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Você abre os olhos de manhã e, antes mesmo de sair da cama, sua cafeteira elétrica Coffee, 
Cream&WhatEverYouWant começa a funcionar automaticamente. 
 
Quando você põe os pés no chão, as cortinas LandscapeViewTheFuture do quarto se abrem, o 
ar condicionado Fulllce&Hot para de funcionar e o computador MAPC (repare no negrito no P 
da marca mais desejada do futuro Uauü!; acende com um resumo de todas as principais 
notícias vindas do mundo inteiro. 
 
Enquanto toma banho, seu celular IBIackPhoneBar-ryManilow fala com você pelo viva-voz 
inteligente (ou canta): pergunta se prefere ouvir primeiro os e-mails ou SMSs recebidos 
durante o tempo em que estava dormindo, se quer que traduza todos eles para uma única 
língua ou se mantém a de origem. 
 
O jornal do dia e as revistas da semana são uploadados automaticamente no Kin dler Geração 
9 que está pendurado de tro do box, e não embaça com o mormaço (Feature lançado na 
Geração 7 do produto permitindo a visualização perfeita mesmo inverno, quando você faz o 
banheiro parecer um fog londrino. 
 
Isso tudo e não faz nem 10 minutos que você levantou da cama. Meu amigo, minha amiga, 
seus dias serão muito excitantes em breve. E, no futuro, a propaganda também não terá mais 
esse nome. Será o Brand-Experience-Content-Enter-tainment 7G&Retail (afinal, eu esqueci de 
falar que os preços de todos os produtos que eu mencionei aparecerão virtualmente quando 
você receber as visitas em casa). Não é demais? Não, não é. 
 
E não é, porque muita gente se aproveita da palavra futuro para fantasiar e vender ilusões 
como eu fiz agora. Eu exagerei? Desculpe. Mas talvez, se eu fosse sutil, você poderia ter 
acreditado. 
 
Aliás, como muita gente acredita em promessas disfarçadas de realidades que nunca se 
concretizaram, se concretizam ou se concretizarão. Neste exato momento, uma multidão está 
convicta de que muito em breve teremos a mesma sensação 3D das melhores salas de cinema 
(do filme "Avatar" para ser mais específico) nos aparelhos de televisão. 
 
Já imaginou que maravilha? O 3D vai servir para anunciar o seu produto com a mesma 
qualidade do filme daqui a bem pouco tempo. É, e o Coelhinho da Páscoa existe, Papai Noel 
me ligou outro dia para perguntar o que eu queria de presente, o Arruda e o Sarney nunca 
fizeram nada de errado na política... Pera lá, né? 
 
A TV digital completou dois anos e continua capengando. E a gente tem a cara de pau de falar 
em 3D na TV com a mesma qualidade do filme milionário do James Cameron como se fosse a 
coisa mais normal do mundo? E eu que sou o exagerado com o meu Brand-Experience-
Content-Entertainment 7G&Retail? Percebe? 
 
Por isso que para mim propaganda no futuro é a próxima campanha inovadora que fará 
sucesso com o consumidor agora. Usando as mídias, as ferramentas, as tecnologias que temos 
hoje (e não são poucas), amanhã e daqui a pouco, mas não as que teremos um dia, sabe-se lá 
quando. 
 
Inovação é um exercício diário, obrigatório, que não depende de um futuro para acontecer, 
mas que faz toda a diferença já. Porque, para mim, que trabalho com marcas e metas, o 
futuro é daqui a um minuto. Daqui a um ano, é profecia. 
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