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Nos últimos 20 anos todo o mundo assistiu a uma revolução nos meios de comunicação.(Desde 
o surgimento do fax como ferramenta de trabalho, a encurtar distâncias, à explosão das redes 
sociais, a estabelecer que todos podem fazer conteúdo e não apenas os jornalistas. Parece 
estranho, mas à frente de um twitter todo mundo pode gerar notícias suas, de seu dia a dia, 
de sua comunidade e chegar até a ter repercussão muito maior a partir dos seguidores. 
Experimentamos nesse trajeto um sacolejar de novidades que certamente transformou tudo. 
 
Não pensamos como antes, não trabalhamos como antes, não vivemos como antes. Nossas 
vidas mudaram por completo ao ponto de, mesmo os mais resistentes, aderirem aos novos 
modos de fazer a comunicação. 
 
Nesse universo todo, a forma de comunicar se transformou, ganhou velocidade, cores novas, 
brilho e os meios de comunicação ficaram completamente diferentes. Se alguém fosse 
congelado há 20 anos e despertasse agora teria uma experiência absurdamente estranha, 
incompatível com sua gelada memória. 
 
A mídia é hoje praticamente infinita em termos de possibilidades. O clássico modelo do jornal, 
rádio, televisão, deu lugar a um sem número de possibilidades de inserções. Aos acostumados 
a não dar importância à pesquisa de mídia, a investir pouco nessa área, fica a observação de 
que o caminho será bem mais tortuoso e os resultados esperados pelo cliente bem menos 
tangíveis. 
 
Quem desdenhar desse aspecto sentirá na pele as consequências. 
 
Isto posto, fica claro que temos chances de fazer muito mais, de forma bem mais ligeira e 
eficiente. Mas, a despeito dessa evolução toda, dessa parafernália de possibilidades e que se 
potencializa com as convergências e simbioses possíveis a partir de junções deste com aquele 
veículo, estou com a sensação de vazio. As convergências caminharam rapidamente, mas nem 
os conteúdos jornalísticos nem os de entretenimento se deram conta. 
 
Não é um vazio visual, da propaganda, da exposição, mas o vazio do conteúdo. Aprendi ao 
longo da história profissional que construí que é preciso ter uma bela moldura para um grande 
quadro. Se perguntassem para minha mãe, no longínquo Passa Vinte, interior do interior das 
Minas Gerais, ela diria mais diretamente: "Saco vazio não para de pé". 
 
Assim é que vejo a mídia atual. Cheia de possibilidades, de tecnologia que permite a rapidez, a 
evolução das mensagens publicitárias, mas sem uma sustança no que se refere ao conteúdo. 
Felizmente isso não é praxe. Há entre os veículos mais tradicionais as exceções, o 
investimento em bons jornalistas, na produção de entretenimento como novelas e programas 
de ótima qualidade, de modo a tornar sustentável a mensagem publicitária. Afinal, acredito, é 
preciso credibilidade, emoção, capricho para permitir que a propaganda converse com os 
meios e entre si e siga bem no conceito do leitor ou do telespectador, ou do internauta, ou do 
ouvinte, ou... 
 
O que tem acontecido é que surgem todos os dias novas possibilidades, esteticamente 
prazerosas, mas pouco afeitas ao conteúdo. São iniciativas até brilhantes, muitas vezes, mas 
com pouca ou nenhuma chance de vingar no mercado, de tornarem-se perenes, porque as 
pessoas estão se esquecendo do recheio. A propaganda, por isso, não sobrevive sem um bom 
jornalismo nem uma boa novela ou minissérie e vice e versa; Se há bom jornalismo e bons 
programas, bons sites, cuidadosos blogueiros, formas inteligentes de relacionamento nas 
redes, é porque há clientes apostando no formato do veículo e do jeito como ele é preenchido. 
 
Para nós da propaganda, é preciso que os veículos mantenham o elevado nível informativo, a 
graça da edição, a facilidade visual dos infográficos, o humor de seus artistas, o talento de 
seus atores, tudo de forma a deixar o mais palatável possível as informações e o aspecto final 



do pacote, aproveitando a via da tecnologia. Mas é preciso, primeiro, que haja de fato essa 
disposição. 
 
Os avanços serão enormes, o mundo terá novos protagonistas, a democracia da comunicação 
fará com que as decisões, as insatisfações, as mudanças de hábitos, os lançamentos, enfim, 
tudo aconteça com enorme velocidade. A expansão provocada pela tecnologia poderá ser 
irrelevante se não tivermos consolidada a indústria do conteúdo, que graças à capacidade dos 
talentos brasileiros tem sido o norte dos principais meios de comunicação. Não tenho dúvida 
de que o investimento deverá ser dobrado na fabricação do conteúdo. Esse é o nosso maior 
valor. 
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