
Avanços tecnológicos e mudan-
ças culturais transformaram ra-
dicalmente o funcionamento
dos meios de comunicação. Um
exemplo é que hoje as pessoas
resistem a pagar pelas informa-
ções que consomem. Porém, pa-
ra Paulo Faustino, professor da
Universidade do Porto, e Rami-
ro Gonçalez, professor da Fun-
dação Instituto de Administra-
ção (FIA), é apenas questão de
tempo para que as empresas de
comunicação voltem a cobrar
pelos conteúdos que veiculam,
principalmente na internet.

A dupla está lançando neste
mês o livro “Gestão Estratégi-
ca e Modelos de Negócio a O ca-
so da indústria de mídia” (Me-
dia XXI/Formalpress, R$ 39),
obra onde discutem as transfor-
mações pelas quais as empre-
sas de comunicação estão pas-
sando. O lançamento marca a

chegada da Media XXI ao país,
empresa portuguesa que atua
ainda nos segmentos de treina-
mento e consultoria.

No livro, as transformações
em curso nos meios de comuni-
cação são discutidas em dois
momentos. Na primeira parte,
Faustino, que também é presi-
dente da Media XXI, faz uma re-
trospectiva da evolução dos mo-
delos de negócio da mídia.

Segundo ele, esse modelo
tem sido basicamente sustenta-
do por leitores e anunciantes.
Ela observa, contudo, que estes
optam cada vez mais por formas
alternativas — desde o patrocí-
nio até ações em redes sociais —
para divulgar suas marcas. Ao
mesmo tempo, os consumido-
res contam com novos canais de
comunicação e, por isso, con-
quistar a atenção desse grupo
não é mais tão simples. O resul-
tado é a queda no faturamento
das empresas de comunicação.

De acordo com Faustino, o

atual modelo de negócio das
empresas de comunicação so-
cial não é sustentável no médio
prazo. “O grande desafio des-
sas empresas é desenvolver no-
vas atividades que gerem recei-
ta, pois a publicidade por si só
não é mais suficiente para tor-
ná-las prósperas”, diz.

Novos negócios
Segundo ele, para recuperar re-
ceita as empresas de comunica-
ção estão desenvolvendo novos
negócios, como conferências e
eventos. “Um evento é tanto
mais importante quanto mais
midiatizado for. Portanto, as
empresas de mídia têm vanta-
gens nesse campo”, afirma. As-
sim, a tendência é que essas em-
presas usem cada vez mais sua
competência na produção de
conteúdo e a força de sua marca
para dar aval a outros produtos.

Na segunda parte do livro,
Gonçalez relata e discute episó-
dios concretos onde os impac-

tos dessas transformações são
evidentes. Inspirando-se na
própria internet, particular-
mente nos blogs, os textos des-
sa parte da obra são organiza-
dos de modo mais livre. São
discutidos desde o impacto da
internet no jornalismo até os
questionamentos sobre a efeti-
va geração de resultados das
ações em redes sociais

De acordo com Gonçalez,
uma questão central na discus-
são é que as plataformas online
capturam audiência das plata-
formas offline, mas não trazem
receita na mesma proporção.

“Nossa proposta é que o con-
teúdo de qualidade deve ser pa-
go”, diz o especialista, acrescen-
tando que a ilusão de que o con-
teúdo deve ser gratuito precisa
ser desfeita de modo criativo,
como a oferta de recursos adi-
cionais para os assinantes de si-
tes de notícias, entre eles, a pos-
sibilidade de comentar maté-
rias e reportagens. ■
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Campo de Lula vai escoar gás natural
a partir da semana que vem
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Gartner diz que conexões móveis
mundiaischegarão a 5,6 bilhões em 2011

Ag. Petrobras

Os desafios para o futuro da mídia

O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, vai iniciar a partir
da semana que vem o escoamento de gás natural produzido no local,
informou o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme
Estrella. Até agora, a estrutura de produção que opera em Lula escoava
apenas petróleo e queimava o gás natural, porque ainda não dispunha
de mecanismos para escoar o gás que era extraído junto com o óleo.

O número de conexões móveis mundiais chegará a 5,6 bilhões em
2011, 11% acima das 5 bilhões de conexões em 2010, de acordo com
o Gartner. O faturamento com serviços de dados móveis chegará
a US$ 314,7 bilhões em 2011, um aumento de 22,5% com relação ao
faturamento de US$ 257 bilhões em 2010. As conexões vão apresentar
um crescimento regular até 2015, quando deverão chegar a 7,4 bilhões.

Os especialistas Ramiro Gonçalez (esquerda) e Paulo Faustino
(direita): empresas de comunicação precisam ser mais criativas e
encontrar novas fontes de receita

Lançamento do livro
marca a chegada da
Media XXI ao Brasil,
empresa portuguesa
que atua também
no segmento
de consultoria e
treinamentos
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Para especialistas, o atual modelo de negócio das companhias de comunicação não é sustentável no médio prazo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 32.
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