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Prever o futuro mexe com a imaginação de todos nós, afinal quem não tem curiosidade sobre 
a incerteza do amanhã? Apesar disso, somos pouco eficientes nessas previsões. Segundo os 
“Jetsons” e o filme “De Volta para o Futuro”, já estaríamos livres dos congestionamentos. O 
motivo é simples: muitas variáveis que afetam o futuro estão mudando a cada dia 
(tecnológicas, culturais...) e qualquer previsão feita hoje não as considera. 
 
Em relação à indústria da propaganda, tenho certeza de que as mudanças nos próximos anos 
serão profundas e o modelo de comunicação que reinou absoluto nos últimos 50 anos irá 
encolher drasticamente. O motivo é um só: a tecnologia atual nos conecta 24 horas a tudo que 
queremos e nos permite repelir tudo o que não queremos. 
 
Nunca foi tão fácil para o consumidor dizer “não” para aquilo que ele considera irrelevante e, 
por isso, nunca foi tão importante para as marcas que querem se conectar aos consumidores 
gerar significado e agregar valor. 
 
Em um mundo onde todos estão conectados e o consumidor também é veículo, as marcas não 
podem depender mais de ficar empurrando mensagens. Precisam ser bem mais profundas que 
isso. 
 
As empresas precisam entregar produtos que realmente atendam de forma diferenciada às 
necessidades do mercado, ou, como diria Alex Bogusky, “products that market themselves”. 
Afinal de contas, o consumidor do futuro se encarrega de fazer propaganda de graça daquilo 
que ele gosta e acredita. Marcas como Starbucks, Apple, Zara e Nintendo Wii estão aí para 
provar isso. Precisam também entregar conteúdos, serviços e entretenimento que estejam 
alinhados ao seu DNA e sejam relevantes para o seu target. A Kraft lançou um aplicativo de 
guia de receitas para iPhone que é vendido por US$ 1 e já teve mais de 1 milhão de 
downloads. Ou seja, as pessoas pagaram para ter acesso à propaganda da Kraft. Outro 
exemplo é o jogo de Xbox criado pela CP+B para o Burger King. Mais de 3 milhões de 
consumidores pagaram US$ 4 para “brincar” com a marca. 
 
Este novo cenário exigirá novas métricas muito além de quantas pessoas estão sendo 
impactadas e com que frequência. Teremos que considerar critérios que avaliem a qualidade 
do impacto, como, por exemplo, o nível de engajamento e o tempo em que o consumidor ficou 
voluntariamente com a marca. 
 
As marcas precisam entender que elas não irão mais competir pela atenção do consumidor 
apenas com outras marcas, mas sim por preciosos minutos em um dia que oferece cada vez 
mais opções e continua tendo 24 horas. 
 
Toda nossa indústria terá que se transformar radicalmente para atuar neste novo cenário. A 
começar pelo modelo de negócios das agências, no qual criar uma comunidade online é muito 
menos rentável e muito mais trabalhoso do que resolver o problema do cliente com um 
comercial de 30 segundos. 
 
As agências precisarão agenciar menos e atuar mais como consultorias de negócios, 
comunicação e criatividade. Em um mundo onde tudo comunica, os pontos de contato ou 
famosos “momentos da verdade” precisarão sim ser endereçados pelas agências, por menos 
glamoroso que seja. Aliás, glamour irá combinar muito pouco com o perfil da agência de 
sucesso no futuro. Sairemos do sucesso concentrado em poucas “big ideas” para diversas e 
contínuas “impact ideas”. 
 
As agências também irão perceber que a internet não é só mais um meio para entrar no plano 
de mídia. Internet é uma plataforma onde as marcas constroem conexões, muitas vezes 
ganhando a atenção ao invés de comprá-la. 
 



Já os anunciantes precisarão entender que suas propriedades digitais, como portais por onde 
passam milhões de consumidores todos os meses, também são mídia e não apenas um 
problema da equipe de TI. 
 
Para quem acha que no Brasil o cenário é diferente, seguem três dados: 
 
• Já somos mais de 70 milhões de pessoas conectadas. 
 
• Estamos em primeiro lugar no mundo em acesso a redes sociais e em tempo de permanência 
online. 
 
• Somos um povo curioso e que abraça a tecnologia muito rapidamente. 
 
Em 2009 a iThink fez um manifesto que mostrava que o digital havia morrido. Acredito que o 
conteúdo seja bem relevante para entender a revolução em curso e como os próximos anos 
serão ao mesmo tempo excitantes e desafiadores. Confira neste link 
http://vimeo.com/6073016. 
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