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Mídia

Na semana passada, o Ibope/NetRatings divulgou uma 
pesquisa que atraiu a atenção da imprensa brasileira: o País 
registrou o recorde absoluto de 23,7 milhões de usuários 
residenciais da internet em julho. Uma população que gas-
ta, em média, 24 horas e 55 minutos por pessoa e por mês 
navegando na internet. Os números são impressionantes já 
vistos pela perspectiva fria da fotografia de um momento, 
retratado na pesquisa. Quando colocamos esses dados em 
uma perspectiva em movimento começamos a perceber a di-
mensão da profunda mudança que a sociedade está vivendo, 
em que o on e o off-line aparecem cada vez mais integrados, 
conectados e dependentes. O desafio de lidar com o linear e 
com o não-linear, respeitando as características de cada um e 
aproveitando as oportunidades que eles nos escondem, está 
dado. Essa nova dinâmica já começou a provocar alterações 
substanciais no modo pelo qual entendemos e trabalhamos 
as mídias, mas a transformação será ainda mais profunda.

Logo no início da internet, lembro-me de discursos fata-
listas que logo alardearam o fim do papel. Jornal e revista, 
chegaram a profetizar alguns, estariam mortos antes do fim 
do primeiro decênio deste século. E o que se vê neste quase 
fim de 2008? A internet se fortalece, sim, mas leva consigo 
outros meios. Jornais e revistas não sumiram e não vão sumir. 
Eles, simplesmente, precisaram se reinventar em busca de 
integrar, em seu modus operandi, o off e o online. Exemplos 
não faltam. Hoje o leitor do New York Times tem a sua dis-
posição o jornal, o site e também um dispositivo no iPhone 
que permite uma interação imediata do leitor com o material 

publicado e com o conteúdo exclusivo para as mídias digitais. 
O New York Times ganhou versão 2.0 e, em breve, evoluirá 
para a verão 3.0. Hoje, mente quem diz saber em que versão 
a sociedade estará em 2020. De concreto, temos uma reali-
dade multiplataforma, com revistas que estão aprendendo 
a se dividir em impresso, em site, em SMS; com rádios que 
se esforçam para ser vídeos e celulares sem que isso o faça 
deixar de ser simplesmente rádio. Estamos na era da adição, 
e não da anulação. Precisamos aprender a ser uma coisa e 
outra. Não dá mais para pensar em ser isso ou aquilo.

Uma prova concreta de que essa lógica adicional é real 
foi estampada na capa do Meio & Mensagem da semana 
passada. Sob a manchete “Verba publicitária cresce 16,3% 
no 1o semestre”, a edição no 1.323 deste jornal trouxe uma 
tabela do Projeto Inter-Meios com a variação do inves-
timento em mídias comparando o primeiro semestre deste 
ano com o do ano passado. O investimento em internet 
cresceu expressivos 45%. Diante de tamanha variação 
era de se supor que alguém estaria sofrendo um absurdo 
corte de receita. Mas a única a categoria de mídia a perder 
faturamento foi guias e listas. Todas as outras cresceram. 
O investimento em TV aberta evoluiu 14,8%; em jornal, 
19,8%; em revista, 18,3%. Crescimentos que superam em 
muito as projeções do PIB brasileiro, que neste ano deve 
ficar por volta dos 5%. Perceba que o crescimento da web 
se apresenta mais como uma oportunidade do que como um 
problema. A rede alavanca os outros meios, desde que haja 
um esforço dos veículos em estarem comprometidos com 

esse novo comportamento da sociedade. E isso passa pelo 
entendimento definitivo de que a plataforma de veiculação 
da mensagem hoje é menos importante do que o conteúdo. 
Abasteça o seu consumidor de conteúdo relevante e dê a 
ele a chance de interagir com essas informações de forma 
abrangente, diversificada e inteligente e ele migrará de uma 
para outra plataforma com imensa satisfação

Essa alteração estrutural no que chamamos de mídia 
forçará todos os elos dessa indústria a repensar alguns 
conceitos já muito enraizados, entre eles o modo com 
que é medida a experiência do consumidor com a marca. 
O tempo e a qualidade do envolvimento com conteúdos 
apresentados hoje é radicalmente diferente do que eram há 
uma década. E esse é um processo dinâmico e progressivo 
que exigirá das ferramentas de medição uma flexibilidade 
para acompanhá-lo. O que é essa ferramenta, também não 
sei. Precisamos pensar. Assim como também será preciso 
pensar como será feita a monetização dessa nova realida-
de, os direitos autorais e tantos outros pormenores que 
comporão essa sociedade 2.0.

Diante de tantas indagações, a grande questão é o que o 
consumidor espera da indústria da propaganda e dos profis-
sionais de mídia de agora em diante. O caos está instalado. 
A pergunta fica em aberto e quem achar que tem a resposta 
fácil pode incorrer no risco de estar pensando na lógica da 
fotografia, esquecendo-se de que somos todos personagens 
de um filme cujo enredo é, certamente, não-linear. 

@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao
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Novas mídias

Criadores e executores 

Há quem crie e há quem execute. Assim é o atual desenho 
do mercado de trabalho mundial. Tenho recebido mensagens 
de pessoas pedindo dicas a respeito de inserção profissional.  

Vivemos a terceira fase da indústria do consumo, a fase do 
hiperconsumo: hiperpersonalização e customização. Nessa fase, 
ficou claro que as oportunidades estão nas mãos de dois atores: 
os financistas e os criadores (entenda-se aqui financistas como 
donos de capital para investimentos; e criadores como aqueles 
que criam e empreendem em qualquer área e, por conseguinte, 
“pegam” dinheiro dos financistas para viabilizar suas idéias).

Vejo como fundamental para os entrantes do mercado de 
trabalho, sejam eles empresários, gerentes ou executivos, 
terem em mente que o instrumental necessário para obter 
sucesso é a criatividade; é ela que faz toda a diferença. A 
fonte de aquisição desse instrumental vem da teoria pura, 
e não necessariamente da teoria aplicada — digo isso para 
lançar um olhar mais crítico à grande ênfase que se dá nas 
escolas de negócios ao estudo de caso. Não quero dizer 
que esses estudos não sejam importantes, mas estão longe 
de serem fundamentais em uma época em que temos que 
inovar, e não acharemos inovação no que já foi feito. Temos 
que criar nossas próprias propostas de inovação; a fonte 
de inspiração não está, na maioria das vezes, nos casos 
estudados. Newton estava sentado embaixo de uma árvore 
quando começou a pensar na lei da gravidade. Gosto deste 
exemplo, pois ele dá a dimensão da prática criativa diária 
que vai além da teoria e da ortodoxia acadêmica. 

Temos que nos permitir teorizar, temos que acreditar 

em nossa capacidade além de fazedores. Empresas como 
a 3M vêm estimulando seus funcionários há décadas a se 
permitirem inovar, com ótimos resultados. Essa motivação, 
porém, não depende de forma alguma das organizações; 
depende exclusivamente de nós. 

Meu objetivo não é responder às dúvidas de quem escre-
veu querendo um norte e, na mais pura tradição socrática, 
devolvo as perguntas: 

- Você está procurando emprego na área que realmente 
o apaixona? 

- Você esta atuando como gerente ou diretor em uma 
função que realmente oferece aquilo que você procura? 

- No seu dia-a-dia profissional, você tem se permitido 
ousar e inovar e, obviamente, correr riscos? 

- De que você tem medo na hora de inovar? 
- A coisa mais importante para você é garantir o seu 

emprego ou viver uma experiência profissional cheia de 
desafios criativos?

São perguntas simples, mas não são fáceis de responder 
quando feitas a nós mesmos. 

Tudo está acontecendo muito rápido, e acompanhar os 
acontecimentos e dar conta de tudo é impossível. Talvez seja 
por isso que as redes de colaboração em massa têm feito 
tanto sucesso. Um monte de cabeças pensando juntas, um 
monte de idéias circulando livremente. Antes de entender 
esse mundo em rede temos que deixar nossas cabeças 
funcionarem como parte dessa rede. 

Devemos encarar as novas mídias sob essa perspectiva: não 

há passado/histórico, os casos são raros e a bibliografia, quase 
inexistente. O que temos então? Só o futuro em nossas mãos; 
estamos literalmente, através de nossas escolhas, desenhando 
o futuro, e o que é mais interessante é que no mundo do con-
sumo esse futuro está sendo desenhado com uma colaboração 
sistemática dos consumidores. Quem tiver coragem de inovar, 
se libertar das fórmulas estabelecidas e criar novas formas de 
fazer as coisas estará dando o tom do porvir, estará em tempo 
real, FAZENDO o futuro e correndo todos os riscos.

Para aqueles que estão começando suas carreiras, a má notí-
cia é que o conteúdo programático das faculdades normalmente 
não dá conta do que está acontecendo no mundo da distribuição 
e do consumo, sejam eles bens simbólicos ou concretos. A boa 
notícia é que essa dificuldade de dar conta na teoria do que está 
acontecendo é um sintoma interessante da gama absurda de 
oportunidades que estão surgindo em toda a cadeia produtiva. 
Cabe a nós abandonar os paradigmas e nos deixarmos levar por 
esse maremoto de possibilidades que surgem a cada dia. 

O lugar de quem executa não é necessariamente ruim, mas 
está cada vez mais sendo tomado pelas máquinas e pode se 
tornar bem desinteressante com o passar dos anos. Acho que 
é possível a qualquer um se permitir ser criativo em qualquer 
área de atuação. Não tem sido fácil entender os caminhos que 
nossas carreiras podem tomar, mas o ponto fundamental hoje é 
entender que somos donos do nosso passe, somos nosso maior 
ativo e não existe estabilidade, só desafios e escolhas cada vez 
mais complexas e, em minha opinião, mais excitantes. 
@ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao     
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