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Quando abri meu Word para escrever este artigo, dei uma busca sobre futuro nos textos que 
já escrevi. Deparei com um, escrito há sete anos (se não me engano para este P&M), com 
exatamente o mesmo título. Curioso, abri o arquivo e lá estava um texto que hoje ainda acho 
bastante atual e que na época poderia ser chamado de um pouco delirante. 
 
De qualquer maneira, ainda o considero bastante válido, continua apontando para onde 
acredito que nossas empresas e profissionais devem estar. Fiz um ou outro acerto de forma 
(espero que para melhor) e nenhum de conteúdo (o que me assusta um pouco). 
 
Eu, particularmente, vejo com certo ceticismo qualquer tipo de previsão sobre o futuro. Quem 
já viveu um pouquinho sabe que, como cantava Renato Russo, "o futuro não é mais como era 
antigamente". Ele não costuma se concretizar como o imaginamos. 
 
Esse desapontamento com o futuro costuma nascer com as expectativas que criamos para ele 
e não nele em si. Inventamos conceitos, desejos, formas, imagens mentais e projetamos tudo 
no tempo, que se encarrega de dizer o quanto estávamos enganados ou não. 
 
No nosso mercado, vejo muitos discorrerem sobre o futuro com uma certeza que, obviamente, 
não têm. Apontam para cenários tentando transmitir um poder messiânico, visionário, na 
espera de preencher a insegurança natural do mercado sobre o que ainda vai ser e, com isso, 
conquistar clientes que, como todos nós, procuram algo de "sólido que não se desmanche no 
ar". 
 
Se já é assim em tempos normais, essa ânsia pela sensação de segurança aumenta 
profundamente nestes nossos tempos de crise internacional e mudanças vertiginosamente 
velozes. É nosso inconsciente procurando uma saída mágica, pelo pozinho de pirlimpimpim, 
pela palavra confortadora do divino que deveria nos retirar de imediato de um mundo duro, 
incerto, competitivo e que não nos oferece, graciosamente, a saída para as questões reais. 
 
Existe um mercado enorme de livros, palestras etc, somente para simular preencher esse 
vazio emocional dos executivos. Por tudo isso, resisto à tentação de, falsa e espertamente, me 
travestir de pitonisa. Mesmo assim, não me sinto impedido de imaginar um dos possíveis 
futuros (e não "o" futuro) que nós estamos construindo aqui no Brasil - uma das mais maduras 
e eficientes indústrias de comunicação do mundo. E quando digo "nós estamos construindo", 
estou falando de todos que de alguma maneira estão diretamente envolvidos: agências, 
anunciantes, veículos e, mais importante, consumidores. 
 
Nesse meu futuro imaginário, vou me restringir a escrever em linhas gerais sobre o universo 
das agências, deixando para outros falarem sobre conectividade, web, a importância do novo 
consumidor etc. Acredito que existe uma grande chance de encontrarmos dois tipos básicos de 
agências de comunicação que, de uma maneira geral, devem migrar de seus business originais 
(antigos bellow/above the line e on/off-line) para um serviço completo. 
 
O primeiro será o das grandes estruturas globalizadas internacionais (algumas nacionais 
também) com todos os tipos de serviços de comunicação à disposição dentro de um mesmo 
grupo. Já o outro tipo "básico" deve ser de agências, nacionais ou não, com estruturas focadas 
em oferecer ideias e soluções gerenciadas por elas, mas não necessariamente 
operacionalizadas por elas mesmas. Esses dois tipos básicos de agências e seus infinitos 
matizes - devem vir a trabalhar tanto como concorrentes quanto fornecedoras umas das 
outras. E o cliente, independentemente do tamanho, vai poder escolher entre um ou outro tipo 
de agência ou ainda mesclar as duas comprando serviços complementares. 
 
Nesse tipo de futuro, os profissionais precisarão fazer uma mudança bastante forte no jeito de 
encarar seu trabalho. Quase um back to the basics da profissão: será absurdamente valorizado 
aquele que, mais do que um "criativo", "mídia", "atendimento" ou "planejamento", souber 



apresentar soluções criativas para as questões do cliente, estejam elas onde estiverem, dentro 
de todas as disciplinas da comunicação. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 7.  


