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F

A INEVITÁVEL CONVERGÊNCIA DA

MÍDIA COM A
TECNOLOGIA

Empresas como
McDonald’s, Burger
King, Pizza Hut, entre
outras, já convivem
localmente, apesar da
origem internacional.

✲

ace à inexorável digitalização es-
tamos iniciando um processo abso-
lutamente novo na área da comu-
nicação, mídia e propaganda.

Como parâmetro ao fato, vemos
que diversos países conseguiram,
desde o início do século, globalizar
produtos e serviços. Hoje automó-
veis, eletroeletrônicos etc. são
fabricados por empresas globais.
Também vemos, apesar de sua
maior complexidade, a globali-
zação, ao longo dos últimos anos
do setor de serviços, que avançou
com determinação, consolidando a
prática. Empresas como McDo-
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nald’s, Burger King, Pizza Hut, en-
tre outras, já convivem localmente,
apesar da origem internacional.

Talvez, no setor de serviços, o mais
complexo tenha sido o financeiro,
e aí também os bancos superaram
a dificuldade na operação regional
e globalizaram seus serviços, ope-
rando no varejo em diversos mer-
cados. O que chama a atenção é
que ainda existe um último setor

da economia, que ainda não foi
globalizado: o setor da mídia.
Porém, em face de tecnologia, sua
efetivação pode ser prevista.

Sabemos que diversas na-
ções preservaram este
setor, com receio de que
a opinião pública possa
ser controlada por ou-
tros países, ou grupos
estrangeiros. Neste con-
texto, é comum na
Constituição dos
países restrição
quanto ao capi-
tal estrangeiro nas
empresas de mídia, ou
mesmo a origem e nacionalidade
do controlador dos grupos de mídia.

Com o advento da tecnologia e a
convergência com a mídia, estas
restrições começaram a perder
sentido. Como referência, o início
das operações de televisão por as-
sinatura, via satélite DTH – Direct
to Home –, caracterizaram que não
só não haveria regulamentação,
como também abria-se a oportu-
nidade na operação global de
mídia. Hoje na América Latina a
presença da Sky e DirecTV gerou
a oportunidade no recebimento de
diversos canais estrangeiros, que a
propósito identificaram a possibili-
dade em operar no local, mantendo
a produção na origem. Exemplo: o
canal por assinatura, líder em audi-
ência no Brasil, Cartoon Network,
é produzido em português e total-
mente realizado em Atlanta, não
sendo necessário nenhum inves-
timento em estrutura local, res-
tando apenas investir na área co-
mercial. Até mesmo os anúncios
são enviados da origem.

Esta oferta de canais DTHs trouxe
mais de cinqüenta emissoras es-
trangeiras para América Latina e
que, através do recurso tecnoló-
gico, conseguem enviar o mesmo
sinal, alterando apenas os canais
de áudio. Podemos destacar alguns
bons exemplos de canais globa-
lizados, como Discovery, Nick-
lodeon, Universal, Sony, Warner,
TNT, Fox, ESPN etc., que conse-
guem obter resultados globais.

O advento da internet acelerou so-
bremaneira o processo da glo-
balização da mídia; sendo assim,
surgiram diversos grupos de inves-
tidores, que lançaram portais inter-
nacionais, com propriedade regio-
nal, como AOL, MSN, Yahoo,
Google etc.

O canal por assinatura, líder
em audiência no Brasil
Cartoon Network, é produzido
em português e totalmente
realizado em Atlanta.

✲
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Presenciamos hoje a construção
das empresas globais de mídia.
Diversos grupos já deram o início
a consolidação, como exemplo:
AOL Time Warner, Disney, Viacom,
News Corp, Sony, Vivendi, Bertels-
mann. Mesmo na América Latina,
os grupos se preparam para glo-
balização; Globo, Cisneiros, Tele-
visa, Abril, Folha etc. já aceitam e
discutem formatos.

Além da globalização da mídia,
identificamos outro profundo mo-
vimento, que é o crescimento das
novas e complexas disciplinas do
marketing. Este fenômeno, que teve
início na década de 90 no mercado
americano, começou a se refletir
na América Latina. No Brasil, as
disciplinas do marketing apresen-
tam sensíveis mudanças. Por
exemplo, a propaganda tradicional
representa, apenas, 47% dos in-
vestimentos da verba de comu-
nicação do anunciante, ficando
16% para promoção, 8% para e-
ventos, 7% para merchandising,
6% para marketing direto, 3% para
internet etc. O crescimento desta
tendência é absolutamente previsí-
vel, o que irá gerar, nos próximos 5
anos, enormes transformações no
relacionamento das marcas com os

NO BRASIL, POR EXEMPLO, AS DISCIPLINAS
DO MARKETING APRESENTAM SENSÍVEIS MUDANÇAS
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As previsões apresentadas
neste ano, no Festival
Mundial de Publicidade de
Cannes, são de que, em
cinco ou dez anos, apenas

dos investimentos em
comunicação serão para
propaganda tradicional.

30%

consumidores. Este fato certamente
propiciará oportunidades para os
“first mover”. Ou seja, o anunciante
que se mover primeiro, na adoção
destas novas formas de comunica-
ção, será privilegiado pelos resulta-
dos. Apenas para registro, as previ-
sões apresentadas neste ano, no
Festival Mundial de Publicidade de

Cannes, são de que, em cinco ou
dez anos, apenas 30% dos investi-
mentos em comunicação serão
para propaganda tradicional.

Algumas das maiores empresas
anunciantes alteraram seus mode-
los tradicionais de marketing, e
surpreendendo às vezes o mercado.

✲
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O chief marketing officer do Mc-
Donald’s informou que a empresa
irá investir menos em comerciais
para TV e mais em marketing
digital. Bill Lamar, durante palestra
na 85a conferência anual da Ame-
rican Association of Advertising
Agencies, falou para uma platéia
repleta de publicitários, e avisou:
“Os dias de gastar centenas de
milhões de dólares com propagan-
da na TV estão terminados”.

Não é sem querer que a Mc-
Donald’s investe, agora, pesado em
“Games”, como uma das novas
ações de comunicação. O Game
SIM CITY é repleto de lojas, pai-
néis etc., todos com a marca do
anunciante. Disse que a companhia
precisa de idéias que consigam
colocá-la em contato com os con-
sumidores individualmente no mo-

mento certo e em ambientes
em que esses consumi-
dores estejam mais
receptivos para a
mensagem que a em-
presa quer passar.

Da mesma forma, o mer-
cado acompanhou um outro
excelente resultado: quando os
executivos da divisão Jeep da
Daimler-Chrysler quiseram pro-
mover uma versão extrapoderosa
de seu jipe Wrangler, eles pedi-
ram que fosse desenvolvido um
videogame para permitir aos
jogadores dirigir um Wrangler
Rubicon subindo rampas íngremes
e cruzando rios. O jogo – Jeep 4X4:
trail of life – era relativamente
barato e a empresa o ofereceu de
graça na internet. Em seis meses,
250.000 consumidores já haviam
carregado o jogo em seus compu-
tadores e dado em troca seus
endereços de e-mail para a Jeep.
Aproximadamente 40% deles dis-
seram que pensavam em comprar
um dos automóveis da marca. A
Jeep vendeu vários jipes de US$
29.000 nos Estados Unidos como
resultado direto da campanha. Os
videogames são tão eficientes, que

Bill Lamar, durante palestra
na 85a conferência anual da
American Association of
Advertising Agencies, falou
para uma platéia repleta de
publicitários, e avisou:  “Os
dias de gastar centenas de
milhões de dólares com
propaganda na TV estão
terminados”.

✲

Os videogames são tão
eficientes, que “é chocante”,
diz Joel Schlader, que
supervisiona as atividades
de videogames do Grupo
Daimler Chrysler.+

✲
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“é chocante”, diz Joel Schlader, que
supervisiona as atividades de
videogames do Grupo Daimler
Chrysler. Há anos os videogames já
roubam consumidores que, em vez
de jogar, poderiam assistir à TV ou
ler uma revista. Agora eles come-
çaram a atrair a atenção de algumas

personagem das propagandas ame-
ricanas da Procter & Gamble.

Os consumidores jovens não acre-
ditam mais nos comerciais de TV e
acham que as salas de chat têm mais
credibilidade. Foi o que disse ao
Media Guardian, Roisin Donnelly,
diretora de marketing da Procter &
Gamble, um dos maiores anun-
ciantes do mundo. Citando pesquisa,
avalia que surgiu uma separação
entre pais – que ainda vêem a TV
como principal meio – e os filhos com
menos de 25. A companhia considera
a TV importante em sua comu-
nicação, mas aumenta seu interesse
pelas revistas, rádio, internet e o
“boca a boca” – que trata como mí-
dia em separado. Há 4 anos, quando
lançou o papel higiênico Charmin, a
P&G distribuiu amostras para
formadores de opinião e o que chama
de chat leaders – gente comum que
tem poder de influenciar seu grupo
social ou os colegas de trabalho.

Com o título: The lost boys, a revista
americana Wired, que aborda com-
portamento e tecnologia, trouxe uma
grande matéria demonstrando como
está mudando o hábito de mídia das
pessoas, notadamente os jovens, e para
onde migra a verba de comunicação
dos maiores anunciantes e o por quê.

É fundamental entendermos que
estamos revolucionando nossos
hábitos em consumo de mídia e,
certamente, podemos afirmar que
estamos construindo uma nova e
diferente sociedade. Hoje, no Brasil,
a mulher já representa 50% da força
de trabalho. Da mesma forma, o país
bate o recorde de estudantes nas
escolas. As atividades vão sendo
incorporadas uma a uma; estudar outra

Com o título The lost boys, a
revista americana Wired, que
aborda comportamento e
tecnologia, trouxe uma grande
matéria demonstrando como
está mudando o hábito de
mídia das pessoas,
notadamente os jovens, e para
onde migra a verba de
comunicação dos maiores
anunciantes e o por quê.

empresas com grandes contas de pro-
paganda, parte de um assalto mais
amplo por parte de novos meios para
atrair setores tradicionais.

A Levi Strauss & Co. e a Procter & Gam-
ble Co. estão entre as que pagaram
para aparecer no jogo Nascar 2005:
Chase for the cup, lançado recen-
temente, e que gerou mais de US$ 1
milhão em faturamento publicitário
para sua criadora, a Electronic Arts Inc.
Quando um jogador se dá bem, ele
ganha o direito de dirigir um carro com
um brasão com o logotipo do jeans
Levis Signature e competir numa pista
com a marca da Levis. A equipe que
troca os pneus nos boxes é
composta de personagens animados
de modo a se parecerem com um

O rádio no Brasil tornou-se, nos últimos três anos, líder em
audiência na faixa horária das 5 às 18 horas, e as horas
consumidas ao longo do dia já superaram as da televisão.

✲

✲
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língua, fazer ginástica, passear à noite
etc. é um fato real. Invariavelmente,
o trânsito nas grandes cidades já
inviabiliza o almoço em casa, e o
retorno, no final do dia, também perde
a rapidez. Hoje a maior audiência da
televisão brasileira é às 21horas. A
tendência na transformação do
consumo de mídia limita os meios TV,
jornal, revista e internet, porém, para
o meio rádio, isto se tornou
absolutamente estratégico, pois é o
rádio o único meio que se pode
consumir enquanto se mantém a
atividade, notadamente dirigir,
trabalhar, passear etc. O rádio no Brasil
tornou-se, nos últimos três anos, líder
em audiência na faixa horária das 5
às 18 horas, e as horas consumidas ao
longo do dia já superaram as da
televisão. O crescimento da
importância do rádio ocorre no mundo
inteiro, apontando um forte aumento
em publicidade no meio. O Festival
de Cannes, que comemorou, no ano
passado, a sua 52a edição, incluiu pela
primeira vez a premiação para
anúncios veiculados no meio rádio.

Também, nos EUA, as atenções se
voltam para o “velho rádio”– as
empresas XMRadio (www.xmra-
dio.com)  e SiriusRadio, (www.sirius-
radio.com), que enviam diretamente
do satélite para os automóveis, costa
a costa, mais de 100 canais áudio
proprietário cada uma, superaram 6
milhões de assinantes, que pagam,
cada um, US$ 12,95 por mês. Dando
forte demonstração das possibilidades
na convergência da mídia com a
tecnologia, a XM acabou de lançar o
MyFi, aparelho portátil de mão, que,
além de acessar as rádios do satélite,
é capaz de gravar mais de cinco
horas de programação, concorrendo
diretamente com os iPods.

Hoje, no Brasil, a mulher já representa 50% da força de trabalho.
Da mesma forma, o país bate o recorde de estudantes nas escolas.✲
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Com relação aos celulares,
o Brasil já atingiu 82
milhões de usuários.

✲

Na realidade, além do acréscimo
das atividades, por parte da
população, a tecnologia vai se
incorporando ao dia-a-dia, via-
bilizando novas oportunidades de
negócios e esta tendência não é
mais regional, mas sim globa-
lizada. Quem deu o início foi o
computador, depois vieram os PDAs,
DVDs, a Internet, o MP3, a foto
digital, os PVR – Personal Video
Recorder, celulares digitais, iPod
com vídeo, etc. Em função da
digitalização, que universalizou a
tecnologia e como decorrência a
mídia, foram introduzidos novos
conceitos em comunicação,
principalmente no áudio e na
fotografia. O advento do MP3, por

exemplo, que revolucionou o
mundo da música, afetando o
modelo das gravadoras, acabou
trazendo oportunidades, como
exemplo de sucesso do iPod da
Apple. Também a foto digital tirou
do mercado os tradicionais, como
Kodak, e levou a liderança para o
setor de tecnologia, caso da HP.

Com relação aos celulares, o Brasil
já atingiu 82 milhões de usuários. O
problema agora é como fazer negó-
cios de marketing e comunicação
através deles. Porém, em menos de
cinco anos, com a introdução do 3G,
teremos não apenas o acesso à inter-
net em banda larga, mas também áu-
dio e vídeo com enorme capacidade.
Esta constatação está provocando no
Brasil uma reação sem precedentes,
dos maiores grupos de mídia, pois

perceberam tardiamente que as teles
poderão entrar no mercado das tevês
e rádios e, como sabemos, o inverso
não é possível. O site brasileiro de
propaganda e convergência AdNews
(www.adnews.com.br) acaba de
informar que uma das enormes
surpresas nos novos contratos de
concessão das empresas de telefonia
foi a inclusão de uma cláusula que
não estava programada, fazendo
referência explícita à necessidade de
se respeitar o artigo 222 da nossa
Constituição. Este artigo é o que
determina as regras para a explora-
ção dos serviços de radiodifusão,
comunicação social eletrônica e
meios impressos. As empresas
operadoras de telefonia acharam
curioso que a Anatel tenha intro-
duzido este dispositivo sem falar com
ninguém do setor. Segundo a Anatel,
o dispositivo foi introduzido a pedido
da Casa Civil, através do Ministério
das Comunicações.

Ou seja, por mais absurdo que pare-
ça, eles estão querendo regulamentar
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O Grupo News Corp,
responsável pela
interatividade da BskyB
da Inglaterra, apresentou
ao Grupo dos
Profissionais de Mídia do
Brasil sua intenção em
operar na América Latina,
através da SKY.

O PLC – Power Line Comunica-
tion – que nada mais é do que
internet em banda-larga pelo
fio de eletricidade, tendo
capacidade de até 14Mb.

✲

✲

a TV e o rádio no celular e na inter-
net, até porque a ameaça é mesmo
real. Mas é fundamental esclarecer
que necessariamente não assistiremos
aos vídeos apenas no aparelho
celular, pois os novos celulares 3G
trazem a tecnologia bluethoot, que
permite a conexão sem fio com telas
de plasma ou LCD. O 3G está ga-
nhando musculatura com o novo
HDSPA – High Speed Downlink
Packet Access superando a veloci-
dade de 3Mbps, viabilizando múl-
tiplas aplicações, como video-
conferência, TV com alta definição,
download de músicas e e-mails etc.

Quem poderá competir com o 3G é
a introdução em larga escala da
internet sem fio em banda larga, o
Wi-Fi (Wireless Local Area Networks
– WLANs), que trouxe a vantagem
da portabilidade, com velocidade de
acesso em até 50 Mb, e, pratica-
mente, obrigou todas as empresas a
incorporarem a tecnologia, pois não
faz sentido, em uma sociedade mó-
vel, fixar-se, apenas, em uma mesa
de trabalho. O laptop e PDA com Wi-

Fi permitem acesso remoto em todas
as áreas das empresas, bem como em
diversos hotspots, como aeroportos,
hotéis, restaurantes. A propósito, o
McDonald’s, em seu website, in-
forma que mais de 6 mil lanchonetes
adotaram a tecnologia. O telefone
por VoIP, que representou grande
mudança no modelo de interur-
bano, poderá também afetar as
ligações locais, notadamente em
função da mobilidade.

A padronização da TV Digital, ainda
em discussão no mundo, já conta
com três modelos; o ATSC ameri-
cano, que não é móvel, nem conver-
ge com outros aparelhos. O DVB
europeu, que não converge com
outros aparelhos e o ISDB japonês,
que permite mobilidade e converge
com outros aparelhos. Independen-
temente do modelo a ser utilizado,
eles trarão a interatividade e a pos-
sibilidade do T-Commerce, o tele-
vison commerce. Isto significa que
assim como na internet, um anúncio
poderá em breve ser clicado. A
empresa NDS, (www.nds.com) con-

trolada pelo Grupo News Corp e
responsável pela interatividade da
BskyB da Inglaterra, apresentou ao
Grupo dos Profissionais de Mídia do
Brasil sua intenção em operar na
América Latina, através da SKY.

Com a digitalização, as empresas
de tecnologia, como vimos, podem
competir com as empresas de mí-
dia. A Microsoft propõe o Windows
Media Center, fusão dos modernos
PVRs com edição não linear de
vídeo, MP3, Game X-Box, internet
etc. A propósito, recentemente a
Microsoft propôs ao FCC americano
o abandono das tecnologias de
digitalização da TV e a incorpora-
ção do IPTV,  ou seja TV pela internet.

Muito em breve seremos impactados
por duas fenomenais tecnologias, o
PLC – Power Line Comunication
(www.plcforum.org), que nada mais
é do que internet em banda-larga pelo
fio de eletricidade, tendo capacidade
de até 14Mb e competirá com
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operadoras de telefonia, provedores
de acesso à internet e TV por as-
sinatura. Ou seja, desta forma o mun-
do já está cabeado, e será a ver-
dadeira inclusão digital, principal-
mente em países de baixo poder
aquisitivo. No Brasil as empresas de
eletricidade Cemig, Light e Eletro-
paulo entraram com pedido na Aneel,
agência reguladora da energia, que
agora está consultando a Anatel,
agência reguladora das telecomuni-
cações. A novidade já tem refe-
rência: o FCC, a Anatel dos ame-
ricanos, já liberou diversas empresas
do setor elétrico para competir com
as teles. A Digital Powerline Commu-
nication (www.powerlinecommuni-
cations.net) já propõe entre diversas
utilizações a integração com TV,
rádio e, curiosamente, o telefone
com TiVo, tudo pela eletricidade.

Por fim, outra tecnologia impressionante
é o WiMax, desenvolvido pela empresa
líder em processadores do mundo, a
Intel (www.intel.com). Ela objetiva
disponibilizar internet em banda larga,
sem fio, nas áreas metropolitanas. Cada
uma de suas antenas tem capacidade
de envio de até 100Mb, podendo cobrir
áreas de mais de 50 quilômetros. Com
esta tecnologia, poderemos, em breve,
ouvir na rua, rádio digital, assistir a TV
de alta definição, telefone, videoconfe-
rência, e-mail, e-commerce, web-
banking etc. O CEO da Intel Craig Bar-
rett apresentou no Brasil alguns testes
com o WiMax em São Paulo e, no ano
passado, fechou acordo com o governo
do Rio de Janeiro e começou a operar o
WiMax em Mangaratiba.

Quem assinou um acordo operacional
com a Intel foi a Editora Abril, através
da operadora TVA, que utilizará suas
antenas de MMDS para envio de TV
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A propósito, quando o Festival de Cannes, comemorando seu
cinqüentenário premiou a BMW, com o primeiro Leão de Titanium,
a campanha vencedora foi a BMW Films, conteúdo de cinema, com
veiculação exclusiva na internet.
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por WiMax. Também o ministro das
Comunicações, Hélio Costa, deseja
utilizar WiMax para a interatividade da
TV digital brasileira.

Certamente no prazo de quatro a cinco
anos, teremos, na América Latina,
profundas revoluções nos grupos de
comunicação, telecomunicações e
tecnologia. A eminente e ampla con-
vergência da mídia com a tecnologia
trará reflexos em todas as áreas da
comunicação, alterando sobremaneira
os canais de relacionamento com os
consumidores. A propaganda começará
a ganhar interatividade e permitirá novos
fatores competitivos. Hoje podemos
desenvolver conteúdo dos anunciantes
para mídia, assim como no início da
TV dos anos 50. O avanço do product
placement, coordenado por publicitários
em produções de televisão e filmes é
notório. A propósito, quando o Festival

de Cannes, comemorando seu cin-
qüentenário premiou a BMW, com o
primeiro Leão de Titanium, a campanha
vencedora foi a BMW Films, conteúdo
de cinema, com veiculação exclusiva
na internet.

Nossa conclusão é a de que os países
da América Latina são ainda carentes
de informação e com uma população
muito jovem, tornando-os mais ade-
rentes a novidades. No Brasil, segundo
o relatório de pesquisa e-Rating do
Instituto Ibope, foi batido, no mês
passado, o recorde mundial em
permanência na internet de horas
navegadas pelos usuários brasileiros,
superando inclusive Japão e EUA.
Evidentemente, a penetração da
tecnologia na mídia ainda não é tão
alta, como nos países mais avançados.
A internet, no Brasil, tem perto de 30
milhões de usuários, mas com tantas e

enormes possibilidades, de acesso e
custo, um grande salto nos próximos
anos é previsível.

As antigas questões estão sendo
superadas. Em abril passado, em Las
Vegas, na última NAB – National
Association Broadcast – maior feira de
rádio e televisão do mundo, o grande
assunto foi a equação do armazena-
mento “storage” agora muito mais
barato, o aumento velocidade da
banda-larga, com a integração dramá-
tica da compressão digital.

Todas estas constatações deverão ser
incorporadas muito em breve, pois não
são expectativas, mas sim realidade,
contando, inclusive, com o engaja-
mento das indústrias. A convergência
da mídia com a tecnologia e o novo
comportamento ativo e móvel da
população viabilizarão grandes opor-
tunidades. Os mais rápidos saberão
experimentar e adotar as melhores fer-
ramentas, mas é fundamental entender
que não haverá respostas prontas. A
necessidade na ampliação do “expe-
rience” dos produtos com os consu-
midores ajudará na compreensão deste
desafio. Portanto, ao adotarmos ra-
pidamente este princípio, inclusive com
investimentos em estruturas, as novas
mídias e disciplinas, como internet;
Podcasting, Games, SMS, Produção de
conteúdo para broadcast, VOD – Video
on Demand etc., nos colocarão em
contato com o consumidor.


