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Pensando no desafio de prever como será a propaganda no futuro, não poderia escrever sobre 
qualquer outra mídia senão a digital, foco do meu trabalho há 12 anos e, há sete, assunto em 
tempo integral da Think4, que criei ao lado de Marcelo Tavano. 
  
A propaganda na internet acaba de completar 15 anos. Ou seja, é muito nova e isso cria uma 
certa dificuldade para pensarmos em como ela estará daqui a 15. Isso significa que a 
propaganda digital, tal como a conhecemos hoje, é ainda um mercado “adolescente”, cheio de 
espinhas, vivendo numa explosão de hormônios e em crise existencial. Mas com um leque 
enorme de possibilidades abertas pela frente. Como integrante da chamada geração Y, quer 
revolucionar o mundo e tem pressa, muita pressa. 
  
Assim, para fazer um exercício e tentar predizer o futuro deste nosso mercado, sugiro que 
olhemos atentamente para os jovens de hoje. Aliás, muito tem sido estudado e dito a respeito 
desta nova geração, que já nasce com o mundo todo à sua disposição, acessível na palma de 
suas mãos – ou seria na ponta dos seus dedos?  
 
Vemos jovens cada vez mais entusiasmados, ansiosos e famintos por novas experiências. São 
muitas coisas ao mesmo tempo: podem ser descolados e nerds, crianças e adultos, surfistas e 
empreendedores. Ou misturas dessas personalidades. 
 
A internet permite que suas identidades transcendam o lugar onde estão eles podem, ao 
mesmo tempo, ser muitos e fazer parte de vários grupos. São plurais. Simultâneos. 
  
Amam muito e intensamente, e por muito pouco tempo. Quando odeiam, também é assim, 
exacerbadamente, e logo passa. A fila anda. Padrões tradicionais de organização e hierarquia 
não são interessantes para eles, que buscam o prazer e a qualidade de vida em primeiro lugar, 
sem nem ao menos saber o que exatamente isso significa. São movidos por desafios, mais do 
que por altos salários. 
 
Tudo é globalizado: amigos, relacionamentos, produtos e marcas que consomem. Nada fica 
limitado ao espaço à sua frente. Eles têm essa ânsia de encontrar o seu espaço e muita 
informação à disposição. 
 
Não querem ser mais um na multidão, e sim serem considerados como únicos, porque assim o 
são. Cada um à sua maneira, estes jovens de hoje publicam informações a seu respeito na 
rede e permitem que as marcas descubram seus espaços, seus hábitos, entreguem conteúdo e 
serviços customizados. Eles sabem que têm o poder de glorificar ou destruir a apenas um 
clique de distância ou pressão. E que poder! 
 
Acima de tudo, no entanto, os jovens de hoje querem o que os jovens de todas as gerações 
também sempre quiseram: diversão. Querem se apaixonar, rir e sentir prazer em tudo o que 
fazem. 
 
Estes jovens espectadores, já consumidores desde tão cedo, são também multimídia: como 
diria o meu pai – um ditado já bem antigo, mas incrivelmente atual – eles têm a habilidade de 
assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Usam o mesmo aparelho como TV, computador, 
livro, jornal e até telefone. Tudo é portátil, móvel. Assistem a uma infinidade de programas e 
assuntos variados tudo ao mesmo tempo – o que nos faz pensar, como profissionais da área, 
em qual deve ser o poder de absorção das mensagens. 
 
Nessa onda da portabilidade, todos os meios vêm caminhando no mesmo sentido, de se unir; 
o conceito de multimídia já foi substituído por outro, mais adequado a toda essa 
movimentação: transmídia.  
 
Assim, se há pouquíssimo tempo o meio digital ainda era visto como “opcional”, ano a ano ele 
vem evoluindo e ganhando cada vez mais público, cada vez mais anunciantes, cada vez mais 



conteúdo, cada vez mais canais... E também, cada vez menos tempo de seus espectadores. 
Este é o nosso desafio para os próximos anos. 
 
É muito conteúdo para pouca atenção. Os usuários estão em todos os lugares e não estão em 
lugar nenhum por muito tempo. E, muitas vezes, eles acabam se confundindo com os veículos, 
porque a internet lhes proporciona isso: ela dá um megafone a quem antes não tinha chance 
de falar.  
 
Por outro lado, podemos enxergar essa característica como uma valiosa oportunidade para se 
entregar conteúdos cada vez mais relevantes àqueles públicos tão segmentados – parte da 
teoria chamada de cauda longa. 
  
As redes sociais, que hoje estão na moda, mas que existem desde antes mesmo da internet 
ser tão popular, são um prato cheio para quem quer mandar sua mensagem one to one. Na 
nossa maneira de ver, uma única mensagem pode – e deve – ser transmitida de diversas 
maneiras, para que seja absorvida melhor por cada receptor, dependendo do momento em 
que a recebe.  
 
Assim, se a mensagem deve adequar-se ao seu consumidor e eles são múltiplos e variados as 
campanhas terão de ser desenvolvidas com muito mais versões.  
 
De qualquer forma, uma máxima segue verdadeira: não importa o meio e, sim, a mensagem. 
Acredito firmemente que isso não deverá mudar tão cedo. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 nov. 2010, p. 55.  
 


