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Os grandes grupos de comunicação, em razão do porte de suas operações, podem ser se 
beneficiar primeiro das maravilhas da convergência digital. Mas os pequenos provedores 
também terão a sua vez nessa nova era da comunicação, avalia o especialista Henry Jenkins, 
diretor do Programa de Estudos de Mídia Comparativa do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT). Diante desse cenário, algumas empresas serão engolidas por outras. As 
análises de Jenkins foram expostas no painel "Convergência de Mídia x Divergência de 
interesses", realizado ontem no MaxiMídia. "O Google, por exemplo, era um novo competidor e 
hoje está consolidado", exemplifica Jenkins. 
 
Segundo o especialista, cada vez mais o consumidor participará do conteúdo dos meios. O 
especialista cita como exemplo o recrutamento de "novos produtores de mídia". "A internet 
está repleta de produtores amadores que testam conteúdos, que depois irão para a massa", 
afirma. 
 
Um exemplo de produção que nasce na rede e depois vai para o mundo é o rapper americano 
Soulja Boy, que se tomou famoso após lançar a música "Crank That" na web, hoje um hit fora 
da rede. "As bandas, agora, não precisam mais de gravadoras para que suas músicas sejam 
executadas. Em breve, vamos ver isso na TV também", disse. 
 
Ao mesmo tempo em que a convergência possibilita a chegada de algo que saiu da rede para o 
mundo real, o contrário também ocorre. Jenkins diz que o filme "Four eyed monsters" usou o 
Second Life para chamar público aos cinemas. A ideia, segundo o especialista, era que a 
comunidade pró-filme ficasse tão grande que exigisse a exibição nas salas. Do mesmo modo, 
de acordo com Jenkins, o meio digital pode interferir no mundo real. Segundo ele, foi por 
causa da rede de apaixonados pelos jogos Megaman anteriores ao Nintendo que o produto 
voltou a ser produzido. 
 
Jenkins acrescenta que esse momento de "convergência de mídias" é também de mudança 
cultural e tecnológica que provoca uma ruptura moral: para alguns, a participação na rede 
pode ser considerada uma pirataria. "Mas qual a diferença entre a pirataria e o 
compartilhamento?, pergunta Jenkins sem responder. 
 
Publicitários 
 
Para Jenkins, o mercado publicitário pode usar a convergência de mídias a seu favor. "Existem 
consumidores apaixonados por marcas que ajudam a divulgá-la. O desafio é a marca ver qual 
a comunidade que melhor se adapta à empresa, diz Jenkins. 
 
O moderador do debate, o publicitário Luís Fernando Vieira, da agência Africa, acrescentou 
que, hoje, no Brasil, 60% da verba publicitária vai para a TV, enquanto apenas uma fatia de 
3% é destinada à internet. Para Jenkins, esse não é um problema. "Não se pode esquecer o 
que é específico daqui, especialmente no momento em que há exploração de novos 
mercados". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 out. 2008, Empresas & Negócios, p.C8. 


