repleto de sucessos
pessoais, profissionais e, claro, com muita
proximidade.

Ricardo Pereira - CEO
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Ilustração:
Caio Leska

Social Media

Influencer Marketing 2.0:
um caminho de
aproximação
e relacionamento
Já estamos relativamente habituados à figura do influenciador digital: uma pessoa
que, pelo estilo de vida que tem, ou pelo
conteúdo que produz, acumula um número
grande de seguidores nas redes sociais e,
assim, passa a ter um poder significativo
de mobilizar consumidores. Porém, como
quase tudo de novo que aparece à nossa
volta, temos a tendência de analisar este
fenómeno a partir daquilo que já conhecemos. Acabamos por olhar para o influenciador digital como quem, antigamente,
encarava um outdoor — isto é, a partir de
métricas, objetivos e mensagens que nem
sempre são os mais adequados ao presente.
Mais do que um espaço de publicidade
estático, o influenciador é uma porta de
entrada para uma comunidade de consumidores à qual, muitas vezes, não seria
possível aceder de outra forma. Isso significa que, se quisermos aproveitar ao máximo o que esses produtores de conteúdo
têm para oferecer, precisamos de ir além

do eventual “post pago” e considerar KPIs
mais qualitativos do que o mero alcance de
conteúdo. É preciso investir em ativações
e experiências que destaquem o universo
do influenciador, criando-se uma parceria
onde todos saem a ganhar.
Posto isto, e num contexto de crescente
resistência à publicidade convencional, em
que precisaremos cada vez mais de nos
integrarmos no universo do utilizador, de
preferência, sem que ele sinta uma interrupção na experiência, ou que seja obrigado a consumir um conteúdo que não quer,
acreditamos que, em 2019, o influencer
marketing vai ganhar contornos mais definidos, marcados por ativações que levem
em conta o que ele de facto tem de especial: a possibilidade de construir relacionamentos e proximidade com o consumidor.
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Ilustração:
Jaqueline Arashida

HOOD

Experience
Driven Spaces:
ambientes de trabalho
mais verdes
Oferecer aos colaboradores a oportunidade de viver experiências positivas dentro
do ambiente de trabalho já é uma realidade no mercado. Atualmente, é crescente
o número de empresas que investem em
sessões de mindfulness, aulas de Yoga,
espaços de descompressão e outras iniciativas que buscam garantir o bem-estar
de suas equipas. Nesse mesmo âmbito, há
uma nova tendência a despontar no horizonte de 2019: inserir mais plantas nos
escritórios.
O fundamento deste movimento reside no
conceito de biophilia, a noção de que seres
humanos possuem uma necessidade inerente de se conectar com a natureza e outros tipos de vida. Nesse sentido, pesquisas
indicam que, quando rodeadas por plantas,
as pessoas tendem a ser até 12% mais eficientes na resolução de tarefas. Além disso, em muitos casos, as plantas também
ajudam a melhorar a qualidade do ar, o que

contribui inclusive para a preservação da
saúde dos colaboradores.
Os ganhos que derivam da maior existência de plantas no ambiente de trabalho
são enormes perto do investimento que
este tipo de iniciativa representa. Assim,
em 2019, veremos ambientes de trabalho
cada vez mais verdes e, consequentemente, colaboradores mais saudáveis e bem
dispostos.

Ilustração:
Meg Forte

People & Culture

Grow Within:
a melhor forma de
ficarmos juntos é
crescermos juntos
Recrutar e treinar novos colaboradores é
algo que requer recursos de todo o tipo.
É preciso investir tempo para encontrar o
talento adequado e, em seguida, construir
com ele uma relação onde ambos possam
desenvolver suas potencialidades. Depois
de todo esse esforço, há ainda o maior desafio de todos: reter o talento recrutado,
para que todo este investimento não tenha
sido em vão. É por isso que, em 2019, veremos a consolidação da ideia de que é preciso criar espaços de crescimento para os
colaboradores, dentro das organizações.
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Os millennials vão ocupar uma grande
percentagem do mercado de trabalho nos
próximos anos, e como sabemos, funcionam de uma forma muito particular. Procuram propósito, sentimento de pertença,
bem-estar e confiança, e têm a reputação
de serem pouco leais, uma vez que não têm
medo da mudança e questionam todas as
decisões. Mas quando estimulados pelo

ambiente correto e por oportunidades de
crescimento internas, estas gerações podem representar importantes vetores de
transformação dentro dos seus ambientes
de trabalho.
Em 2019, daremos um passo importante na
compreensão dessa dinâmica e certamente passaremos a criar mais espaço para
o reconhecimento e desenvolvimento de
talentos, dentro das nossas organizações.
Algo que passa por investimentos em comunicação interna, formação, mas sobretudo pela compreensão de que relações
longas demandam evolução mútua.

Ilustração:
André Martinez

Media

Voice search:
o ano em que as
marcas terão de
aprender a falar
Por agora, quem quiser encontrar aulas de
yoga em Lisboa vai até o Google e digita:
“yoga lisboa”. Mas tudo indica que, muito
em breve, o comportamento de busca da
maioria das pessoas será completamente
diferente. Sim, o áudio chegou para ficar e,
embora ainda seja difícil saber exatamente de que forma os utilizadores irão incluir
plataformas de voz no dia a dia, o futuro
dos mecanismos de busca já é um ponto
que merece a nossa atenção.
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Até ao momento, a nossa navegação na
Internet ocorre maioritariamente por meio
de ferramentas que categorizam e organizam a informação de acordo com os termos que inserimos nos campos de busca.
Isso significa que boa parte das nossas estratégias para aumentar os acessos a um
determinado site, ou atrair consumidores
para a página de um produto, por exemplo,
atuam precisamente sobre estas ferramentas. É o que se convencionou chamar de

Search Engine Optimization - SEO. Mas o
que acontece quando estes termos deixam
de ser escritos e passam a ser falados? Poderíamos falar no surgimento de um Voice
Engine Optimization?
Talvez, mas mais do que transpor a realidade de um universo diretamente para o
outro, precisamos de compreender que,
muitas vezes, a interação por meio de voz
acontece em contextos e maneiras completamente diferentes daquelas protagonizadas pelo texto. Assim, 2019 será um ano
de exploração desta tendência que promete ter um impacto significativo na forma
como interagimos com a tecnologia. Teremos que explorar as novas possibilidades
trazidas pelo áudio, para que, em breve, as
nossas marcas sejam literalmente capazes
de falar.

Maio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Ilustração:
Leonardo Rua

Storytelling

Unformatted ideas:
ativações que
desafiam formatos
Recentemente, ao inscrevermos alguns
dos nossos cases em prémios de publicidade, deparámo-nos com uma questão
curiosa: não sabíamos ao certo em qual
categoria se deveriam encaixar. Não apenas em termos de formato, mas também
na categoria do anunciante. Uma cadeira
super-tecnológica é media física ou digital? Uma cerveja feita por um festival de
cinema faz parte do evento e concorre
com outras ideias para promover festivais,
ou é por si só um produto e concorre com
outras cervejas? A verdade é que, para o
consumidor final, pouco importa o nome
que damos às nossas ideias, o que vale é
o quanto elas são capazes de comunicar
com eficiência e sensibilidade.
Na cabeça do utilizador, não existem divisões entre media física e digital, estratégias de conteúdo e publicidade tradicional,
muito pelo contrário: cada vez mais, espera-se uma experiência integrada entre os

diversos pontos de contacto com a marca,
algo que deve se refletir também na nossa forma de trabalhar e principalmente de
abordar a criatividade.
Assim, em 2019, vamos continuar a ver
cada vez mais criações que não se limitam
aos formatos tradicionais e também marcas a fazerem produtos e experiências de
outras categorias para se promoverem. Por
outras palavras, faremos o que for preciso
para fazer a mensagem chegar mais longe,
criando plataformas próprias e difíceis de
categorizar.

Fotografia:
Carolina Costa

Marketing

Brandless Brands:
menos rótulos
e mais funções
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O que têm Barack Obama e Mark Zuckerberg em comum? Parece o começo de uma
anedota, mas não é: os dois usam sempre
a mesma roupa, para diminuir o número de
escolhas que precisam fazer ao longo do
dia, no intuito de se concentrarem nas decisões que realmente importam. Podemos
não estar à frente de um país, ou de empresas como o Facebook, mas estamos todos sobrecarregados com uma quantidade
enorme de possibilidades que exigem tempo, escolhas e energia. É neste contexto
que algumas marcas começaram a adotar
mais ou menos o mesmo princípio do guarda-roupa dessas grandes personalidades:
menos foco na imagem e mais destaque
para a função.
As brandless brands nada mais são do que
marcas que escolheram oferecer ao público itens de alta qualidade, sem as narrativas, nomes e rótulos que normalmente
usamos para diferenciar os produtos que

comercializamos. Um champô é simplesmente um champô, um molho de tomate
é simplesmente um molho de tomate e,
assim, espera-se diminuir o ruído e simplificar a vida do consumidor final, além de
aumentar a transparência sobre o que de
facto está a ser colocado no mercado.
Num mundo onde as marcas competem
pela melhor narrativa, comunicar apenas
funcionalidade e qualidade dos seus produtos é, não só uma forma de se diferenciarem da concorrência, como também
uma maneira de se ligarem a uma geração
inteira de consumidores que é notoriamente resistente aos discursos publicitários
convencionais. Assim, em 2019, veremos
cada vez menos rótulos e mais a essência e
função daquilo que escolhemos consumir.
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Ilustração:
Rodolfo Garcia

Technology

Call me by my name:
AI ao serviço da
personalização
Sim, é impossível negar ou tentar esconder,
então vamos assumir logo à partida: esta
é mais uma lista de tendências que coloca
a inteligência artificial entre os temas que
virão com força em 2019. Mas, em nossa
defesa, queremos destacar uma funcionalidade bastante específica e cada vez
mais relevante da inteligência artificial: a
personalização.
Falar sobre tendências passa mais por
analisar o presente do que prever o futuro. Nesse sentido, os padrões de comportamento da atualidade indicam que, não
só estamos acostumados com algoritmos
que entregam conteúdos de acordo com
os nossos interesses e necessidades, como
já temos a expectativa de que nossas experiências de consumo sejam assim. Além
disso, se até recentemente os recursos
necessários à personalização estavam ao
alcance de poucos, a partir de agora, veremos uma progressiva facilitação do acesso

que tende a tornar este tipo de tecnologia
algo ainda mais comum.
Assim, em 2019, veremos a inteligência
artificial popularizar-se como ferramenta
de personalização de serviços e comunicações. Nesse contexto, o grande desafio
será compreender que personalizar uma
experiência ao ponto de torná-la relevante
aos olhos do consumidor vai muito além
da mera segmentação demográfica: mais
do que nunca, é preciso considerar o contexto do utilizador, conhecer seus hábitos e
chamá-lo pelo nome — ou até mesmo pela
alcunha, quando for necessário. Não vai
ser simples, mas a boa notícia é que temos
uma inteligência inteira para nos ajudar
nessa jornada.

Ilustração:
Mónica Santos

Innovation

Startup-as-a-service:
inovação é a melhor
concorrência
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Mais do que a simples incorporação de
tecnologia nas organizações, o processo
de transformação digital requer a adoção
de novos modelos de negócio, produtos
e serviços que realmente aproveitem as
oportunidades trazidas pelo mundo digital. Entretanto, transformar tão profundamente uma organização já estabelecida
nem sempre é algo simples. Muitas vezes,
além de inovar de dentro para fora — isto
é, de adicionar novas camadas tecnológicas ao que uma determinada empresa já
faz — é preciso inovar de fora para dentro,
criando novas oportunidades de negócio,
e até mesmo novas empresas autónomas
que sejam capazes de atuar com a mesma
agilidade das startups, quando necessário.
Um exemplo que ilustra bem esta dinâmica
é o Tap My Back, uma app que permite o
feedback em tempo real entre colaboradores e que foi desenvolvida dentro da comOn a partir de uma necessidade interna
da agência. Em pouco tempo, o produto
ganhou vida própria e, atualmente, con-

ta com clientes em todos os continentes:
tornou-se um serviço por si só, com características e oportunidades de negócio próprias e paralelas à agência.
De acordo com o estudo «Global Digital
Outlook da Forrester Research + SoDA»,
as marcas já perceberam esta oportunidade e, para 2019, o investimento na criação
de produtos digitais vai aumentar mais do
que o investimento em campanhas tradicionais ou media planning/buying. Nesse
sentido, as agências e consultoras estão
a preparar-se para esta necessidade das
marcas, oferecendo o serviço de desenvolvimento de produtos e criação de startups
em colaboração com os clientes. Por cá, ao
lado de outros produtos, o Tap My Back faz
parte do Build Up Labs, o startup studio
do grupo comOn que, em 2019, trabalhará
cada vez mais em parceria com a agência
para colaborar com as marcas em idealização, desenvolvimento, modelo de negócio
e go-to-market de novos produtos ou startups digitais.

Ilustração:
Joana Manaças

Client Services

Time management
is life management:
só é produtivo quem
sabe o que quer
Em 2019, assim como em todos os outros
anos, pelo menos até ao momento, os dias
continuarão a ter 24 horas, a semana de
trabalho continuará a ter cinco dias úteis,
e gerir o tempo que temos — em oposição
ao que precisamos e queremos realmente
fazer, permanecerá um desafio. A grande
diferença provavelmente estará na nossa
maneira de encarar este entrave milenar.
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De maneira geral, gestão de tempo sempre foi sinônimo de ferramentas, técnicas
ou truques para aumentar a produtividade. Mas a dura verdade, que vem cada vez
mais a tona, à medida em que precisamos
lidar com uma vida progressivamente
atribulada, é que para sermos eficientes
precisamos fazer escolhas e estabelecer
prioridades, algo que um Pomodoro, um
Evernote ou um Trello jamais poderá fazer
por nós. Quando definimos com clareza os
nossos objetivos, e o que precisamos de
fazer para alcançá-los, gerir o tempo que

temos transforma-se numa consequência inevitável da vida que escolhemos ter,
o que muitas vezes significa fazer menos,
mas sentir-se mais realizado.
Em 2019, as fórmulas mágicas da gestão
de tempo cederão cada vez mais espaço
a uma única pergunta: o que tenho que fazer hoje para chegar onde já sei que quero
chegar? A partir disso, tudo se organiza e
os 365 dias do ano ganharão muito mais
potencial de realização.

Ilustração:
Bruno Peixoto

UX & UI

UX power trio:
marca, agência
e utilizador
Tempo é possivelmente o recurso mais
valioso que temos. Perder tempo significa
perder dinheiro e também perder timing,
um luxo ao qual (quase) ninguém pode se
dar. Por isso, precisamos de ser cada vez
mais ágeis e assertivos nos produtos que
criamos e, justamente por isso, acreditamos que em 2019 a co-criação seja uma
tendência forte entre aqueles que desejam
otimizar recursos. O mundo inteiro, portanto.
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Co-criar é colocar na mesma sala todas as
partes interessadas num projeto e extrair
deste encontro informações, ideias e soluções concretas para problemas específicos. A grande vantagem de um processo
de co-criação é que, a partir do diálogo
constante entre marca, utilizador e agência, podemos cortar a burocracia e delimitar melhor quais as formas mais eficientes
de resolver um problema. Além disso, podemos testar os produtos e soluções à medida em que eles são criados, o que garante

um resultado final muito mais próximo do
sucesso.
No entanto, para que pessoas com trajetórias e interesses tão distintos consigam trabalhar juntas e de maneira construtiva, não
basta colocá-las ao redor da mesma mesa
e torcer para que uma conversa produtiva
se estabeleça. É preciso criar uma ambiente propício para a co-criação, com facilitadores, metodologias e ferramentas que
tangibilizem a discussão e transformem o
diálogo em ações concretas. Cada desafio
exigirá uma abordagem diferente, mas já
podemos afirmar que 2019 será um ano
em que trabalharemos cada vez mais em
metodologias e sinergias, para otimizar recursos e colocar muito mais ideias em ação.
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A ilustração deste mês é uma
representação visual do som, criada
de maneira automatizada, por meio
de um código que analisa a amplitude
das ondas sonoras.

Strategy & Intelligence

Let’s talk:
o surgimento de um
designer de conversas
Antes da rádio, não havia locutores. Antes
da televisão, não havia apresentadores de
telejornal. E antes da Internet, não havia
uma infinidade de profissões. Não é de
hoje que, junto com as novas tecnologias,
surgem novas ocupações e, agora, com a
ascensão dos assistentes de voz, como Siri,
Alexa e Google Assistant, estamos prestes
a testemunhar o nascimento de mais uma
delas: o designer de conversas.
Num mundo onde as experiências serão
cada vez mais conduzidas pela voz, precisaremos de adicionar uma nova camada de
complexidade à user experience. Além de
uma navegação intuitiva e relevante, teremos de trabalhar para proporcionar ao utilizador boas experiências conversacionais,
e é justamente neste ponto que a figura de
um profissional dedicado à voice experience se torna necessária.

Por ser capaz de atingir níveis mais profundos da memória do utilizador, o áudio é um
aliado poderoso na construção de marcas.
Com a popularização das plataformas de
voz, ganharemos novos pontos de contacto com o utilizador e, consequentemente,
a oportunidade de refletir sobre como
aproveitá-los estrategicamente. Em 2019,
talvez ainda seja cedo para assistirmos à
consolidação da figura do voice designer,
especialmente em países onde os assistentes de voz ainda não são tão comuns, mas
uma coisa é certa: vamos precisar de estar
cada vez mais atentos às conversas, porque, muito em breve, teremos de participar
ativamente nelas.

Ilustração:
Gonçalo Páscoa

Design

Empathy Design:
quando a forma leva
em conta o ser humano
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Usar a empatia e levar em conta as necessidades, desejos e características do utilizador na hora de desenvolver um novo produto não é algo propriamente inédito. De
certa maneira, trata-se de uma das muitas
variações possíveis do bom e velho “colocar a forma ao serviço da função”, uma
das regras mais conhecidas do design. Em
2019, no entanto, esta regra de ouro parece estar prestes a ganhar novas dimensões,
porque, como nunca antes na História, temos ao nosso alcance as ferramentas necessárias para dialogar com quem faz uso
dos nossos produtos.
Temos cada vez mais acesso a informações e dados sobre quem irá utilizar nosso design. Além disso, testar interfaces e
experiências de navegação nunca foi tão
simples. Mas, se por um lado isso aumenta
os pontos de contacto com o utilizador e
facilita o trabalho de recolher insights, por
outro, cria entre nós a responsabilidade de

trabalhar sempre tendo em mente o ser
humano por detrás dos nossos produtos,
fazendo com que isso se reflita em cada
detalhe do que criamos.
Do tamanho do botão à escolha da tipografia, colocar-se no lugar do utilizador e
compreender suas necessidades e expetativas altera todas as pequenas escolhas
que compõem um design, tornando-o muito mais humano e funcional. Assim, com
todos os instrumentos que agora temos ao
nosso alcance, em 2019, veremos a empatia ser elevada de boa prática a obrigação.
Ainda bem.

