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Você se lembra do walkman e da fita cassete?  
 
Parece que foi a uma eternidade, mas até dez anos atrás eles estavam entre nós com toda a 
força. Isso sem falar no videocassete, nas agendas eletrônicas, entre outras raridades 
tecnológicas que hoje são peças de museu. A velocidade da evolução tecnológica tem sido 
exponencial e, mesmo os mais antenados, sofrem para se manter em dia e para conseguir 
acompanhar tudo o que acontece.  
 
Um exemplo é o Wii, o videogame da Nintendo, que, mesmo depois de mais de um ano de seu 
lançamento no mercado americano, ainda causa fila nas lojas.  
 
Nem todos que gostariam já conseguiram comprar a versão original e, neste curto período, o 
jogo já evoluiu. Agora chega às lojas o Wii Fit, versão "ginástica" do jogo.  
 
Até aqui nada de novidade, pois basta olhar para o seu celular para entender que as coisas 
mudaram e seguem mudando rapidamente. O que importa é o impacto dessas mudanças, e é 
sobre isso que vamos falar.  
 
Alguém já parou para refletir que esta é a primeira geração na história da humanidade em que 
aprendizados tecnológicos não são necessariamente transferidos de pais para filhos?  
 
Ou ainda sobre como a internet ou o telefone celular alteraram sua rotina? Aposto que muitos 
nem se lembram da última chamada que fizeram de um telefone público.  
 
Estamos vivendo um momento de importantes mudanças comportamentais que pode ser 
colocado ao lado de dois grandes momentos da humanidade: a invenção da roda, que deu 
início à revolução agrícola, e do motor, que deu início à revolução industrial.  
 
Estamos vivendo a revolução tecnológica. Hoje somos 44 milhões de brasileiros com acesso à 
internet - que formam a imensa maioria da massa compradora do nosso País.  
 
Portanto, é inegável que o mundo digital atingiu massa crítica. Porém, com toda essa massa 
crítica que, por sinal, segue crescendo, como podemos explicar que somente 3% da verba 
publicitária do Brasil é investida em ações de comunicação on-line?  
 
São dois os caminhos, ambos interconectados, para explicar este fato: a geração que comanda 
os grandes budgets da comunicação não é digital. Hoje, os decisores da comunicação brasileira 
já ultrapassaram seus 45 anos e não viveram uma infância digital como vivem seus filhos e 
netos. Esta não é nenhuma crítica e, obviamente, não é algo que possa ser generalizado, até 
por que há exceções. Mas, em linhas gerais, isso torna esta geração mais cautelosa.  
 
O segundo caminho tem a ver com um modelo vencedor da nossa comunicação. É inegável a 
força da publicidade brasileira e de seu modelo de negócios.  
 
O que vai trazer mudanças significativas a curto prazo é o comportamento do consumidor. É 
daí que virão as grandes mudanças e, por questão de sobrevivência, as empresas terão que se 
adaptar. Vamos utilizar como exemplo a compra de um eletrodoméstico. É cada vez maior o 
número de pessoas que vêem um anúncio no jornal, na TV e, também, na internet.  
 
Seja qual for a mídia que nos gere interesse sobre um produto ou serviço, vamos para a 
internet pesquisar. Visitamos alguns sites, comparamos preços e, em muitos casos, 
compramos ali mesmo. Quando a compra não é feita on-line, geralmente o consumidor digital 
já sabe aonde ir, quanto vai pagar e, em alguns casos, até usa os preços de outras lojas para 
conseguir descontos.  
 



Agora, para você que ainda não começou ou que dedica uma pequena parte da sua verba de 
marketing e comunicação à internet, prepare-se. Quando você achava que estava começando 
a entendê-la com seus blogs, fotologs, redes sociais, banners, wikis, widgets, etc., ela migrou 
para outros mundos.  
 
Um deles é o mundo dos celulares. Hoje temos 121 milhões de aparelhos no Brasil e, apenas 
um ano atrás, eram 100 milhões. Além do número em si, quanto mais novos os aparelhos, 
maiores suas opções de interação e relacionamento.  
 
Além dos celulares, estamos vivendo a chegada do mundo digital a outras "telas". Nos 
elevadores, nos shoppings, nos ônibus e nas gôndolas dos supermercados. Diferente do que 
dizíamos em 1998 e 1999, quando pensávamos que a internet iria acabar com todos os outros 
meios, hoje sabemos que os passos são graduais e que há espaço para todos - jornais, 
revistas, televisão, internet, etc.  
 
O grande dilema é chegar a um equilíbrio que permita fazer dormir tranqüilos aqueles que 
acham que ainda não é chegada a hora de quebrar barreiras e investir pesado no mundo 
digital. Ao mesmo tempo não perder o bonde da história e, o mais importante, market share. 
Afinal, o bonde da história está viajando cada vez mais rápido.  
 
Basta lembrar do walkman.  
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