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É extremamente difícil imaginar o futuro da propaganda sem pensar nas mídias sociais. Por 
outro lado, qualquer previsão envolvendo algo ainda tão novo se torna muito desafiador. 
 
Acontece que o sucesso das mídias sociais, e também das redes sociais, não é nenhuma 
novidade. E a sua evolução também não. A proliferação desta forma de comunicação 
aconteceu e continuará acontecendo por razões muito simples: o homem sempre teve a 
necessidade de se promover, se autoafirmar, buscar aceitação e se sobressair sobre os 
demais. E as redes sociais, se utilizadas corretamente, podem nos poupar muito tempo. Pois, 
como agregadoras de conteúdo, acabam fazendo as funções do e-mail, dos sites de fotos, dos 
balcões de empregos e até bares e outros ambientes sociais reais onde as pessoas acabam se 
conhecendo.  
 
Então eu imagino um futuro onde todas as mídias estarão conectadas e as redes sociais terão 
cada vez mais um papel de agregar as nossas informações e as “amostras de nossas vidas”.  
Essa convergência de conteúdos e informações estará disponível não apenas para 
compartilharmos com amigos, famílias e pretendentes a empregos ou empregadores, mas 
também com todas as marcas com as quais queremos nos relacionar. 
 
A diferença do que estamos começando a viver hoje e o futuro é que por trás de todas essas 
iniciativas existirá uma poderosa plataforma de Social CRM. Isso significa que os nossos dados 
transacionais, nosso comportamento de clientes, estarão interligados com as nossas 
informações e perfis pessoal e profissional. Será como se a barreira entre a pessoa que somos 
no trabalho e em casa não existisse mais. 
 
A boa notícia é que não precisaremos mais preencher formulários nem questionários para 
solicitar um empréstimo, um cartão ou mesmo para receber informações de uma marca 
através do Twitter, e-mail, celular, TV interativa e etc. Tudo o que somos, as nossas 
preferências e os nossos hábitos de consumo e de “vida”, estará concentrado em um único 
repositório de informações. Ou em dois ou três..., mas que estarão interligados para analisar e 
prever o que nos fará gostar mais ou menos de uma marca, de um produto ou serviço. 
 
Eu não acredito que haverá uma predominância de apenas uma ou duas grandes redes sociais 
e talvez nem o YouTube e o Twitter tenham o alcance e a importância que têm hoje. Porque 
haverá mídias e redes sociais de nicho. No futuro, haverá espaço para novas tecnologias e 
novas formas de comunicação e canais – que nos trazem os mesmos serviços e benefícios de 
forma diferente – surgirem e se tornarem a bola da vez. Pois, se o homem mantiver a sua 
necessidade de se sobressair, de falar mais alto, muita gente estará experimentando e 
inaugurando novos serviços e formas de comunicação apenas pela vontade de ser diferente, 
de participar de um grupo, de uma comunidade de pessoas mais “modernas e cool”.  
 
E antes que alguém comece a se assustar com um cenário – já idealizado por muitos que 
veem o Google hoje com potencial de dominar o mundo – onde tudo sobre a gente estará 
disponível em alguma “nuvem” do ambiente digital, ouso dizer qual será a grande revolução da 
comunicação que está por vir. 
 
Os dados e comportamento do consumidor e do indivíduo estarão disponíveis, mas não sendo 
utilizados gratuitamente. Este será o grande paradigma do futuro. Haverá tantos canais, 
tantas formas de comunicação e informação disponível, que só sobreviverão as marcas e as 
empresas que entenderem e aplicarem os conceitos básicos do marketing de relacionamento: 
as marcas só se relacionarão com quem quer se relacionar com elas e entregarão a 
mensagem, o serviço e a informação na medida e na forma exata que cada um deseja. Sem 
mais, nem menos. Será o fim do spam, do telemarketing ativo não solicitado e das malas 
diretas para mailings frios. 
 



O futuro começará quando as marcas e empresas perceberem que quando houver os 
mecanismos e os canais de interação e diálogo com o consumidor, esses deverão ser utilizados 
somente por aqueles que tiverem interesse na comunicação com as marcas. 
 
E os canais de via dupla serão utilizados assim... e não como a maioria das empresas 
continuam insistindo ao utilizar o Twitter, os blogs, SMS, YouTube, Facebook etc, para disparar 
comunicações promocionais em uma direção apenas e sem volta. 
 
E como o Social CRM funcionará integrando tudo, se você reclamar num microblog, não 
precisará dizer a mesma coisa quando ligar para o SAC ou mesmo quando entrar numa loja 
em que já é cliente. 
 
Será incrível, pois, quando este tempo chegar utilizaremos menos informações, menos meios 
de comunicação e menos tempo nos relacionando com as pessoas e as marcas que 
apreciamos..., mas seremos todos muito mais eficientes e felizes. Haverá menos desperdício 
em todos os sentidos. Contudo, isso não significa uma diminuição dos meios e canais... muito 
pelo contrário, eles continuarão crescendo, mas apenas como opções para selecionarmos 
aquilo mais adequado ao nosso estilo, perfil e necessidades. 
 
Na prática, o futuro em que as mídias sociais e o Social CRM estarão integrados e suportados 
por uma estratégia coerente de comunicação será assim: você sai de casa e responde suas 
mensagens pessoais, paga contas, faz compras, assiste a vídeos, organiza fotos e confere o 
seu ranking em algum jogo online... tudo num mesmo ambiente – cheio de gadgets, mashups 
e engines interligados por uma interface da sua preferência.  O seu provedor de web estará se 
comunicando com seu banco, sua agenda, sua empresa e suas lojas preferidas para te 
oferecer informações e ofertas que façam sentido para você. E por tudo isso ser tão amigável, 
tão eficiente, você dificilmente sairá desse ambiente para navegar livremente por aí. Então 
quem quiser te conhecer e te oferecer algo, não apenas terá que te pedir permissão para 
entrar pela sua porta, terá que ter sido desenvolvido por alguém ou alguma marca que faça 
parte de uma “comunidade” e/ou rede de marcas preferenciais. Caso contrário, ela nem será 
mais ouvida por você. 
 
Neste cenário, não haverá mais liquidações e nem lançamentos de produtos em massa. Uma 
oferta de um novo produto ou daquele que você desejava comprar com desconto chegará até 
você não quando virar a estação ou o ano, mas quando houver saldo na sua conta, quando o 
seu comportamento, o seu perfil indicar que aquele produto e marca são adequados para o seu 
momento de vida. E não, não será uma invasão de espécie alguma, porque além de poder 
comprar tudo o que te oferecerem você terá autorizado e pedido por aquela oferta da forma 
como ela estará chegando – talvez no seu monitor do chuveiro ou no para-brisas do carro. 
 
E há quem pergunte então: ah, então será o fim da propaganda e mídia de massa? E como 
ficam as marcas aspiracionais que não poderão despertar o desejo de quem ainda não tem 
condições de consumi-las? Bem, elas continuarão a existir..., mas terão sido solicitadas ou 
virão num formato que todos apreciarão (serão a prova de que as pessoas apreciam a boa 
propaganda – aquela que nos entretém e nos informa sobre o que nos interessa). 
 
O futuro não estará mais na tecnologia, nem no formato da comunicação, mas no 
entendimento de que o “menos” será “mais” e que o valor e a eficácia estarão menos na 
criatividade de gerar impacto, mas na criatividade de se adaptar a quem podemos impactar de 
fato. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 mar. 2010, p. 17. 


