
"Apertem os cintos, o piloto sumiu!"  
Leonardo Dias 
 
Atenção senhores passageiros do voo 186 com destino ao futuro, apertem os cintos de 
segurança, pois o piloto sumiu mesmo! Agora você começa se perguntar, como assim? O que 
tem a ver o voo, o piloto, os passageiros e o meu cinto de segurança com a propaganda no 
futuro? 
  
Como um profissional de planejamento, e como qualquer profissional de comunicação, estou 
todos os dias em busca do futuro. Incessantemente procurando respostas, mas o que 
percebemos é: aonde essa viagem vai nos levar? 
  
Não me atenho a falar apenas da propaganda propriamente dita, pois ela é o fio condutor do 
que o mundo emana, mas sim de tudo o que envolve marca, consumidor, mídia, tecnologia e, 
claro, comunicação. 
  
Se você fizer uma viagem no tempo, vai notar como é impossível entender quem está guiando 
esse avião, que caminho é esse, por que a cada minuto acontece alguma coisa que nos tira de 
uma rota que já era praticamente certa. 
  
Numa viagem ao passado, vinte e poucos anos atrás, alguém teve uma brilhante ideia: “E se 
criássemos um garoto propaganda? Ele pode ser constante, representar a marca, avalizar o 
produto, falar com nosso consumidor, ser a figura de identificação do produto”. Brilhante!  
 
Nasceram personalidades como Garoto Bombril, Abuse e Use C&A, Baixinho da Kaiser, entre 
outros. Achamos o mapa da mina! Marcas, produtos, serviços, empresas, todos tinham o seu 
representante oficial. Eles perduraram por anos e anos, fizeram história, mas num belo dia 
alguém disse que eles não eram mais efetivos. 
  
E o que aconteceu? Eles caíram no esquecimento, foram colocados para escanteio, lembrados 
apenas como memoráveis. Mas alguém teve outra ideia: “Meu vizinho fala superbem do carro 
dele, ele adora a marca, divulga pra todo mundo, leva com orgulho todo mundo pra passear.  
 
Vamos lá pegá-lo como representante da marca”. E daí nasceu a ideia de colocar o consumidor 
à frente de tudo. Colocá-lo como representante da marca, a palavra dele como forma de 
depoimento. Ele assumiu o comando da mensagem, ditou seu aval e atestou que aquilo é 
verdade, sim, e todos podem ter. 
  
Ok, mas deixe-me entender: não eram as marcas, os produtos e os comunicadores que 
ditavam o caminho? Quer dizer que o piloto foi até o banheiro, outra pessoa assumiu o 
comando e decidiu a nova rota? E o que os passageiros acham disso? E agora para onde 
vamos? A resposta não existe, apenas assumimos o que acontece e vamos conforme a decisão 
do piloto. É apertar o cinto e ir se ajeitando na poltrona. 
  
E se falarmos ainda de um passado não tão distante, um dia alguém falou: “Por que a gente 
não grava tudo o que passa na TV e coloca em um site pra assistir a hora que quiser, do jeito 
que quiser?”. Sensacional! Surgiu aí uma nova plataforma de comunicação, de interação, mais 
um facilitador da vida moderna. E nós viemos de carona nessa cauda. Encontramos um novo 
jeito de fazer propaganda, uma nova mídia, aprendemos a criar conteúdo segmentado para 
esse nicho. 
  
Tudo bem. Mas um segundo, por favor: quem criou isso? Quem disse que eu precisava dessa 
ferramenta? O grande canal de massa e impacto não era a TV? E lá vamos nós, seguir uma 
nova rota. O jeito é apertar os cintos novamente, ouvir as instruções, todos no mesmo 
caminho, e confiar no novo comandante. 
  
Mas e agora, qual será o próximo destino dessa viagem? Por qual terra desconhecida vamos 
nos aventurar? Ter previsões é impossível. É durante esse voo diário que podemos perceber o 
quanto somos reféns dessa massa que dita tendências e anseia vontades. 



  
Para se ter ideia de como o mundo contemporâneo é sagaz, ágil e cria pilotos que mudam a 
rota assim do dia pra noite, é só falar de Social Commerce. Até poucos anos atrás a grande 
novidade era a convergência digital do varejo. É só clicar, aguardar e pronto! Mas será que se 
juntarmos eu, você, seu amigo e mais centenas de pessoas não conseguimos um preço melhor 
por algo que queremos? 
  
A resposta é sim. Surge então a mais recente e famosa Social Commerce, conhecida também 
como compra coletiva. Só nos EUA o Groupon (líder global) já atingiu mais de 4 milhões de 
pessoas em dois anos. 
  
Nossa, e agora? Eu vou lá e confio 100% nesse novo destino, aposto no que o comandante 
está dizendo e levo todos junto? Se você tiver a resposta para todas as indagações levantadas, 
sinta-se um privilegiado, você já pode ser um comunicador vidente. 
  
O que vivemos hoje é essa eterna viagem, que pode ser definida em alguns pilares: 
 
Voo: É o nosso destino, rumo, o caminho que vamos seguir. 
 
Piloto: Nosso guia, a massa que está indicando um caminho. É ele quem dita opções de roteiro 
que podem ou não ser seguidas. 
 
Passageiros: Somos nós, consumidores, clientes, agências, empresas. 
 
Cinta: Nosso freio, predisposição de ir ou não. 
  
Por inúmeras vezes encontramos caminhos, fomos guiados com a certeza de que seria o 
futuro, que nada tiraria o poder. Fomos surpreendidos e nos surpreendemos. 
  
Definir a Propaganda no Futuro é algo intangível, se você tentar se apegar a algum fato, 
novidade ou moda, pode cair. A Propaganda no Futuro nada mais é do que a Propaganda de 
Hoje. Ela não vai mudar, não será recriada, não haverá uma revolução, ela apenas vai 
acompanhar o rumo do voo atual. 
  
É pretensão dizer que a presença online vai engolir o mundo offline, que vamos apenas nos 
comunicar através das redes sociais ou até cometer o absurdo de dizer que a TV vai acabar. 
  
Realmente, o piloto sumiu! Não existe alguém no comando, guiando o caminho, seja ele certo 
ou errado. Por inúmeras vezes tivemos comandantes, hoje a cabine está aberta e ocupada de 
forma parcial. 
  
Estamos voando como sempre voamos, somos guiados por diversos pilotos como antigamente 
e continuamos sendo os mesmos passageiros. Sentimos ventos suaves, entramos em fortes 
ventanias, apertamos o cinto para seguir em frente, admiramos pássaros azuis, apostamos em 
rotas diferenciadas e o mais importante é que nunca deixamos de nos aventurar por lugares 
desconhecidos 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 set. 2010, p. 25 
 


