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Um canal pago infantil realizou recentemente uma pesquisa “quali” para investigar o que está 
passando na cabeça das crianças de hoje. Lá pelas tantas, pediram para a molecada desenhar 
como ela imaginava ser um “quarto dos sonhos”. O resultado surpreendeu o mais calejado dos 
analistas. Porém, não surpreenderia quem convive com uma criança em seu dia-a-dia. O que 
se viu ali, naqueles desenhos inocentes, foi uma manifestação precoce de impressionantes 
anseios consumistas. Uma extensa lista de gadgets tecnológicos, que há pouco tempo atrás 
sequer existiam, está presente nos sonhos de consumo da gurizada. Computadores, 
notebooks, consoles de videogames, iPods, TVs de LCD, celulares e iPhones, aparelhos de ar-
condicionado, DVDs e por aí vai.  
 
O estudo demonstra que os quartos das crianças, que antes tinham bola, soldadinhos, bonecas 
e carrinhos, transformaram-se em verdadeiros bunkers tecnológicos. É exatamente nestes 
“techbunkers” onde a geração dos “garotos perdidos” se esconde dos planos de mídia 
convencionais. Onde podem se passar por outras pessoas em perfis fakes no Orkut. Onde 
podem adicionar e bloquear centenas de “amigos” no MSN. Onde podem “twittar” críticas aos 
pais e produtos para centenas de seguidores. Onde postam seus momentos em vídeos no 
YouTube e expõem suas vidas em fotos no Flickr. São nessas ilhas individuais onde crianças 
interagem com um mundo novo de possibilidades. São refúgios onde, sozinhas, podem criar e 
manter centenas de relações sociais virtualmente. Isso tudo favorece um intenso processo de 
mudança de hábitos. No momento em que digito essas palavras, milhões de acontecimentos 
estão fazendo com que algo mude em algum lugar. Seja na sala da diretoria de marketing, 
seja no quarto de algum internauta adolescente, seja na banca de jornal da esquina. Mudanças 
que influenciam desde o planejamento de uma grande multinacional ao dia-a-dia de uma 
criança. Novidades que provocam alterações na estratégia de empresas e nos hábitos de 
milhões de pessoas. 
 
Interessante é observar os céticos em discussões a respeito do futuro das mídias, dos meios, 
da sociedade. São pessoas que possuem dificuldade em abrir os olhos, em olhar adiante, 
enxergar além do horizonte escuso que os padrões impõem. Gente que insiste em desmerecer 
as tendências afirmando que são coisas passageiras, que tudo não passa de brincadeira de 
crianças ociosas. São profissionais que se escondem atrás de dados quantitativos e cegas 
diante de mudanças claras nos hábitos de consumo. Essas pessoas descrentes usam como 
escudo planos de mídia repletos de resultados de massa. Porém, se enrolam quando precisam 
criar estratégias de nicho, para atingir camadas da sociedade que não estão mais estáticas 
apenas lendo jornal e assistindo TV. Olham exclusivamente para a realidade corrente, não 
praticando o exercício das projeções futuras. Não entendem que para compreendermos o 
impacto das mudanças não podemos nos prender às amarras dos tempos atuais tão somente. 
 
Não podemos ter como base apenas o comportamento das gerações antecedentes e 
contemporâneas. O autor Henry Jenkins alerta: “Se você quiser saber como vai ser o futuro, 
observe os usuários pioneiros” (“Cultura da Convergência”. Ed. Aleph, 2008). Afinal, 
revoluções nos hábitos não ocorrem do dia pra noite. Sequer ocorrem no espaço de uma 
geração apenas. Por isso, temos que pensar com a cabeça das crianças e dos jovens. Observar 
como elas têm mudado os hábitos e imaginar como essas mudanças influenciarão o 
comportamento dos filhos delas. Afinal, estamos falando de uma geração que está crescendo 
sem saber o que é loja de CD. Sem saber o que é comprar jornal em banca. Sem fazer ideia 
do que é selo postal, do que é enviar uma carta ou alugar um filme. Uma geração de nativos 
que produz, cria e pensa em bits e não mais em átomos apenas. 
 
Tudo isso reforça os sinais de que uma revolução está acontecendo. E essa revolução não está 
acontecendo nas ruas, praças ou em bares lotados de subversivos bêbados. Essa revolução 
está acontecendo no quarto ao lado. Uma revolução que utiliza como armas mouses, 
microfones e webcams. Uma revolução que realiza o alistamento voluntário online, de forma 
colaborativa. Uma revolução que dá voz às massas após séculos de subserviência passiva. 
Uma revolução profetizada por Baudrillard em 1978 quando afirmou que “a massa flutua em 
algum ponto entre a passividade e a espontaneidade selvagem (...) hoje muda, amanhã 



protagonista da história, quando tomarão a palavra e deixarão de ser a maioria silenciosa”. 
(BAUDRILLARD, Jean. “À sombra das maiorias silenciosas”. Ed. Brasiliense, 1985). 
 
Mas em meio a essa revolução nos hábitos de consumo de mídia, como fazer para impactar 
esse público cada vez mais disperso? Como envolver e impactar esses “garotos perdidos”? 
Sabe-se que eles não estão mais sentados imunes em frente à TV tão somente. O alvo não 
está mais estático, vulnerável, facilmente decifrável em planilhas de mídia convencionais. Não 
há dúvidas de que, invariavelmente, a verba publicitária seguirá o público esteja onde ele 
estiver. Este movimento torna-se ainda mais claro em tempos de crise quando cada centavo 
precisa ser justificado e otimizado. Sabe-se que os meios e ferramentas ditas “não 
convencionais”, como web, mobile e product placement, aumentaram suas participações no 
bolo publicitário enquanto os demais TV, revista, jornais apresentaram queda. Decidir onde e 
como investir sempre foi, e está cada vez mais, complexo. John Wanamaker afirmou, há 100 
anos: “Metade do dinheiro que gasto em publicidade é desperdiçado. O problema é que não sei 
qual metade”. 
 
Por isso, é preciso estar atento às mudanças e saber até que ponto elas já devem influenciar 
os hábitos e os investimentos de marketing. Henry Jenkins afirmou: “Tudo parece estar 
mudando ao mesmo tempo e não existe um ponto privilegiado, acima da confusão, de onde eu 
possa enxergar as coisas” (“Cultura da Convergência”. Ed. Aleph, 2008). Porém, não se deve 
confundir cautela e com passividade. Mas é importante que comecemos a não temer mais as 
mudanças. Kevin Roberts, criador da teoria da “fidelidade além da razão”, presente no livro 
“Lovemarks”, lembra que “se você não mudar, alguém o fará por você”. Abra los ojos! 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 fev. 2010, p. 2.  


