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0 mercado de comunicação - que atende também pelo gar
boso nome de "indústria da mídia" - vive uma crise sem 
precedentes. Trata-se de uma reorganização estrutural, bem 
mais profunda do que qualquer vendaval passageiro que já 
tenha se abatido sobre nós. No vértice do turbilhão, está a 
internet. 

O mundo digital, que era um temor distante para a mídia tra
dicional, s,e transformou finalmente numa ameaça concreta, 
palpável, mensurável. No cerne de tudo, o novo hábito de 
consumo de informação consagrado por todos nós. Primeiro: 
ler e ver na tela (qualquer que seja essa tela), sem prejuízo em 
relação ao modo como se lia no papel ou se via na TV. Segun
do: escrever e publicar na tela. O usuário quer interagir com a 
informação que recebe, quer repercuti-la, criticá-la, expandi-
la, melhorá-la - além de produzir a sua própria informação 
original. Terceiro: não pagar por nada disso. 

Tudo isso representa um baita parado
xo na medida em que coisas como bom 
conteúdo, excelência editorial e grande 
jornalismo custam bastante caro - inde
pendente do meio. Não é possível indus
trializar um VT emocionante. Nem colocar 
uma matéria de capa inesquecível na 
linha de produção. Nem reproduzir com 
ganhos de escala uma grande reportagem ou uma opinião 
contundente. Conteúdo é talento humano com viés artístico, 
autoral, que depende de acúmulo, sensibilidade e inspiração. 
Trata-se do insumo mais raro e mais caro que existe. Cobrir 
bem uma eleição ou uma Olimpíada custa caro. Obter um furo 
e desbaratar uma quadrilha custa caro. Mandar uma equipe 
de filmagem por meio ano para gerar imagens fantásticas na 
Antártida ou no Saara, também. 

De onde virá o conteúdo que todo mundo "retuíta" quando 
as redações dos jornais que todo mundo deixar de comprar 
ruírem? De onde virão os vídeos que subimos no YouTube 
quando as gravadoras, falidas, não fizerem mais videoclipes e 
quando as TVs abertas murcharem a sua produção diante de 
índices de audiência pregados no chão? 

O mais provável é que daqui a uma década ou duas o grosso 
da informação nos chegue por meio de duas telas, que serão a 
soma de TV, computador, celular e mais uma pá de eletroele-
trônicos. Uma tela, enorme, em HD, estará pregada na parede 
de casa e nós a usaremos basicamente para lazer. A outra, 
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menor, carregaremos em nossos bolsos e bolsas, para cima e 
para baixo, para ficarmos online o tempo todo, enquanto tra
balhamos. Viveremos num mundo 3G, com banda muito larga 
e ubíqua, e armazenamento de documentos em nuvem. Tudo 
que ficar no meio do caminho tende a desaparecer: desktops, 
notebooks, TVs, aparelhos de som, celulares que são apenas 
telefones, tocadores de música e de DVD etc. 

A TV aberta ficará menor no Brasil. A audiência vai se pul
verizar. Não existe mais a possibilidade de 70% das pessoas 
estarem sintonizadas ao mesmo tempo numa mesma emisso
ra. Não faz mais sentido, portanto, manter 70% dos investi
mentos em propaganda do País na TV aberta e, muito menos 
ainda, 50% dos investimentos nesse meio numa única emis
sora. Essa realidade pertence aos anos 70, quando vivíamos 
num País fechado e sem muitas opções. E ela só existe ainda 
hoje, no share dos investimentos em mídia, como espectro in

sepulto, por conta das amarras comerciais 
que todos conhecemos e que sustentam 
grande parte do mercado publicitário bra
sileiro. Mas o dique já ruiu e para a água 
nova e fresca chegar é só questão de tem
po, por mais esparadrapos que tentemos 
colocar no velho paredão. 

Os jornais diários vão acabar. É uma ope
ração muito cara para ler as notícias de ontem - que você 
já leu, refletiu, discutiu e compartilhou online no dia ante
rior. Sobretudo, o jornal como objeto de difícil manuseio que 
suja os dedos e como hábito matinal é uma aberração para 
qualquer ser humano com menos de 15 anos. As revistas vão 
encolher - mas não vão acabar. As revistas sobreviventes se
rão aquelas que explorarem mais e melhor as artes gráficas, 
a sensação tátil, o grande papel, a grande diagramação, a 
grande foto - enfim, aquela experiência que só uma revista 
pode proporcionar. Aposto nas revistas que oferecerem essa 
sensação estética a seus leitores, que se tornarem objetos 
visualmente lindos, colecionáveis, com qualidade artística e 
literária, impossíveis de se jogar fora. E aposto em revistas 
ligadas a estilo de vida, com alto grau de curadoria e de ser
viço nichado. E ainda em revistas baseadas em inteligência e 
em análise, que se aproximam assim do universo dos livros 
- que, diga-se, vão passar incólumes por tudo isso. As demais 
revistas, a meu ver, terão grande dificuldade de sobreviver. 
A começar pelas revistas semanais de notícias - que sempre 
foram o carro-chefe do meio. 
A internet, bem, essa vai crescer. É inevitável. O caminho ób-



vio e natural é que o meio digital receba investimentos de 
publicidade correspondentes à sua estatura e à sua impor
tância em nossas vidas. Com mais de 60 milhões de usuários 
ativos, o meio digital brasileiro já é um dos mais prolíficos do 
mundo. E um dos mais promissores também - afinal, há pelo 
menos outros 60 milhões de brasileiros doidos para entrar. 
Trata-se, já, de um meio de massa e não de um meio alterna
tivo - embora seus milhões de usuários se 
dêem pela soma de uma série de veículos 
mais ou menos segmentados e não por 
uma única antena guiando a manada. É 
bastante provável que o grande modelo 
de negócios da internet ainda seja o de 
não cobrar o conteúdo do usuário, geran
do audiência e vendendo essa audiência 
aos anunciantes. Mas haverá alguns con
teúdos mais especializados, exclusivos e 
caros pelos quais se poderá, sim, cobrar algum tipo de fee. 
Os usuários aprenderão a dar valor a essas jóias verdadeiras, 

incrustadas em meio às pedras falsas. Portanto, essa possibi
lidade não deve - mesmo - ser descartada. 

Todo esse exercício de futurologia deverá, evidentemente, 
passar pelo crivo da realidade, da experiência e da tal mão 
invisível do mercado. Sem falar nas novas tecnologias que 
fatalmente vão surgir e nos novos chacoalhões em nossos 

hábitos. A conquista pelo meio digital de 
uma paridade de faturamento em relação 
à sua importância, como contraponto a 
um decréscimo do share de outros meios, 
passará pela sua capacidade de se orga
nizar ao redor de um modelo de negócios 
eficiente e de se manter útil e relevante na 
vida dos vários players envolvidos - dos 
usuários aos anunciantes. 
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