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Velhas e novas
As tendências ligadas à difusão de informações desenham um
cenário que vai muito além da convergência e da tecnologia digital,
tendendo a mudar todos os padrões de acesso e comercialização
Reportagem de Dagoberto Souto Maior Jr.

O futuro será convergente e digital
e o consumidor estará no comando.
Essa é a constatação que salta de
todas as previsões de especialistas
para o mercado de produtos e serviços
relacionados à difusão de informações,
considerando as mudanças que
começam a ocorrer neste ano e que
tendem a se firmar no médio e longo
prazos. A interação entre os meios é a
regra e envolve até mesmo aqueles que
pareciam estar relegados ao passado.
O rádio está se tornando digital e se
consolidando na internet. A TV, por sua
vez, além de se tornar digital - padrão
pelo qual imagens, sons e dados são
transformados em bits e seus sinais
seguem pelo ar -, também estará
disponível na internet. A internet, por
sua vez, continuará sua revolução,
ganhando banda larga e pronta para
ocupar espaço na TV. E tudo isso estará
dentro de um celular.

Os desafios agora são vencer as
barreiras tecnológicas que ainda possam
dificultar a viabilização dessas mudanças
e entender os novos negócios que
aparecerão a partir delas. "Quando a
internet começou a dar seus primeiros
passos, as empresas ainda resistiam
e se podia viver sem pensar em
inovação, mas agora é impossível. É
a base da economia da sociedade
da informação. A convergência
digital já está acontecendo", diz
Stan Braz, do Instituto Brasil para
Convergência Digital (IBCD), que

reúne empresas produtoras de softwares,
produtos e serviços em que convergem
áudio, vídeo, texto e dados.

Entrada da TV digital
A TV, que já foi apontada como o
melhor negócio do século XX, é um
dos destaques desse novo mundo. O
Brasil ainda prepara a sua entrada na
era da TV digital, sem ter ocorrido,
até o final da primeira quinzena de
abril, uma definição oficial sobre qual
será o padrão para servir de modelo à
sua implantação: o japonês ISDB, que
privilegia a alta definição e a transmissão
para receptores em movimento, o
europeu DVB, que foca na multiplicidade
da programação, ou o norte-americano
ATSC, que prioriza a alta definição. Com
o atraso ocorrido nessa definição - que
vem desde 1994, quando as emissoras
brasileiras começaram a estudar a
tecnologia -, alguns analistas avaliam
que o Brasil não possa experimentar
comercialmente a tecnologia ainda neste
ano. A preferência das emissoras de TV
aberta brasileiras sempre foi pelo padrão
japonês, pois permite redução nos custos
de transformação dos equipamentos - já
que a maioria da tecnologia existente
nas TVs é japonesa - e ainda tornaria
disponível a TV digital em aparelhos
móveis, como os celulares, com maior
qualidade e a um menor custo.

Mas a mudança não deve ser fácil.
As emissoras fazem as contas há pelo
menos cinco anos para calcular quanto
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mídias
custaria preparar os 60 milhões de TVs
do Brasil para a entrada do padrão
digital. As mais de 500 geradoras e
8.000 retransmissoras do País terão que
trocar suas antenas, o que deve sair por
volta de US$ 1,6 bilhão. Além disso, há
uma série de transformações a ocorrer
para viabilizar a TV digital: os estúdios
deverão ser modernizados, será preciso
comprar codificadores para os aparelhos
de TV e os técnicos envolvidos terão que
ser atualizados. Se a imagem exigida
será em alto padrão, pequenas falhas -
uma maquiagem mal feita, por exemplo
- poderão saltar na tela.

"Nem todas as empresas de mídia estão
preparadas para as mudanças, mas
todas estão conscientes do significado
dessas transformações. Televisões estão
convertendo todo seu conteúdo para
o formato digital, tendo como objetivo
o seu uso pela internet e por celulares.
Os jornais impressos também estão
armazenando seus conteúdos em
arquivos digitais para usar na web e nos
telefones móveis. Empresas de mídia que
nascem na web estão se aproximando
de outras de mídia impressa e eletrônica
para trocar conteúdos. Paralelo a
tudo isso, o site de informação deseja
anunciar o fim dos jornais e revistas. As
novas tecnologias já estão mudando a
vida das pessoas", diz Stan, do IBCD.

O grande laboratório para a nova TV,
digital e disponível em todos os lugares,
promete ser a Copa do Mundo deste
ano, na Alemanha. Será a grande
oportunidade para que fabricantes e
consumidores da TV móvel testem os
novos aparelhos. Segundo declarou à
imprensa Peter Bazalgette, principal
diretor de criação da Endemol
- rede de TV que criou o programa
Big Brother, "esse é um momento
realmente excitante, uma nova era
está começando". Segundo o IBCD,
a expectativa é de crescimento para o

mercado de serviços de transmissão
comercial. Uma pesquisa feita pela
britânica Informa Telecoms & Media,
revela que, até 2010, a TV móvel deve
conquistar mais de 120 milhões de
usuários no mundo todo.

Tudo via internet
Na série de três estudos recentemente
lançados pela Deloitte sob o título
"Tendências da Industria de Tecnologia,
Mídia e Telecomunicações (TMT)",
a edição voltada especificamente
para o setor de mídia enfatiza que a
TV transmitida pela internet, a IPTV
- disponível sobre o protocolo IP, que
caracteriza o acesso à rede -, está entre
as mídias que prometem ganhar força já
a partir deste ano, com o lançamento de
inúmeros serviços, primeiramente pelas

próprias redes de telecom. Analistas
acreditam que a IPTV poderá representar
cerca de 5% do mercado global de
W digital. "Esse é um setor que vem
apresentando bastante crescimento
nos EUA, impulsionado principalmente
pelas operadoras de telecomunicações,
que já estão conseguindo realizar a
convergência, ou seja, oferecer áudio
e vídeo pela internet", diz Celso
Kassab, gerente sênior de Consultoria
Empresarial da Deloitte e responsável,
dentro de sua área, pelo atendimento
às empresas do mercado de TMT. Ele
ressalva, entretanto, que, segundo o
estudo, o que pode impactar no seu
desenvolvimento, como novo segmento
de negócio, é a atual limitação de
banda suficiente para oferecer a TV
sobre IP com a mesma qualidade e inter-
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Jean Paul Jacob, do Centro de Pesquisas da IBM, na Califórnia: além da interatividade, a nova era da
mídia vai permitir a convivência de conceitos como massificação e personalização

operabilidade da que é oferecida hoje
por satélite ou via cabo. Para isso, seria
necessária uma banda de transmissão
realmente larga, um obstáculo,
especialmente em se tratando de
consumidores residenciais.

Se o entrave para a transmissão pela
internet parece ser a popularização
da banda larga, os números para
broadband no Brasil são promissores.
Segundo a Ericsson do Brasil, a previsão
é de que, em 2010, o número de
domicílios com broadband no País mais
do que duplique, passando dos cerca de
5 milhões estimados para este ano para
quase 11,6 milhões, cerca de 16% dos
lares brasileiros. Segundo a empresa, a
banda larga vem crescendo no mundo a
uma velocidade média de 120% ao ano,
maior do que o observado na telefonia
móvel, que é de 110% ao ano. O que
hoje é um desafio tende a se tornar uma
grande fonte geradora de receita.

Apesar de o número de acesso à
internet com banda larga tender ao
crescimento, a maioria dessas conexões
ainda deverá ser lenta para oferecer
IPTV com qualidade comercial. Outra
barreira que as empresas de telecom
deverão enfrentar é como comercializar
e fornecer os conteúdos dessa nova

forma de TV, já que não possuem a
experiência das grandes redes de TV
convencional para tratar conteúdo e
programação. Mas, segundo Kassab, a
IPTV vai avançar justamente pela oferta
de serviços que será capaz de oferecer.
O direcionador para os novos negócios
envolvendo essa tecnologia, assim como
na TV digital convencional, é apostar na
interatividade. "As operadoras poderão
oferecer conteúdos sob demanda, por
meio do protocolo de internet. Com
isso, há uma queda nos custos de
comercialização - já que a venda é sob
encomenda -, e um aumento da oferta
para um determinado público", afirma.

O que parecia ficção já está acontecendo.
Na Grã Bretanha, a gigante do mercado
de entretenimento Universal Pictures
lançou um serviço para a venda de filmes
pela web, mercado hoje liderado pelo site
iTunes, da Apple. Os compradores podem
baixar duas vezes o filme escolhido, uma
para o seu computador pessoal e outra
para um aparelho portátil - os novíssimos
iPods de vídeo, por exemplo - além
de receber um DVD pelo correio. Pode
parecer corriqueiro, mas, para a indústria
de áudio-visual, vender seu conteúdo
pela internet é enfrentar um de seus
maiores inimigos de frente: a pirataria. As
grandes empresas do mercado sempre

relutaram em entrar na rede com medo
de que seus produtos fossem copiados.
A iniciativa da Universal vai usar a
tecnologia da Microsoft para proteger os
direitos autorais das obras. "King Kong"
será o primeiro filme da Universal a ser
vendido pelo novo sistema, por cerca
de 20 libras. No Brasil, a Gradiente já
anuncia o lançamento de uma minissérie
desenvolvida especialmente para
telefones celulares.

Na opinião de Jean Paul Jacob, gerente
do Centro de Pesquisas da IBM em
Almaden, na Califórnia, as mudanças
no setor de mídia são inevitáveis em
razão de dois conceitos: massificação
e interatividade. "A massificação está
também ligada à personalização. Um
exemplo é a TV digital. O usuário
escolherá apenas o que quiser assistir.
Nos EUA, há o sef top box, dispositivo
pelo qual o telespectador interrompe o
programa ao vivo para depois retomar
quando tiver tempo. Isso ocorre apenas
naquele aparelho, não interferindo na
programação do canal", diz Jacob.

Dos rádios aos games
Outro veículo que deve ser revigorado
devido às novas tecnologias é o rádio.
Depois de alguns terem predito seu fim,
a velha mídia ganha fôlego e promete
renascer, agora na forma digital. Para
Celso Kassab, da Deloitte, essa melhora
no desempenho se explica porque o
ouvinte passa a ter uma nova forma
de interatividade por meio de um
poderoso veículo e do uso de novos
equipamentos, como o iPod.

Os podcasts - arquivos em áudio que
podem ser carregados pelo ouvinte
em seus aparelhos para ouvir em
qualquer tempo e lugar - dão espaço
para o conceito de conveniência, ou
seja, comodidade e a agilidade da
programação ao vivo. O usuário que
quiser ouvir um programa, mas não
puder, comprará o podcast, gravará
em seu iPod e ouvirá no momento
de melhor conveniênica. Tudo com
qualidade de som perfeita, sem
interrupções e sem chiados, graças
à digitalização. Outra vantagem:
os ouvintes que acessarem o rádio
digital via internet poderão ter seu
comportamento e seus hábitos de
compra mais facilmente interpretados,



favorecendo essa aproximação de forma
segura, lucrativa e barata por parte dos
anunciantes.

Para os especialistas, 2007 deve ser
o grande ano de ressurgimento do
rádio, por meio do Rádio 2.0, mas a
consolidação pode demorar a ocorrer,
pois os equipamentos atuais de rádios
AM e FM não estão preparados para
receber a transmissão digital. Será
necessário substituir não só o parque
tecnológico das emissoras, como os
aparelhos do público consumidor.
"Essa mudança deverá gerar uma
nova dinâmica da indústria de bens
de consumo duráveis", diz Kassab.
"Antes, no rádio como na TV, as receitas
costumavam vir dos anunciantes. Agora,
além da publicidade tradicional, o rádio
terá condições de auferir receita sobre
a venda de novos produtos e serviços.
Não só mais informação, mas replays
de programas específicos, entrevistas,
downloads de músicas. Mais do que
a TV, o rádio dará um grande salto na
captura de novas fontes de receita e na
forma de disponibilização de conteúdo e
programação", explica.

Os blogs - registros publicados na
internet e organizados cronologicamente
- também prometem ser as estrelas dos
novos negócios que surgirão no setor
de mídia (leia Mundo Corporativo,
n° 11). A tendência é de que os diários
on-line compartilhados passem a vender
espaços para anunciantes. Isso já é
real. Já há muitos blogs no Brasil que
possuem ferramentas que possibilitam
ganhar receita com acessos. Se um blog
traz o anúncio de um site de busca,
cada vez que o visitante do blog parar
nesse endereço eletrônico por seu
intermédio, seu autor é remunerado
automaticamente. O fenômeno de
comercialização de espaços nos blogs
revela que a digitalização dos meios de
comunicação significa um desafio não
só para os produtores de conteúdo, mas
também aos anunciantes, que terão que
aprender como, quando e por quanto
irão falar com seu público de sempre e
com o novo público que surge com esses
novos meios.

Outros dois mercados de mídia que
sofrerão mudanças com as novidades
tecnológicas serão os de venda de

música on-line e de jogos eletrônicos.
Apesar de CDs e DVDs ainda dominarem
o mercado, a venda de músicas pela
internet deverá capitanear os lucros no
médio prazo, representando 20% do
total de venda de arquivos musicais,
sendo 8% provenientes de downloads
legais e 12% de sons usados pelos
celulares. "Comprar, ouvir, usar música
pelo celular, em formato digital, é um
caminho que não tem volta. Na China,
isso já é uma realidade, o celular é um
iPod. O hábito de compra já é outro",
diz Felippe Llorena, do site iMusica. Ele
dá como exemplo a Coréia, onde a base
instalada de celulares de terceira geração
já é tão grande que mais de 50% da
música está nos celulares. Os últimos
relatórios da Federação Internacional da
Indústria Cinematográfica revelam que
as vendas de música on-line chegam a
6% do mercado. A previsão é de que,
em 2010, esse percentual alcance 25%,
contra 75% de música em CDs e DVDs.
Segundo dados da Associação Brasileira
de Produtores de Discos e da Federação
Internacional na Indústria Fonográfica,
em 2005, foram feitos 420 milhões de
downloads legais de música da internet.
O cardápio é vasto: há 2 milhões de
músicas legalmente disponíveis e
licenciadas para o comércio digital. O
faturamento das gravadoras no ano
passado chegou a US$ 1,1 bilhão, com
música digital, mesmo com o fantasma
da pirataria.

O mercado de games também tem
tudo para crescer. A expectativa é de
que o mercado tenha um ano forte
em 2006, movimentando mais de US$
30 bilhões. Além de buscar conquistar
mais consumidores entre as mulheres
e de focar nos games educativos, esse
segmento busca novas frentes. "O
setor tem investido cada vez mais no
casual gamer. aquele que até gosta
de videogames, mas não tem tempo,
paciência ou habilidade para travar
batalhas por horas consecutivas. Jogos
pequenos, rápidos e fáceis de entender
têm crescido muitíssimo e são ótima
oportunidade para desenvolvedores fora
do eixo Ásia-Europa-América do Norte,
sobretudo para jogos patrocinados,
os advergames", diz André Penha,
diretor da Associação Brasileira das
Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos
(Abragames). Ele explica que esses

André Penha, da Abragames: "Jogos pequenos,
rápidos e fáceis são ótima oportunidade para
desenvolvedores fora do eixo Ásia-Europa-
América do Norte"

jogos casuais são os mais vendidos
em celulares, idéia que fez a japonesa
Nintendo investir pesado em consoles
mais fáceis de se usar.

Audiência fragmentada
Em essência, a nova era da mídia reduz
a força da propaganda de massa, já
que não é mais fundamental para as
vendas anunciar para milhões de pessoas
paradas em frente à TV. Ao contrário, se
a TV vai estar no celular e na internet,
e se a web estará na TV e tudo estará
no celular, então tudo estará em todo o
lugar, pronto para ser usado. Para falar
e motivar compras, será fundamental
conhecer muito bem o grupo do qual o
público consumidor faz parte e estar no
lugar certo na hora certa.

Assim, conforme o estudo da Deloitte,
ganha importância o conceito de
segmentação de audiência por potencial
de mídia. Passará a coexistir audiência
específica para conteúdos e anúncios
específicos. Por meio da digitalização de
programação e transmissão, o público
terá a conveniência de ouvir ou assistir
aos programas prediletos escolhendo
todos os programas disponíveis sobre
o assunto que mais interessar ou todos
os espaços comerciais que tenham
relação com esse assunto. Consumo e
investimento passam a ser direcionados.
De acordo com Kassab, da Deloitte, "o
poder de selecionar conteúdo irá gerar
uma nova dinâmica no relacionamento
entre veículos, anunciantes e público
consumidor".
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