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Com ou sem 
crise, as pes-

soas pensam em se distrair. “No 
pós-11 de setembro, em 2001, 
as vendas de DVDs aumentaram 
no mercado norte-americano, e 
as pessoas continuaram a lotar 
as salas de cinema.” A análise 
pode parecer um tanto fria, mas 
foi o exemplo dado por um dos 
grandes dirigentes da indústria 
mundial de entretenimento, Phi-
lippe Dauman, presidente e CEO 
da Viacom. O executivo foi um 
dos keynote speakers do Mipcom 
2008, feira global do mercado 
audiovisual, que ocorreu há dias 
semanas em Cannes.

O dirigente fez uma apresenta-
ção que privilegiou os negócios in-
ternacionais do conglomerado de 
mídia, que abrange, entre outros, 
os canais de televisão MTV, VH1, 
Nickelodeon, Comedy Central e 
os estúdios Paramount. Destacou, 
sobretudo, o crescimento explosi-
vo dos vídeos na internet, com um 
concomitante aumento da própria 
audiência de TV, citando a pre-
sença do grupo em países como 
a Índia: “Ali a população começa 
a poder comprar seu segundo 
aparelho de TV”, disse. Segundo 
ele, nos Estados Unidos, 94% da 
população ainda prefere assistir 
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Philippe Dauman, CEO da Viacom: no pós-11 de setembro, as vendas de DVDs aumentaram

a conteúdos de TV na própria 
televisão, experiência que tem se 
aprimorado a partir de ofertas de 
HD e também de interatividade. 
Com tudo isso, disse Dauman, o 
setor está forte para enfrentar as 
turbulências do momento: “Vamos 
sair disso. Já vivemos diferentes 
tipos de crises”. Para o próximo 
ano, para ele, o que pode mudar 
é haver maior foco no crescimen-
to do próprio business. “Temos 
de continuar a bem administrar, 
cuidando do nosso pessoal.” Na 
semana anterior ao Mipcom, como 
conseqüência da desvalorização 
generalizada de empresas dos 
EUA, o principal acionista da 
Viacom, Sumner Redstone, fora 
obrigado a vender US$ 400 mi-
lhões das ações sem direito a voto 
da empresa em seu poder.  

Dauman vê margem para 
crescimento na área de games na 
Viacom e, no caso dos estúdios de 
cinema, para desenvolver sua es-
tratégia de longo prazo ao investir 
nas franquias de títulos já consa-
grados: Indiana Jones, Iron Man, 
Transformers. Também, haverá 
mais longas com personagens da 
Nickelodeon. “Com a marca Nick, 
por exemplo, ainda há muito es-
paço para crescimento no mundo 
todo; há até um cruzeiro Nick.” 

Dauman também disse que o 
Comedy Channel — canal do 
grupo dedicado ao gênero cô-
mico, com sucessos como South 
Park e Jon Stewart Show — será 
lançado em diversos países, com 
con teúdo localizado. Os canais a 
cabo rendem, em nível interna-
cional, US$ 8 bilhões à Viacom.

Para outro executivo de ponta 
do meio, Michael Eisner, ex-CEO 
da Disney e que agora toca a 
Tornante, sua própria produtora 
voltada primordialmente a ne-
gócios na web, as perspectivas 
para o próximo ano indicam que 
“as pessoas irão precisar de mais 
entretenimento nas suas salas”, 
admitindo, contudo, que os anun-
ciantes estarão mais cautelosos. 

“Porém, de qualquer forma, eles 
terão de ir aonde o seu público 
estiver.” Falando sobre sua área 
de atuação profissional, Eisner 
acredita que a internet tornou 
a indústria do entretenimento 
também muito forte fora dos Es-
tados Unidos e fez com que a TV 
a cabo se tornasse “velha mídia”. 
Para ele, hoje em dia os canais 
de distribuição podem ser supe-
rados, mas não o conteúdo. “Se o 
conteúdo for bom, não importa o 
meio por que passa.”

O CEO da Discovery, David 
Zaslav, declarou que a empresa 
parte agora para venda interna-
cional de suas produções, e não 
mais somente de canais fechados, 
com 1/3 de sua receita já sendo 

Gary Wang, o fundador do 
maior portal de vídeos gera-
dos por usuários da China, o 
Tudou.com, foi outro dos key-
note speakers do Mipcom.

Seu portal recebe 70 mi-
lhões de visitantes únicos e 
tem a cada hora upload de 
mais 5 horas de conteúdo. Aos 
35 anos, Wang comanda uma 
equipe de 400 funcionários 
espalhados por 24 bases no 
território chinês. Assim, dá 
mesmo para acreditar no que 
ele diz, levando-se em conta 
que todos os meios de comu-
nicação eletrônica daquele 
país são de controle governa-
mental: “Eu nem tenho TV”.

Chinês de nascimento, ele 
passou dos 19 aos 29 anos 
nos EUA, tempo suficiente 
para os estudos. Hoje, sua 
empresa é bancada totalmen-
te por investidores privados 
e fundos de investimentos, e 
ele diz esperar que em dois 
anos o Tudou.com atinja o 

O lado chinês da força

Gary Carter é o principal exe-
cutivo de criação da poderosa bri-
tânica Fremantle — detentora dos 
formatos de absoluto sucesso em 
diversos países, como O Aprendiz 
e Ídolos. No Mipcom 2005, ele fora 
um dos keynote speakers convida-
dos para falar da ameaça que as 
então chamadas novas mídias re-
presentavam à então chamada mí-
dia tradicional, ou seja, a televisão. 
Foi uma apresentação muito rica 
em conceitos e exemplos práticos, 
que, em resumo, concluía que as 
pessoas não deixariam para ver 
na tela do computador aquilo que 
lhes estava disponível com melhor 
qualidade e conforto na tela da TV. 
Poucos meses depois, o fenômeno 
YouTube e o novo conceito do user 
generated content derrubariam 
boa parte daquela argumentação, 
uma vez que transferia a partir dali 
ao usuário o poder de postagem e 
escolha de conteúdos.

Três anos depois, o mesmo 
Carter, agora baseado no escri-
tório norte-americano da mesma 
Fremantle, volta ao auditório 

gerada fora dos Estados Unidos. 
Essa proporção é a média indicada 
pela maioria das majors, e todas 
trabalham para que este percen-
tual suba para 50%, indicando que 
todas esperam faturar cada vez 
mais com suas franquias e conte-
údos em nível global, dependendo, 
portanto, menos do mercado 
anunciante norte-americano. As 
estimativas de queda de investi-
mentos em publicidade já rondam 
a casa dos 10% no EUA, na visão 
dos executivos.

O movimento no mercado de 
conteúdo audiovisual é intenso e 
global. Paul Johnson, diretor da 
divisão de televisão da Reed, que 
organiza o Mipcom e o MipTV 
(feira que ocorre em abril, também 
em Cannes) tem o desenho do que 
ocorre no mercado internacional 
— os eventos são o melhor termô-
metro da indústria. Ele creditou o 
público recorde neste ano no even-
to — 13,5 mil inscritos — também 
à força dos mercados emergentes, 
que estão fazendo a roda da indús-
tria girar. Ele aponta os países do 
Bric e a América Latina como um 
todo como mercados extremamen-
te participantes da indústria, dada 
a expansão das plataformas digitais 
de distribuição e a conseqüente 
necessidade de conteúdos.

O novo e o tradicional se cruzam

do Mipcom 2008. Desta vez, 
não sobe sozinho, mas sim se 
reveza no palco com Ze Frank, 
comediante multimídia norte-
americano e célebre blogueiro, 
que mostrou como, desde 2001, 
leva seu próprio conteúdo à web. 
“Tudo o que faço é um fracasso 
financeiro, a audiência é baixa 
em relação à TV. Mas tenho pú-
blico. Para gente como eu, não 
existe Hollywood”, definiu-se.

Na sua vez, Gary Carter des-
tacou que pouca audiência não 
é exatamente sinal de fracasso. 

“Vejam Mad Man, que ganhou o 
Emmy e foi visto por cerca de 200 
mil pessoas.” A partir daí, Carter 
calcou sua apresentação na figura 
de — ela, sim, uma campeã de 
audiência — Oprah Winfrey, em 
seu discurso na abertura da últi-
ma festa de premiação do Emmy. 
Cada parágrafo do discurso que 
a célebre apresentadora da TV 
americana fez foi dissecado por 
Gary, que agora acredita que a 
internet está aí para tornar mais 
competitivo também o horário  
nobre na televisão.           (EP)

Ze Frank vs. Gary Carter: mídias em xeque

Gary Wang: break even em 2 anos

break even. Para tanto, há 
venda de publicidade, canais 
patrocinados e o que mais 
aparecer — o mercado chinês 
soa tão vibrante nas palavras 
do jovem executivo que ele 
deixa completamente para 
segundo plano qualquer men-
ção à temida censura chinesa 
sobre conteúdos postados. “É 
normal em todos os países asiá-
ticos o conteúdo passar por 
julgamento humano”, diz. (EP)
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