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Falar sobre o futuro da propaganda é, mesmo para um profissional do ramo, tão difícil quanto 
especular a evolução da computação quântica, a descoberta da energia negra ou uma nova 
técnica de engenharia genética, por um motivo muito simples: nada é mais caótico que o 
próprio ser humano. Ele pode progredir ou regredir em tecnologia, desenvolvimento artístico, 
códigos morais etc. E isso pode parecer um discurso sociológico demais, mas tem tudo a ver 
com um conceito humano que dita a existência da propaganda: o consumo. 
 
O ser humano sempre consumiu diversos produtos, para os mais variados fins, através das 
mais variadas formas de escambo comercial. Mas o que importa aqui não é o que já foi e como 
foi consumido, mas sim o que será. Qualquer projeção sobre o futuro da propaganda tem de 
ser basea-da nas atuais conjunturas e nas tendências detectadas por especialistas, sendo uma 
delas algo que me parece uma grande revolução: a Realidade Mesclada. 
 
Há algumas décadas que a tecnologia faz parte constante do cotidiano do ser humano e 
integra suas ferramentas de comunicação, principalmente pelo ícone da mais recente 
Revolução Industrial: a internet. O ciberespaço representa um passo além na comunicação do 
ser humano, e toda evolução se dará a partir dela de agora em diante. 
 
No âmbito comportamental, a internet revelou alter egos que intrigaram psicólogos e permitiu 
o surgimento de nomenclaturas como trolls, flamers, vloggers, blogueiros etc. Cada um deles 
com um padrão comportamental e psicográfico de consumo da web e de todas as suas 
funcionalidades. O instrumento principal de atuação deixou de ser o computador doméstico 
para algo muito mais compacto e portátil, o telefone celular. 
 
A tecnologia mobile se desenvolve mais a cada dia, adicionando mais funcionalidades em 
aparelhos cada vez menores, tendo de caber tudo em uma telinha de caracteres legíveis ao 
usuário. A imersão no mundo virtual se tornou possível, visualizando sites, comunicadores 
instantâneos, blogs, microblogs e redes sociais, mantendo o usuário o tempo todo online. Até 
mesmo pagamentos já podem ser realizados através do telefone celular, seja acessando o 
bankline, através de aplicativos específicos ou mesmo com o twitpay. 
 
Porém, percebe-se uma certa “indisposição” da consciência humana em manter seu mesmo 
foco no mundo real e no virtual, o que gera problemas de crimes virtuais de pessoas 
aparentemente comportadas no mundo real, vício em jogos online, distúrbios de atenção etc. 
A mente humana simplesmente não consegue absorver dados de dois mundos com tanta 
facilidade quanto se imaginava, então começa a separar suas duas identidades ou então se 
torna um indivíduo “raso” em ambos os mundos. Uma terceira opção, esta a grande tendência, 
é a mescla dos dois mundos na Realidade Mesclada. 
 
Por enquanto em fase muito embrionária, a Realidade Mesclada consiste em dar ao usuário a 
capacidade de perceber e interagir com dois mundos simultaneamente, e esta é exatamente a 
razão da necessidade de muitas pesquisas e testes: como evitar a sobrecarga informacional 
para alguém que consegue usar seus sentidos para ambos os mundos? 
 
Até o momento, uma grandiosa parcela da Realidade Mesclada se dá pela popular Realidade 
Aumentada. Todo dia uma nova ação publicitária surge exigindo webcam e acesso à internet, 
criando interações das mais simples às mais elaboradas, mas que só aparecem na tela do 
computador ou do celular. Acaba ficando claro, contudo, que a Realidade Aumentada não 
passa de “cerejas do bolo” de algo muito mais tangível ao consumidor, ou “publicidade para 
publicitário ver”. 
 
O mais recente projeto de lazer eletrônico veio na forma do console de videogame Kinect 
(antigo Project Natal http://www.youtube.com/watch?v=p2qlHoxPiom), da Microsoft, onde os 
jogadores poderão usar seus próprios corpos como controles para interagir com os jogos, 
através da captura de movimentos. Aparentemente, a captura de movimentos à la Minority 



Report vem mostrando ser uma tendência, como pode ser visto no projeto Avatar Machine 
(http://www.youtube.com/watch?v=g_CjjAvNEW4). 
 
Fora a captura de movimentos, a outra tecnologia que fortalecerá a Realidade Mesclada são os 
periféricos de visualização mesclada, ou seja, visores ou óculos especiais que permitam 
enxergar o que há na realidade e o que há no mundo virtual. Assim, será possível usar 
brinquedos voltados à Realidade Mesclada (http://www.youtube.com/watch?v=0w1rAjLnoGm) 
ou o grande projeto da Nokia para a convergência dos meios 
(http://www.youtube.com/watch?v=qzJyE8OhOTk). 
 
O projeto de Realidade Mesclada da Nokia é o que melhor descreve a futura utilização dos 
meios de comunicação do consumidor e como o Futuro da Propaganda poderá ser. Um vídeo 
muito interessante sobre a Publicidade na Realidade Mesclada pode ser o que nos espera: 
http://www.youtube.com/watch?v=fSfKlCmYcLc. Porém, muitos parâmetros de privacidade e 
permissividade deverão ser analisados. 
 
É de dezembro passado a notícia sobre lentes de contato que criam imagens sobrepostas à 
visão do usuário, o que pode representar um salto imenso na forma como enxergamos a 
publicidade e como ela pode chegar até nós. Muito provavelmente, a propaganda do futuro 
acontecerá neste meio caminho entre o mundo real e o virtual, dentro da Realidade Mesclada. 
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