
De perto, ninguém é normal 
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De perto, ninguém é normal, disse Caetano Veloso. Não há como discordar. Faça um 
teste com você mesmo. Olhe-se no espelho fixamente por alguns minutos. Você vai 
ver, nem mesmo você escapa ao seu próprio rigor. Com a História ocorre um 
fenômeno parecido. De longe, ela parece linear, um acontecimento grudado no outro, 
como que o anterior gerando o próximo. De perto, não é bem assim. A História muitas 
vezes caminha aos saltos, já que cada fato novo, mesmo tendo sido gerado pelo 
anterior, nos é estranho. Como o seu rosto, no espelho. 
 
Olhar 2004 da perspectiva de hoje vai fatalmente nos conduzir à ilusão de ótica de que 
ele não gerou nada lá muito significativo e que vivemos mais um ano estagnado e sem 
sustos, muito menos novidades no âmbito do mundo digital, da tecnologia e dos 
avanços do conhecimento sobre nós mesmos. Um ano grudado no outro, só. 
 
Não foi assim. Olhe de perto. Vou ajudar. 
 
Meu roteiro é simples: meus próprios artigos publicados neste mesmo espaço, no ano 
passado e nos anteriores. Sem falsas pretensões, eles são apenas registros da minha 
limitada percepção individual e por isso mesmo, fruto inevitável de sua finitude e 
subjetivismo. Ainda assim, o exercício funciona. (Se der, consulte também os arquivos 
do Valor e leia os artigos dos demais articulistas. Vai dar no mesmo.) Quer ver? 
 
No final de 2002, escrevi artigo prevendo o que ia rolar de importante no mundo da 
tecnologia em 2003. Sempre um risco. Mas não fui mal. Dizia que 2003 seria o ano 
definitivo para que a mobilidade - integrando comunicação, telefonia e web - e a 
convergência (tão longamente anunciada) fossem os grandes temas e buscas 
estratégicas da indústria das telecomunicações e eletroeletrônicos. E foram. Para 
Europa e Ásia, notoriamente. (Para nós, no Brasil, foi em 2004). Mas em 2003, houve 
um click. E de lá para cá, a tendência só se confirmou. Agora, naquelas feiras norte-
americanas que transformam tendências em marcos, temos a constatação 
mercadológica disso. Este mês, está sendo realizada mais uma versão da Consumer 
Eletronics Show (CES) em Las Vegas, cujo foco são produtos de uso doméstico 
digitalmente integrados, que conversam entre si, e celulares que fazem tudo, exceto 
plantar bananeira (por enquanto). 
 
 
A propaganda on-line teve seu ano de consolidação   
 
 
Insisti no risco do erro no final de 2003, fazendo novas previsões para 2004. Antevi 
que a propaganda on-line teria seu ano de consolidação, embora muitos apostassem 
em sua derrocada final exatamente para o mesmo período. O que eu disse foi o que 
ocorreu. Os investimento em propaganda on-line, num gráfico de amplo espectro, só 
fizeram crescer desde que ela começou. Poucos atentaram para isso. Mas em 2004, 
todas as publicações de negócios, no mundo e aqui, deram amplo destaque para o 
fato. Era a consolidação do business. Foi um salto de reconhecimento, que 
retroalimentou a comunicação publicitária digital em todo o mundo. E isso também não 
tem mais volta. 
 
Em 2004, dei destaque aqui para os Millenials, geração de jovens hiper-antenados em 
tecnologia, que utilizam ao mesmo tempo vários aparelhos e várias plataformas, 



sempre conectados (always on). Todo mundo tem um adolescente desse tipinho em 
casa. E não é de hoje. Só que apenas no ano passado, eles viraram foco definitivo da 
indústria de eletro-eletrônicos, estudos e pesquisas passaram a ser feitas sobre seu 
comportamento e muito dinheiro em R&D e marketing vai ser investido neles agora, 
em 2005, lá fora e aqui (pergunte a qualquer diretor de marketing da indústria digital 
e confirme). 
 
2004 foi importante e vivemos alguns saltos em nossa vida digital. 2005 não vai ser 
diferente. É fácil prever, acredite. E isso é animador.  
 
Mas atenção: olhe de perto. Que de perto, Caetano tem razão. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 5 jan. 2005, Empresas, p. B2. 


