
Chegará o dia em que livrarias, cinemas, 
bancas de jornal e até a TV da sala pare-
cerão dinossauros. A massificação da tec-
nologia e seu impacto nos hábitos de con-
sumo do público e, consequentemente, nos 

gastos colocaram em xeque a indústria da mídia e do 
entretenimento. 

Segundo a empresa de pesquisa de mercado IDC, em 
2011 serão vendidos em todo o mundo 44,6 milhões de 
tablets, com sistemas operacionais leves como o iOS, da 
Apple, ou o Android, do Google (aumento de 160% em 
relação a 2010), e 14,7 milhões de leitores de livros ele-

trônicos (quase 40% a mais). O segmento das TVs 3D 
crescerá 500% e o dos smartphones, 26%. E, à medida que 
os consumidores investem em aparelhos eletrônicos que 
lhes oferecem melhores experiências de uso, as vendas 
de microcomputadores e de telefones celulares não inte-
ligentes despencam: o IDC projeta quedas de 39% e 56%, 
respectivamente, este ano. 

Por mais que essas tendências representem grande 
oportunidade de crescimento para as empresas de mídia 
e entretenimento estabelecidas, até agora seu efeito pro-
vocou mais rupturas do que benefícios. 

Organizações de todos os setores dessa indústria -pro-
dutoras e canais de TV, distribuidores de conteúdo, mí-
dias, estúdios de cinema, desenvolvedores de videoga-
mes, fabricantes de dispositivos e até gravadoras- estão 
competindo pela lealdade de seus clientes com centenas 
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O que Jeff Zucker, presidente-executivo do conglomerado 
de mídia NBC Universal até janeiro de 2011, disse sobre 
o lançamento do site Hulu.com em 2008 foi significativo: 
ele estava preocupado de estar trocando "dólares analógi-
cos por centavos digitais". O Hulu foi criado pela NBC em 
parceria com a News para transmitir programação televi-
siva pela internet gratuitamente. 

Vale dizer que, dois anos depois dessa declaração, du-
rante uma conferência na Wharton School, Zucker con-
fessou que a equação ainda não funcionava. "Um modelo 
de negócio completamente digital ainda não é viável do 
ponto de vista econômico", lamentou. "O dinheiro não 
está no Hulu, nem na Netflix, tampouco no iTunes. A NBC 
continua gerando bilhões de dólares em receitas graças 
ao modelo tradicional: a distribuição de programação por 
meio da Comcast ou da Time Warner Cable." 

No entanto, as pessoas já não assistem a "programas 
de televisão" ou "filmes" como antigamente; elas veem 
"conteúdo" quando querem, em seus aparelhos e lugares 
preferidos. Isso aparece em pesquisas, como a do Institute 
for Business Value, da IBM, feita com consumidores de 
países da Europa, América e Ásia: 50% dos jovens entre 
18 e 21 anos assistem à programação televisiva online 

ONDE ESTÁ 0 NEGÓCIO? 
O que vem acontecendo na área de música é um bom 
exemplo do novo cenário. De 2003 a 2012, as gravadoras 
terão perdido mais de 40% de seu valor de mercado de-
vido à migração dos consumidores para o mundo digital. 
Quem ficou com o valor que elas perderam? Novos com-
petidores, como a Apple. Isso porque o ritmo de adoção 
das novas tecnologias pelos consumidores é mais rápido 
do que se esperava -e as empresas não estão conseguindo 
acompanhá-lo. Dois informes recentes de firmas de con-
sultoria mostram o tamanho do problema: 
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com regularidade. Consequentemente, ligam menos a TV 
convencional. Por vezes, parece um verdadeiro nó górdio, 
aquele impossível de desatar da história do rei da Frígia 
no século 8o a.C. 

Neste exato momento, estão sendo enviadas 48 horas de 
videoclipes ao YouTube. O vídeo é o aplicativo móvel de 
maior crescimento também: em 2015, representará dois 
terços do tráfego mundial de dados, segundo o IDC. 

Leslie Moonves, presidente-executivo da CBS, admi-
te: "Não há discussão. As gerações mais jovens já não 
recorrem à televisão para se divertir; usam dispositivos 
móveis. Temos um grande desafio: encontrar uma for-
ma de ganhar dinheiro com nosso conteúdo em diversas 
plataformas". 

UM MERCADO FRAGMENTADO 
Durante muito tempo, as editoras acreditaram que seus 
clientes de mais idade se manteriam fiéis aos produtos 
impressos e focaram suas estratégias online no público 
jovem. Pesquisas recentes demonstram, porém, que gran-
de parte do crescimento da mídia jornalística na internet 

é impulsionada por leitores de 55 anos ou mais, enquanto 
o contingente de 18 a 24 anos despenca. 

A conclusão é óbvia: os jovens nem consideram os meios 
online um destino interessante. Ao contrário, usam os ser-
viços de agregadores de notícias, como o Google Reader, o 
My Yahoo ou o Netvibes. 

O modelo de negócio das empresas de mídia também 
lhes dá flexibilidade para experimentar novas estratégias. 
Os anúncios publicitários online geram retorno por uni-
dade muito menor do que seus equivalentes em papel. 

Segundo dados da Wharton, o valor do jornal impresso 
ainda eqüivale a 18 vezes o valor de sua versão online. 
Com a TV acontece algo similar: o valor da audiência te-
levisiva é o triplo do valor gerado pela audiência online. 

Então, como entreter e reter os clientes e, ao mesmo 
tempo, ganhar dinheiro? Especialistas em marketing afir-
mam que jornais como The New York Times ou The Wall 
Street Journal têm papel importante. Mesmo com 1 mi-
lhão de jornais digitais, explicam, os que criam tendência 
são os já estabelecidos. Não só desenvolvem conteúdo, 
mas indicam a que histórias prestar atenção. Por isso, eles 

OS MEIOS DE C0MUNICAÇÃO PODEM 

INSPIRAR-SE NO ITUNES, SEGUNDO 

STEPHEN KOBRIN, MAS DEVE HAVER 

MAIS DE UM MODELO DE NEGÓCIO 

sustentam que o modelo de anúncios publicitários nunca 
vai desaparecer, mesmo que um segmento de usuários 
esteja disposto a pagar mais para obter a informação on-
line sem publicidade. 

É provável, portanto, que haja mais de um modelo de 
negócio para monetizar o ambiente digital. Stephen J. Ko-
brin, professor de gestão da Wharton e editor da Wharton 
School Publishing, sugere que os meios de comunicação 
emulem o iTunes. A loja da Apple tem um esquema de 
monetização digital viável: os usuários pagam bem pou-
co, com um mecanismo simples. Antes de pensar nisso, 
entretanto, os meios deveriam melhorar a experiência de 
uso, acredita Robrin. 

Os tablets, por exemplo, têm o potencial de revolucio-
nar a indústria editorial, mas, essencialmente, ler um li-
vro digital é quase o mesmo do que lê-lo em papel. Falta 
agregar valor real, gerar uma nova experiência. "Enquan-
to não entendermos como será o livro eletrônico, é difícil 
pensar no modelo de negócio", diz o professor. 

Alberto Vitale, número um na Random House entre 
1989 e 1998, foi pioneiro no setor quando, em 1994, to-
mou a decisão de que a editora não assinaria nenhum 
contrato que não incluísse os direitos digitais dos livros 
a ser publicados. "A tecnologia digital deu aos editores a 
possibilidade de desenvolver um novo negócio. Isso não 
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Os modelos de monetização desses aplicativos de uso 
amigável e sucesso rápido se sustentam no uso em esca-
la: cada ação dos jogadores está ligada à venda de bens 
virtuais. Da mesma forma, os jogos para dispositivos 
móveis recorrem ao GPS do telefone para apostar na 
publicidade relacionada com a localização geográfica do 
jogador. 

OS ANÚNCIOS PERSISTEM 
Baseada na lógica dos novos desenvolvedores de video-
games, a equipe do YouTube trabalha há um bom tempo 
na criação de produtos publicitários que tirem proveito do 
trânsito de pessoas pelo site. O portal recebe 3 bilhões de 
visitas por dia. 

Observamos no YouTube o aplicativo TrueView, que 

dos mais de 2 bilhões de visitas que o YouTube monetiza 
por semana. 

O Google não fornece cifras, mas os analistas financeiros 
estimam que as receitas do YouTube cresceram de cerca 
de US$ 200 milhões em 2008 para US$ 1 bilhão em 2010. 

DUELO DE TITÃS 
A internet é uma plataforma aberta, enquanto o negócio 
da televisão é um mundo cuidadosamente vigiado por 
executivos resistentes a mudar seus lucrativos modelos 
de negócio, aperfeiçoados durante anos. 

De um lado, a disponibilidade gratuita de conteúdos na 
TV conectada à internet atenta contra as receitas de publi-
cidade -os anúncios online não são tão lucrativos quanto 
os de TV; de outro, boicota o modelo de negócio do setor-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



os canais pagam tarifas gordas a distribuidores como Di-
recTV, Comcast e Time Warner para que seus programas 
sejam transmitidos. Não interessa a nenhum deles que o 
conteúdo esteja disponível gratuitamente no Google ou na 
Apple TV. 

No total, segundo dados da empresa de pesquisa Diffu-
sion Group, os operadores de TV paga por cabo ou satélite 
e os canais e produtoras de conteúdo faturam nos Estados 
Unidos mais de US$ 60 bilhões em publicidade por ano. 
Os assinantes de TV paga representam receitas em torno 
de US$ 80 bilhões anuais para companhias como Com-
cast e DirecTV. 

Essas empresas, por sua vez, pagam cerca de US$ 23 
bilhões por ano a canais como ESPN e HBO para trans-
mitir seus programas, um dos motivos pelos quais o 
modelo de TV paga é a principal fonte de receitas dos 
conglomerados de mídia, entre eles Walt Disney, Time 
Warner, Viacom e News. 

Ambos os fluxos de receita, o dos anunciantes e o que 
provém dos espectadores, correm sério risco se a indús-
tria se abrir totalmente à internet. A audiência será fratu-
rada, o que reduzirá a grande atração que a TV tem para 
seus anunciantes: o alcance em massa. 

Em 2009, a Time Warner e a Comcast, as duas maiores 
operadoras de TV a cabo dos Estados Unidos, lançaram 
o serviço TV Everywhere (TV em todo lugar), por meio 
do qual os assinantes podem ter acesso à programação 
em qualquer dispositivo móvel. Desde então, CBS, HBO, 
Cinemax, Starz, TNT, TBS, CNN e Cartoon Network ma-
nifestaram sua intenção de participar do projeto. 

Jeffrey Bewkes, CEO da Time Warner, destacou que 
o projeto poderia se tornar "o maior acontecimento no 
segmento de vídeo na internet e alcançar um sucesso su-
perior ao do YouTube, do Hulu ou da Netflix". O triunfo, 
porém, ainda não se materializou. 

Atualmente há 4 bilhões de telespectadores em todo o 
mundo, mais do que o número de usuários de internet e 
o de celulares somados. A migração para o digital ainda é 
lenta, mas constante. No último trimestre de 2010, as em-
presas de TV paga norte-americanas perderam 119 mil 
assinantes, segundo a empresa de pesquisa SNL Kagan. 
Isso não é muito, em comparação com o total de cerca de 
100 milhões de assinantes. No entanto, um estudo recente 
da Strategy Analytics com consumidores norte-america-
nos descobriu que 13% dos assinantes de TV paga plane-
jam cancelá-la nos próximos 12 meses -e isso é muito. 
Paralelamente, de janeiro a setembro de 2010, a Netflix 
ganhou 4,7 milhões de novos clientes. 

Sem dúvida, o quebra-cabeça dessa área tem muitas pe-
ças. Algumas não se encaixam, mas é cedo para deixá-las 
de lado. Afinal, Alexandre o Grande, da Macedônia, con-
seguiu cortar o nó górdio, ainda que 500 anos mais tarde 
(como aquele mundo estava longe de ser digital, tudo era 
mais lento mesmo). Enquanto isso não acontecia, o filho 
do rei Górdio, Midas, expandiu o império -e os negócios, 
o mesmo Midas que, metafórica e mitologicamente, trans-
formava em ouro tudo que tocava. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 68-74, set./ out. 2011.




