
Meio & Mensagem — Afinal, o que faz um futurista?
Michael Rogers — Nos Estados Unidos, podem ser 
muitas coisas. No The New York Times a função faz 
bastante sentido, dentro do contexto do departa-
mento no qual trabalho, de pesquisa e desenvol-
vimento. O departamento, por si só, é uma idéia 
nova para uma empresa de mídia. Ele começou 
a funcionar há pouco menos de um ano, porque 
percebemos que a tecnologia tem um impacto cada 
vez maior na mídia. Tradicionalmente, os veículos 
têm esperado que a tecnologia venha até eles, ou 
seja, alguém que inventou alguma coisa vai até a 
mídia e tenta vender a idéia. A The New York Times 
Company achou melhor ter pessoas dentro de casa 
— tecnólogos, engenheiros de software — pesqui-
sando essas coisas. 

M&M — O que vocês fazem lá?
Rogers — O grupo de P&D tem cinco ou seis “tec-
nólogos criativos”, como nós os chamamos, que 
trabalham em protótipos do que poderemos estar 
fazendo em um prazo entre 18 meses e cinco anos 
à frente. Achamos que cada unidade de negócios 
deve trabalhar já com vistas ao próximo ano, e elas 
estão fazendo isso bem. É de um prazo superior a 
18 meses para diante que entra o trabalho de P&D. 
Os tecnólogos criam protótipos, exploram novas 
tecnologias, e o futurista faz algo que podemos 
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chamar de pesquisa de marketing orientada para o 
futuro. Tento montar um panorama do que estará 
acontecendo em 2010 ou 2012, em termos de quais 
tecnologias estarão realmente disponíveis, como 
será a audiência, como os modelos econômicos 
poderão ter mudado. Agora mesmo estamos traba-
lhando bastante com mobilidade, tentando ajudar 
todas as unidades da companhia a desenvolver tec-
nologias para dispositivos móveis. Em um horizonte 
de curto prazo, algo como 18 meses, ninguém vai 
ganhar muito dinheiro com eles; o papel do P&D é 
dizer como os aparelhos serão em 2010 ou 2012.

M&M — Na sua opinião, qual dispositivo ou tecnologia 
moderna mudou definitivamente a vida das pessoas?
Rogers — Acho que estamos começando a observar 
algumas das maiores mudanças. A maior parte dos 
anos 90 e do início do século 21 foi de preparação 
do terreno para que, a partir de 2010, vejamos 
de fato as diferentes faces da revolução digital se 
unificarem. Os computadores de mesa são equi-
pamentos muito primitivos — esquisitos, difíceis 
de usar, muito grandes e pesados. Lá por 2010 ou 
2012 teremos máquinas menores, que serão mais 
fáceis de usar e, principalmente, não terão fio. A 
ascensão das redes sem fio de alta velocidade tam-
bém é muito importante, e isso ainda não ocorre; 
está tudo apenas no início. A terceira revolução, 

que está apenas começando, é o que chamamos, 
de maneira geral, de web services. A idéia é que 
os programas, as informações, tudo o que fizermos 
estará lá na internet e acessaremos esses dados 
quando precisarmos deles. Isso tudo ainda não se 
integrou. Quando acontecer, então teremos de fato 
uma revolução e veremos o quanto a tecnologia vai 
mudar a vida das pessoas.

M&M — Seguindo esse raciocínio, o celular vai se trans-
formar em uma espécie de dispositivo pessoal de mídia 
e comunicação?
Rogers — Sim. Estará tudo nesse dispositivo, ou no 
que será o “bisneto” do equipamento atual. E esse 
novo aparelho vai se conectar com muitas outras 
coisas. Quando eu chegar em casa, por exemplo, 
haverá uma grande tela na parede; ao entrar, ela vai 
imediatamente se conectar com meu comunicador 
pessoal e tudo o que estiver nele irá para a tela. E aí, 
talvez eu use essa tela grande em casa. No trabalho 
provavelmente haverá outro tipo de tela. Mas tudo 
estará no celular, tudo vai comigo ou então estará na 
internet para ser acessado quando for necessário.

M&M — Como a mídia tradicional está fazendo para se 
adaptar aos novos tempos? Os jornais, em especial, 
estão tendo dificuldades em achar uma forma de so-
breviver à digitalização?



Rogers — No The New York Times há duas certezas: 
que não temos medo das novas mídias — acredita-
mos que a força da marca e a qualidade do nosso 
jornalismo são os pontos que realmente importam 
— e que, no futuro, vamos entregá-las em diferentes 
plataformas. Estaremos na tela grande da sala de 
estar, na tela pequena de bolso, em computadores 
e também em papel. O papel ainda vai durar muito 
mais do que qualquer um imagina. Um dos proble-
mas da mídia tradicional é que ela ainda acha que 
está sendo substituída pela online. Os veículos 
temem as novas mídias e não conseguem imaginar 
uma forma de coexistência. Achamos que o papel 
vai coexistir bem com o universo online ainda por 
muito tempo, assim como o rádio coexiste com a 
televisão. O rádio continua sendo um negócio muito 
bom; há inclusive redes de televisão que possuem 
emissoras de rádio. 

M&M — De qualquer forma, os veículos têm que se 
adaptar às transformações, não?
Rogers — É preciso ter em mente que essas mu-
danças não acontecem tão rapidamente quanto 
se alardeia. Ainda existe uma massa de pessoas 
que adora ler o jornal impresso. E os anunciantes 
têm sido muito vagarosos em seus movimentos em 
direção à internet. Nos EUA, talvez 6% do total de 
verbas publicitárias seja destinado à web. Apenas 
6%. Ou seja, ainda há muito lucro para se tirar da 
“velha” mídia. Os jornais estão conseguindo captar 
uma parte dos recursos investidos em internet. 
Também há uma grande vantagem no fato de que 
eles têm um relacionamento antigo com os anun-
ciantes. Quando visito clientes pelo The New York 
Times para falar sobre o futuro, eles ficam muito à 
vontade em trabalhar com uma publicação da qual 
são parceiros há anos. Isso é uma vantagem real. 
E as agências de publicidade, apesar de todo o 
discurso sobre serem arrojadas, também preferem 
investimentos mais conservadores. A internet as 
assusta um pouco.

M&M — A publicidade está sabendo aproveitar as 
possibilidades abertas pelas novas tecnologias?
Rogers — A dificuldade — e falo francamente a res-
peito disso — é que as agências ganham mais com 
comerciais de 30 segundos na TV ou comprando 
US$ 500 mil em espaço publicitário em revistas de 
grande circulação. A web dá muito trabalho, pois 
é preciso criar uma campanha bem original, e uma 
grande ação de web não passa de meio milhão de 
dólares — isso comparado com os muitos milhões 
que se conseguem fazendo TV aberta. A internet dá 
menos dinheiro e muito mais trabalho, porque assim 
que a campanha é lançada você tem que começar a 
medir os resultados, verificar o que não está dando 
certo e providenciar mudanças. Para alguém que 
tem 45 anos e passou a vida fazendo grandes anún-
cios de revista e comerciais de TV, qual a vantagem 
de se meter nesse negócio? Quem tem 25 anos olha 
para o futuro. Só que são os caras de 45 anos que di-
rigem as agências. Um dos nossos problemas — pois 
adoraríamos ter anúncios casados no online e no 
impresso — é que é bastante difícil fazer campanhas 
integradas, porque o pessoal do online não fala com 
o da parte impressa ou o da TV. Eles podem dizer 
que o fazem, mas no final é tudo separado. Vamos 
chegar lá, mas há uma defasagem entre gerações, 
sem contar a questão do menor volume de dinheiro 
envolvido. Isso vai mudar à medida que a internet 
atrair mais recursos.

M&M — Mas a TV aberta ainda é muito forte, especial-
mente no Brasil. Será que existe alguma coisa capaz de 
abalar essa supremacia?
Rogers — A internet vai crescer. É preciso lembrar 
que, para a TV, estamos em 1996. Com isso quero di-
zer que naquele ano (eu estava no Washington Post 
e na Newsweek, na época) nós, da mídia impressa, 
conseguíamos colocar nossos textos e fotos online; 
tecnicamente isso já era possível. Para a televisão, 
no entanto, não era até o ano passado, ou pouco 
mais. Ou seja, para eles ainda está tudo muito no 
começo. Mas, nos EUA, é interessante notar quanta 
procura há por aparelhos que coloquem a web na 
tela grande da sala de estar. Inicialmente, a razão 
para fazer isso era, no mais das vezes, mostrar as 
fotos e vídeos pessoais na tela. Dispositivos como a 
Apple TV são de fato os primeiros que tornam fácil 
esse tipo de coisa, e cada vez mais vão permitir que 
se faça algo como internet na TV. O site do Washing-
ton Post já grava em alta definição. A maioria dos 
websites de grandes jornais, lá pelo final do ano que 
vem, estará fazendo o mesmo, quer dizer, as pessoas 

poderão ver imagens em alta definição, a partir da 
internet, nas salas de suas casas. Vai demorar um 
pouco para que isso supere a TV aberta, ela é muito 
abrangente. Mas é como em 1996 — gradualmente 
a coisa vai evoluir. 

M&M — E as verbas, vão “evoluir” também?
Rogers — Algo a levar em conta é que a tecnologia 
de gravação vem se popularizando, e isso é muito 
importante para as novas gerações. Elas não enten-
dem por que alguém tem que se sentar e assistir 
à TV em um determinado momento — e isso está 
mudando muito rapidamente nos EUA. Se você falar 
com pessoas da televisão hoje, elas vão dizer que 
em mais cinco ou dez anos haverá poucas coisas 
sobre as quais se poderá ter certeza que estarão 
sendo vistas no momento da transmissão. Uma é 
esporte — razão pela qual as empresas estão pagan-
do qualquer quantia por eventos desse segmento. 
A outra são atrações do tipo American Idol, ou 
seja, aquele show que todo mundo quer assistir ao 
mesmo tempo. E em terceiro lugar estarão os pro-
gramas que “fazem companhia” às pessoas, aquele 

talk show transmitido no meio da tarde e no qual a 
TV fica sintonizada, fazendo uma espécie de ruído 
de fundo. Essas programações não serão gravadas. 
Tudo o mais poderá ser, e as TVs têm que começar 
a aprender como lidar com isso.

M&M — É por isso que a Nielsen, nos EUA, está come-
çando a medir a audiência de programas gravados?
Rogers — Exatamente. O que não é necessariamente 
uma boa notícia para a TV. Televisão é um pouco 
parecido com o negócio de revistas, no qual os 
números são mais ou menos precisos, mas todos 
concordamos em acreditar neles (risos). A inter-
net trouxe um novo desafio. Podemos não ser os 
melhores em fornecer números, mas somos muito 
melhores do que TV, revistas ou qualquer outro 
meio. A pressão, então, ocorrerá em cima da TV 
e da mídia impressa para que comprovem seus 
resultados.

M&M — Qual é a sua opinião sobre a integração das 
redações? A equipe que faz o noticiário online deve 

realizar o trabalho também para as demais mídias?
Rogers — Do jeito que as coisas vão indo, todo o 
material inicial será produzido digitalmente. Aí ele 
será trabalhado e posteriormente se decidirá que 
tal parte cabe mais em mídia impressa, a outra em 
móvel, outra para TV. Tudo será originalmente di-
gital e provavelmente, aos poucos, será produzido 
pelo mesmo grupo de repórteres, pois as habilida-
des dos profissionais estão ficando cada vez mais 
parecidas. Acredito em redações integradas, mas, 
acima da reportagem, haverá sempre editores, que 
vão representar os interesses de cada tipo de canal. 
Os novos repórteres serão formados com capaci-
dade de trabalhar para diversos tipos de mídia. E, 
mais importante, os editores acima deles devem ser 
capazes de pensar em todos os tipos de mídia. Preci-
saremos de gente que enxergue quais aspectos são 
mais adequados para mostrar em vídeo, em áudio, 
onde colocar links para dados adicionais ou para um 
determinado tipo de ferramenta complementar, ou 
um quiz. Há vários argumentos pró e contra, e muita 
gente acha que as redações devem ficar separadas, 
mas creio que isso vai contra o fluxo da história.

“As agências de publicidade, 
apesar de todo o discurso 
sobre serem arrojadas, 
preferem investimentos mais 
conservadores. A internet as 
assusta um pouco”
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