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New York Times, TV Guide, 
Clear Channel, NBC, Yahoo. Es-
tes veículos já contam essa his-
tória. Não há mais necessi dade 
de fazer alerta sobre o cenário 
de caos que está por vir. Não se 
pode ter mais dúvidas sobre as 
perspectivas da internet como 
mídia publicitária. Ninguém 
que disser isso será considerado 
o profeta do Apocalipse. Mas 
prepare-se, que ele chegou. 

Essa ferramenta online será 
tão vasta — e as instituições da 
mídia e do marketing são tão 
centrais para a economia, cul-
tura e democracia dos Estados 
Unidos — que o choque será 
grande. A chamada era da pós-
publicidade está a caminho.

Este não é o fim do comércio 
ou do marketing, da notícia ou 
do entretenimento. Todos eles 
estão encontrando novas ex-
pressões online e vão florescer 
graças à revolução digital pela 
qual estão passando. O futuro 
será brilhante, mas o presente 
é o Apocalipse. Qualquer espe-
rança de mudanças sem dor da 
mídia de massa para a micromí-
dia é absurda. O céu está caindo, 
o sapo está fervendo na panela e 
estamos encrencados.

Jornais e revistas
Embora a população dos EUA 

tenha crescido 23% nos últimos 
20 anos, a circulação caiu 20%. O 
Seattle Post-Intelligencer estará 
somente na web, o San Francisco 
Chronicle está diante da morte. 
Há dez anos, o Minneapolis Star 
Tribune foi vendido por US$ 1,2 
bilhão, mas em janeiro faliu. O 
grupo Tribune foi avaliado em 
US$ 12 bilhões em 2000, mas 
recentemente seu presidente, 
Sam Zell, disse que o valor caiu 
para US$ 8,2 bilhões, sem contar 
as perspectivas de falência. 

A NewsCorp. declarou em 
seu último balanço uma redu-
ção no valor dos ativos de US$ 
8,4 bilhões, cerca de 40% disso 
atribuído ao Wall Street Journal. 
O New York Times, que tinha 
batendo à porta um empréstimo 
de US$ 400 milhões a vencer em 
maio, vendeu 75% de sua sede, 
além de suspender o pagamento 
de dividendos e pedir emprésti-
mo ao oligarca mexicano Carlos 
Slim, que chegou a ser chamado 
de “barão do roubo” em um edi-
torial do jornal.

Além disso, graças à internet, 

esses jornais têm visto seu índice 
de leitores cair. Seguramente, 
com os custos menores em pro-
dução e distribuição, o futuro 
negócio de jornais somente 
online é um bom modelo para o 
futuro, certo? Errado. Há muito 
tempo, os jornais basearam suas 
estratégias online em publicida-
de. Mas o NY Times dava todo o 
seu conteúdo em troca de au-
diência, ignorando dois fatores: 
ninguém clica nos anúncios e a 
capacidade infinita da internet 
sempre irá depreciar o preço. 
Para sempre.

O dono do Philadelphia In-
quirer e do Daily News, Brian 
Tierney, disse recentemente 
que o modelo de internet grátis 
não estaria funcionando para os 
jornais. Ele ressaltou a neces-
sidade de buscar uma maneira 
de cobrar pelo conteúdo e não 
apenas basear-se na publicidade. 
Mas talvez seja tarde. As pessoas 
não acreditam que os carros 
precisam ser gratuitos mas, por 
alguma razão, passaram a crer 
que o conteúdo precisa.

Entre as revistas, em 2008 
as vendas decaíram 12%, com 
redução de páginas publicitárias 
até agora de 22%. Títulos como 
Playgirl e Radar se foram. A 
antes semanal U.S. News, que 
virou quinzenal, agora passou 
a mensal. As revistas da Time 

e televisão nos EUA. O mantra 
dos que atacam a concentra-
ção de mídia era “Pare o Clear 
Channel agora ou seremos todos 
escravos!”. Provavelmente, já 
podemos dizer que estamos sal-
vos. Depois de ser comprada por 
fundos privados por quase um 
terço do que valia em 2000, a em-
presa abandonou 56 emissoras e 
tentou se livrar de mais de 500 
pequenas estações de rádio. 

Além desse caso emblemáti-
co, a Bernstein Research previu 
uma queda de 20% a 30% nas re-
ceitas publicitárias de emissoras 
de televisão em 2009. A relação 
com as afiliadas também está 
crítica, com valores de licenças 
lá embaixo, e as redes CBS e 
NBC já declararam que os dias 
de distribuição de programação 
via afiliadas estão contados. 

Na mesma toada, segundo 
a Nielsen, a audiência do ho-
rário nobre da CBS caiu 3%, o 
menos pior dentre as grandes, 
ABC (-9,7%), Fox (-17,5%) e 
NBC (-14,3%). O valor para 
alcançar mil lares com um co-
mercial de 30 segundos saltou 
de US$ 8,30 em 1986 para US$ 
22,65 em 2008, ou US$ 32, se 
considerar que quase 20% dos 
lares já usam DVRs para evitar 
os anúncios. Do lado dos anun-
ciantes, 71% vão cortar verba 
em 2009.

Na TV paga ocorre o mes-
mo problema com o DVR, mas 
aliado à concorrência da banda 
larga. A Charter Communica-
tions deverá falir, após perder 

A hora do Apocalipse
Com o avanço da internet, veículos de mídia  
convencional sentem o baque e começam a desaparecer 
Da Ad Age, por Bob Garfield

75 mil clientes nos três últimos 
meses do ano passado. O CEO 
da Time Warner Cable, Glenn 
Britt, disse a analistas: “As pes-
soas estão dizendo que tudo o 
que precisam é banda larga. 
Elas não querem vídeo”. O 
software Boxee, por exemplo, 
permite unir todos os vídeos 
em uma só tela e enviá-los para 
a televisão. Outra ameaça é o 
Hulu, que distribui programas 
de NBC, Fox e Viacom online, 
gratuitamente, e com poucos 
anúncios.

Veículos online
O Yahoo, com seus 3,5 bilhões 

de page views diários, teve em 
2008 lucro de US$ 424 milhões, 
contra US$ 1,9 bilhão em 2005. 
“Há um desequilíbrio entre 
oferta e demanda”, disse Ran-
dall Rothenberg, presidente do 
Interactive Advertising Bureau. 
“Hoje, uma criança de 14 anos 
pode criar uma rede mundial em 
seu laptop. Isso significa oferta 
ilimitada contra uma demanda 
historicamente estável.” Os 
grandes publishers online têm 
o mesmo acesso ao público que 
um garoto da oitava série.

Dois anos e meio atrás, o 
Google pagou US$ 1,7 bilhão 
pelo YouTube, mas teve em 2008 
somente US$ 90 milhões em 
receita publicitária, o que talvez 
não cubra nem os processos de 
direitos autorais. O Facebook, 
que foi avaliado em US$ 15 bi-
lhões em 2007, caiu para US$ 3,7 
bilhões e obteve receitas de US$ 
300 milhões no ano passado. E o 
Twitter não teve absolutamente 
nenhuma receita. 

Nesse mercado, as pessoas 
costumam dizer o mantra: “Eu 
tenho o público. Só preciso 
de um modelo de negócio” — 
como se as receitas fossem 
garantidas por alguma entidade 
física ou divina. Não são. Tenho 
pensado muito sobre os Dez 
Mandamentos. E dentre eles 
não existe o “Tu irás faturar”.

A edição 2008 do Festival de 
Cannes foi marcada pela forte 
presença asiática. Pois antes 
que alguém se surpreenda com 
o que irá ocorrer neste ano, vale 
a pena dar uma olhada nos re-
sultados do AdFest, conhecido 
como o “Cannes da Ásia”.

O Japão mais uma vez le-
vou muitos prêmios para casa, 
como o Grande Innova para a 
peça “Melody road”, da Dentsu 
Razorfish — indicada também 
como Agência Interativa do 
Ano. Mas o país perdeu um 
pouco do seu domínio para 
China e Índia. 

A JWT foi eleita a Rede de 
Agências do Ano, muito por 
causa do escritório chinês, de 
Xangai, que faturou 11 prêmios 
em diversas categorias apenas 
com a campanha “Shan Shui”, 
com um anúncio focado nos 
efeitos da poluição industrial, 
para a Fundação de Proteção 
do Meio Ambiente da China, o 
Anunciante do Ano do AdFest. 
O escritório de Pequim levou di-
versos prêmios com a campanha 
“Bruce Lee”, da Nokia, um filme 
que mostrava Bruce Lee jogando 
pingue-pongue e sua foto em um 
novo aparelho da marca.

A área de filmes teve 37 
premiados, dentre 443 inscri-
tos. O melhor foi para a ADK de 
Tóquio, pela campanha “LaLa 
reports”, para a revista mensal 
para adolescentes LaLa. Em 
outdoor, a Ogilvy de Pequim 
faturou o Best of Show com uma 
série de anúncios voltada para o 
Programa Novo Cidadão.

De resto, o AdFest, que teve 
como tema o conceito “Made in 
Asia”, acusou alguns sinais da 
crise, principalmente na quanti-
dade de inscrições: 3.309, de 337 
agências, um declínio em relação 
aos 5.148 do ano passado.

China é sensação no AdFest

Warner perderam 1,4 mil fun-
cionários desde 2004, e a Guide, 
que chegou a ter circulação 
de 17 milhões de exemplares, 
foi vendida em outubro do ano 
passado para a OpenGateCapital 
por US$ 1, ou US$ 2 a menos 
do que uma revista no caixa do 
supermercado.

Emissoras e redes de TV
Previa-se que o Clear Chan-

nel iria destruir a democracia 
ao comprar cada rede de rádio 
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