
Owned media, paid media e earned media. Em uma 
tradução despretensiosa: mídia paga, mídia conquis-
tada e mídia proprietária. Termos usados à exaustão 
na tentativa de qualificar opções de canais hoje, prin-
cipalmente pensando nas mudanças que o digital vem 
trazendo para os negócios de comunicação. É claro que 
quem deve mandar nisso tudo é quem está na frente 
do balcão: o freguês, o cliente, o consumidor. As pes-
soas. Se elas representam a própria mídia em muitos 
casos, é porque o poder, mais do que nunca, está com 
elas. Para ocupar o espaço que há entre as pessoas, 
as marcas precisam, mais do que nunca, de conteúdo 
que influencie, que vá além de simplesmente persuadi-
las. Perguntar e responder parecem ser verbos mais 
importantes hoje do que convencer e cooptar. E isso 
influencia tudo que fazemos.

Entender como esse cardápio de opções pode ser 
articulado na construção de bons projetos de comuni-
cação não é só tarefa de planejadores de canais, geral-
mente sentados dentro das agências. Por uma questão 
de adaptação e evolução, me parece fundamental que 
os produtores de conteúdo hoje — produtoras, veícu-
los, a criação da agência — compreendam e discutam 
o que está acontecendo além das suas próprias mesas.

Owned Media – mídia proprietária. Em última ins-
tância, trata-se de conteúdo, distribuível diretamente 
entre a marca e as pessoas, sem intermediários, a 
partir de um canal que pertence à própria marca: uma 
plataforma, um site, um aplicativo, um blog, sua conta @ comente este artigo no www.meioemensagem.com.br/opiniao

no Twitter, sua fanpage no Facebook. O impacto da 
mídia proprietária na indústria pode ser visto de várias 
maneiras, escolho aqui uma: se as marcas passam a 
enfatizar a importância dos seus próprios canais, como 
ficam os veículos? Para eles, a distribuição de conteúdo 
vem se tornando cada vez menos importante como ne-
gócio. “Monetizar” a distribuição foi, por muito tempo, 
o alicerce, e hoje há uma mudança de atenção evidente 
para o staff, o capital humano, para as pessoas que, de 
fato, criam e produzem o conteúdo. 

O licenciamento de conteúdo — “syndication” nos 
EUA — é um dos caminhos que os veículos vêm usando 
e devem usar ainda mais nessa jornada de adaptação. 
Ajudar as marcas a construir seus próprios conteúdos 
é outro caminho inevitável, até porque esse não é o 
negócio principal delas (com digníssimas exceções, 
claro). As produtoras começam também a buscar novos 
modelos de negócios nesse cenário - o desenvolvimento 
de propriedade intelectual é um exemplo cada vez mais 
recorrente

Paid Media – mídia paga (ou comprada): anúncios. 
Busca, patrocínios, spots, comerciais, banners. A lista 
é enorme e bem conhecida de todos. É o vértice desse 
triângulo responsável por manter nossa indústria de 
pé desde os primórdios. Por mais que se profetize a 
morte dela, nada substitui ainda a escala, o controle e a 
disponibilidade que ela oferece. Muito se fala sobre uma 
mudança estratégica na utilização da mídia paga: de 
alicerce ela passa a ser um forte catalisador. Estima-se 

uma redução de 10 a 15% da presença da mídia paga nos 
budgets de marketing nos próximos cinco anos (EUA, 
ok?), que devem se mover para a tal mídia conquistada 
e para a mídia proprietária. 

Earned Media - mídia conquistada / adquirida (não é 
gratuita, não). Investe-se em um assunto, e articula-se 
uma série de ações com a intenção de que as próprias 
pessoas se tornem o canal de distribuição dele. Gera-se 
um conteúdo na expectativa de que ele vire assunto. É 
um termo antigo usado em relações públicas, que ganha 
um novo significado hoje em dia — e uma importância 
bem maior —, por conta do social. Word of Mouth, 
marketing boca a boca, o tal do viral. Gosto muito de 
ver alguém explicando “mídia conquistada” como o 
resultado de uma boa execução coordenada de mídia 
paga e proprietária. O desafio aqui é o controle: o risco 
geralmente é grande. O boca a boca pode ser negativo, 
atingir escala é um desafio e as métricas dão muito tra-
balho. Mas já temos casos incrivelmente bem-sucedidos 
para serem estudados e discutidos, inclusive no Brasil.

Já vimos esse filme: quando tendências fazem ba-
rulho suficiente para levar as pessoas a um comporta-
mento do tipo “precisamos prestar atenção nisso”, dá-se 
mais atenção a especialistas do que a generalistas. Mas 
o que faz a diferença mesmo é coordenar e articular 
os especialistas e os generalistas. Influenciar os tais 
espaços entre as pessoas não é arte nem ciência. Deve 
ser a nossa tarefa diária como publicitários.
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