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Mídia do século 21 é transformadora 
Profissional da área pode infl uenciar cadeia de valor, dizem palestrantes em painel
Sandra Silva

O público não se satisfaz mais 
em apenas receber o conteúdo 
sentado passivamente no sofá 
de casa. Diante dos recentes 
avanços da mídia, surgiu um 
cenário batizado pelo professor 
do Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), Henry Jenkins, 
de Cultura da Convergência. 
Para Mark Warshaw, escritor, 
produtor e diretor da Flatworld 
Intertainment, esse movimento 
é o alvorecer de uma nova era: 
a da indústria do “intretenimen-
to” (assim mesmo, com i, um 
neologismo cunhado por ele). 
“Estamos no início de uma cor-
rida do ouro na qual poderemos 
nos machucar ou nos benefi ciar. 
As mudanças são de proporções 
sísmicas e na linha de frente des-
se processo estão os contadores 
de história transmídia”, aponta 
Warshaw, que desenvolveu e 
produziu a experiência online da 
bem-sucedida série de TV Heroes 
e que, anteriormente, trabalhou 
em seis temporadas de Smallville, 
para a qual produziu episódios 
online e para celulares.

Para Warshaw, essa nova 
indústria é formada por quatro 
“inters”: internet, que permite 
maior possibilidade de entrega de 

conteúdo; interação, que propicia 
maiores benefícios para o públi-
co; integração, que disponibiliza 
ferramentas customizadas para 
que os anunciantes coloquem 
suas mensagens nas estórias; e 
internacional, para atingir um 
público específi co de forma efi caz 
mesmo em um planeta globaliza-
do. “O componente-chave para a 
indústria é o fã. Ele tem o prazer 
intrínseco de participar da his-
tória, e a interatividade cria um 
laço maior. A indústria precisa 
que as agências estejam prontas e 
saibam como vender o conteúdo, 
e estúdios e redes precisam de 
departamentos de vendas que 
entendam esses novos paradig-
mas”, complementa.

Segundo Warshaw, o segmen-
to começou a se desenvolver em 
1999, quando foi lançado o fi lme 
Bruxa de Blair — que teve orça-
mento de US$ 22 mil e faturou 
mais de US$ 248 milhões —, 
que misturou a linha entre fato e 
fi cção. Com a intenção de repli-
car o sucesso dessa produção, a 
Warner Bros. o contratou com a 
idéia de ampliar as histórias do 
seriado Smallville no website. 
Assim, na primeira temporada 
da série foi criado um show para 
o personagem Lex Luthor na 
internet. Na segunda temporada 
foram produzidos episódios na 
web intitulados Chloe Chronicles. 
“Mostramos como duas mídias 
podem trabalhar juntas”, afi rma.

Mark Warshaw, da Flatworld Intertainment: neologismo na área

A hora do “intretenimento”
Fernando Murad

O painel Os De-
safios de Com-
prar e Vender 
Mídia no Século 

21, no MaxiMídia 2008, reu-
niu debatedores veteranos de 
três das maiores agências do 
País, com moderação da jor-
nalista Mônica Waldvogel. Em 
um cenário de microaudiências 
fragmentadas, que poderia le-
var o profi ssional de mídia a se 
perder, Paulo Camossa (Almap-
BBDO) acredita que é neces-
sário observar “momentos” em 
vez de simplesmente observar 
indivíduos. Isso porque uma 
pessoa tem diversos momentos 
diferentes, quando é pai, fi lho, 
amigo, esportista ou executivo, 
por exemplo. Para ele, na mídia 
do século 21 é impossível captar 
essas pessoas em todos os seus 
momentos. O desafi o da mídia é, 
então, atrair consumidores em 
micromomentos. Angelo Fran-
zão, da McCann Erickson, vê o 
fi m da audiência e o crescimento 
da atenção dos consumidores. “A 
mídia não é mais um mero canal. 
O consumidor tem de ser tratado 
como um prospect. Tem de ser 
conquistado a todo momento.”

“O que a cantora Malu Maga-
lhães e a banda Arctic Monkeys 
têm em comum? Utilizaram os 
canais certos para aparecer. E 
se serve para eles, serve para as 
marcas também. Hoje, qualquer 
chance de falar com as pessoas 
é mídia, ainda que não seja um 
meio de comunicação”, afi rma 
Camossa. 

O futuro da mídia pode ser 
desenhado ainda como de dis-
tribuição de assuntos e não 
simplesmente do budget do 
orçamento do anunciante. Nes-
te século, a mídia tem também 
de ser co-participante com as 
empresas. Paulo César Queiroz 
(DM9DDB) acredita que é o mo-
mento de entrar mais ativamente 
no marketing e nas vendas das 

Para Angelo Franzão, a mídia não é mais um mero canal

companhias, co-gerenciando e 
co-administrando a expansão 
da marca, dos produtos e das 
vendas. “Temos de influenciar 
a cadeia de valor das empresas, 
sair da compra e venda de mídia e 
passar à co-gestão, infl uenciando 
sócios e discutindo os rumos da 
expansão da empresa do clien-
te e dos produtos. Não somos 
compradores ou vendedores de 
mídia. Somos transformadores 

de idéias”, afi rma Queiroz. 
O novo século é também o 

momento do m-commerce (ven-
da de mídia), após a explosão do 
e-commerce e do t-commerce 
(vendas pela TV), em que é ne-
cessária uma revisão do sistema 
de comercialização de mídia. 
“Precisamos desenvolver e criar 
sistemas de métricas para saber 
o valor que os canais agregam 
em uma relação mais próxima 

da compra e entrega de mídia e 
parar de discutir velhos nichos 
de mercado”, destaca Franzão. 
Outro desafio da publicidade 
no século 21 é incrementar a 
indústria da comunicação, que 
não consegue romper a barreira 
de 1% do PIB brasileiro. 

Camossa deixa mais um con-
selho ao profi ssional de mídia: 
“slow down” (diminuir a veloci-
dade). Em uma época de extre-

ma agilidade na geração de mídia 
e conteúdo pelos consumidores 
e internautas, decisões do depar-
tamento de mídia das agências 
de publicidade brasileiras podem 
signifi car o êxito ou o fracasso de 
diferentes canais que começam 
a surgir. No século atual, quanto 
mais seletiva e relevante, mais 
cara é a audiência. “O Second 
Life desapareceu porque é irre-
levante”, afi rma Camossa.

“Hoje, qualquer chance de falar é mídia”, diz Paulo Camossa Paulo César Queiroz: “Somos transformadores de idéias” 

o podcast com Mark Warshaw 
acessando o endereço 
http://maximidia.mmonline.com.br/
eventos/maximidia/maximidia2008/
maximidia!maxipod.action

http://maximidia.mmonline.com.br/
eventos/maximidia/maximidia2008/

Ouça

Em outro exemplo, para o 
lançamento do New Beetle, a 
Volkswagen patrocinou um epi-
sódio gravado em Nova York que 
contou com a participação do 
ator Christopher Reeve. Um ano 
depois, a Johnson & Johnson 
fez uma ação para integrar sua 
linha de lentes de contato à atra-
ção. “Mais anunciantes queriam 
episódios online, os fãs queriam 
conteúdo e os números dispa-
raram. O conteúdo transmídia 
começou a ser vendido. O seriado 
Heroes já nasceu com anunciantes 
interessados nesse tipo de ação”, 
recorda o profissional. A NBC, 
produtora de Heroes, encomen-
dou conteúdo para outras mídias 
e rapidamente a atração passou 
a ser responsável por 25% do 
tráfego de internautas no site da 
emissora norte-americana. Para 
dar uma noção do sucesso da ini-
ciativa, a Forrester Research esti-
mou o valor da página da internet 
do seriado em US$ 300 milhões. 
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