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Será que correspondemos às 
expectativas da propaganda?
Em 1977, o escritor Isaac Asimov previu como seria o futuro da publicidade no ano 2000

Por Isaac Asimov
Para os que vivem no ano 2000, 

há o sentimento definitivo de que um 
novo mundo está nascendo — um 
mundo radicalmente novo. As dores 
do parto são agoniantes, pois a huma-

outras formas de energia — mas a 
maioria tem de enfrentar restrições 
e, em muitos casos, a fome.

Na Terra, uma revolução baseada  
no uso do laser em comunicação 
teve lugar, e a vasta rede de cabos 
de cobre e alumínio deu lugar à me-
nor, mais barata e ainda assim mais 
versátil e abrangente fibra ótica. O 
resultado é que estamos na era do 
canal de TV pessoal. Pelo menos 20% 
da população norte-americana agora 
tem um canal de TV individual, mais 
ou menos da mesma forma que, déca-
das atrás, cada um tinha seu próprio 
número de telefone. Estima-se que, 
em 20 anos, cada norte-americano 
terá seu próprio canal, e em 50 anos 
todos no mundo o terão.

Da mesma forma, o avanço nos 
computadores produziu a biblioteca 
informatizada. É possível para um 
norte-americano conectar seu canal 
privado a uma biblioteca e ter acesso 
a um catálogo que lhe dará um código 
numérico para cada um de milhões 
de livros e periódicos. Ele pode 

então dispor de qualquer um deles 
reproduzido na tela. Agora mesmo 
estão sendo produzidos modelos que 
permitirão a produção de fac-símiles 
impressos de qualquer dessas peças 
no todo ou em parte.

Isso criou, é claro, uma revolu-
ção na publicidade. Já vimos tais 
revoluções antes. Foi há apenas 
uma geração, por exemplo, que a 
tendência da publicidade passou 
de anúncios estáticos em jornais e 
revistas para os comerciais anima-
dos da TV. Agora há uma síntese 
de ambos. A representação estática 
ganhou vida nova, mas na tela da TV. 
Jornais lidos em telas podem ter os 
anúncios intercalados da maneira de 
sempre, e qualquer peça publicitária 
que desperte o interesse do leitor 
pode ser centralizada, ampliada até 
o tamanho da tela e reproduzida.

A facilidade com que isso pode 
ser feito está esvaziando o bom e ve-
lho comercial de TV ao vivo e parece 
estar levando à criação de anúncios 
que não dependem de conteúdo 
adjacente para chamar a atenção 
— como um jornal ou um programa 
de TV. A Publicidade Exclusiva 
Inc., por exemplo, é amplamente 
reconhecida como sendo a onda do 
futuro. Ela produz anúncios codifi-
cados como uma biblioteca produz 
um catálogo de códigos.

Sua filosofia é que as pessoas 
encaram a publicidade como uma 
invasão no jornal ou na TV porque, 
na maior parte do tempo, não estão 
interessadas no produto anunciado. 
Se virem um anúncio que fala de 
alguma coisa que elas querem muito 
naquele momento, as notícias ou o 
programa é que serão encarados 
como intrusos.

Assim, agora é possível para os 
assinantes do Publicidade Exclusiva 
verificar um elaborado catálogo e 
codificar seus aparelhos de TV para 
receber os anúncios relativos a um 
determinado tipo de produto. Pa-
rece inevitável que isso se espalhe. 
Grandes lojas de departamento em 
Dallas, Chicago e Nova York já estão 
instalando equipamentos que vão 
permitir a qualquer um que tenha 
o cartão de crédito da loja ver um 
catálogo codificado e, por meio dele, 
qualquer produto à venda. 

A TV holográfica (tridimensional) 
ainda está em estágio experimental, 
mas já dá para visitar o laboratório 
da General Electric e ver uma mostra 
de cenas de Hamlet, na qual os vários 
atores se movem livremente pelo 
palco, em tamanho real, e parecem 
incrivelmente reais. Estima-se que 
em 15 anos o processo será aperfei-
çoado ao ponto de chegar às casas 
das pessoas. Podemos então imagi-
nar que haverá uma mudança das 
técnicas de publicidade em direção 
a novas formas de divulgação.

Um consumidor em potencial 
pode examinar uma fruta no su-
permercado tridimensionalmente e 
comprar baseado nisso. Mobília pode 
ser experimentada para se testar 
tamanho, aparência e modo como se 
adéqua ao resto do ambiente. Será 
comum ter roupas modeladas com 
base em pessoas de verdade, ou pelo 
menos nas imagens dessas pessoas.

A publicidade sempre dependeu 
do entendimento da psicologia hu-
mana, mas essa compreensão está 
se tornando ao mesmo tempo mais 
importante e mais difícil por conta 
das atuais tecnologias. O mundo 
acadêmico reconhece isso e está 
cada vez mais atento à efetividade 
de anúncios apropriados para filtrar 
melhor as necessidades das pessoas 
— especialmente neste difícil perí-
odo de transição entre o velho e o 
novo mundo.

Assim, não é surpresa que um 
dos livros mais populares dos últi-
mos anos seja Publicitologia — uma 
palavra feia para um conceito tão 
importante. Diversas faculdades já 
oferecem cursos em publicitologia 
como parte do currículo de seus 
departamentos de psicologia.

A Publicitologia, se desenvolvida 
apropriadamente, irá muito além 
de suprir os indivíduos de coisas 
criadas para atender às suas neces-
sidades pessoais. Ela pode ser apli-
cada à humanidade como um todo. 
Por exemplo, reconhece-se que a 
maneira como estamos sobreviven-
do à presente crise depende, em 
grande medida, de um frágil ajuste 
da sociedade, que pode entrar em 
colapso a qualquer momento e levar 
a civilização com ele.

Assim, a fome está sendo con-
tida dentro de certos limites pelo 
esforço mais ou menos voluntário 
dos países mais desenvolvidos, en-
gajados na conservação de energia e 
de recursos de forma que as regiões 
mais pobres possam garantir algum 
grau de subsistência. A exploração 
do espaço se dá em bases globais, 
graças à cooperação mais ou menos 
voluntária de quase todos os países. 
Finalmente, a política populacional 
é produto de improvisação diária. 
Essas restrições voluntárias, co-
operação e improvisação podem 
falhar a qualquer momento, com 
consequências incalculáveis.

Está claro que a Publicitologia é 
essencialmente a ciência da persua-
são. Que melhor uso para esta ciência 
do que persuadir a humanidade a 
salvar-se? Com comunicação global, 
a publicidade pode, nas próximas 
décadas, alcançar a todos no mundo. 
A Publicitologia será então chamada 
a desenvolver técnicas que tornem 
possível estabelecer a cooperação 
mundial em bases firmes.

Devemos “vender” ao mundo a 
necessidade de reduzir a população, 
de conservar e reciclar os recursos 
do planeta, de explorar o espaço 
para complementar o suprimento de 
energia da Terra. Acima de tudo, a 
humanidade precisa “comprar” a ne-
cessidade de empregar seus impulsos 
agressivos não contra si mesma, mas 
no combate à ignorância e à estupi-
dez, e para estender as fronteiras do 
conhecimento e da sabedoria. 

Dessa forma, talvez consigamos 
nos salvar.

Em 1977, Advertising Age 
publicou artigo do bioquímico 
e autor de ficção científica 
Isaac Asimov prevendo qual 
seria o “futuro” da publicidade 
no ano 2000. Nele estão as 
sementes de muitos avanços 
hoje em uso: anúncios por 
adesão (opt-in), leitores 
eletrônicos, tecnologia 3D e 
“canais de TV privados”, o que 
se poderia considerar um canal 
próprio no YouTube ou um 
perfil no Facebook. E sua teoria 
da “publicitologia” poderia, da 
mesma forma, ser comparada 
ao atual movimento em 
direção ao marketing 
relacionado a causas.

nidade não está deixando para trás 
o velho mundo sem consideráveis 
danos para si mesma. Há 6 bilhões 
de pessoas na Terra, e o petróleo 
está preste a acabar. Usamos carvão, 
energia nuclear e uma variedade de 
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