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Discutir o futuro da 
indústria da comu-
nicação não é tarefa 
simples, tamanhas 

são as variantes que devem ser conside-
radas para um mercado como o brasilei-
ro, que segue modelos de negócios pró-
prios, caso das agências de publicidade, 
e que tem uma TV aberta muito forte e 
uma internet com potencial de cresci-
mento acima do que muitas nações euro-
peias comportam hoje. Mas esse propó-
sito norteou um dos painéis mais aguar-
dados do evento ProXXIma, que foi re-
alizado, há duas semanas, pela sexta vez 
pelo Grupo Meio & Mensagem. 

 Representantes dos seis principais gru-
pos de mídia nacional estiveram no Pro-
XXIma 2012, para discutir investimentos 
nos meios TV aberta, TV paga, jornal, re-
vista, rádio e internet. O time foi compos-

to por Walter Zagari (vice-presidente co-
mercial da Rede Record), Fred Nogueira 
(vice-presidente do Grupo Bandeiran-
tes), Fred Kachar (diretor-geral da Edi-
tora Globo), Gustavo Ramos (diretor de 
novas mídias da Globosat), Enor Paiano 
(diretor de publicidade do portal UOL), 
Silvio Genesini  (diretor presidente do 
Grupo Estado) e Rubens Campos (dire-
tor do Sistema Globo de Rádio). O painel 
abordou o modelo de negócios dos veí-
culos para os próximos anos. E duas pa-
lavras orientaram a discussão: multipla-
taforma e integração. 

Cada um deles respondeu a três pergun-
tas, elaboradas por Pyr Marcondes, diretor 
da Plataforma ProXXIma e mediador do 
debate.No painel o default  foi a excelên-
cia do conteúdo como diferencial para o 
consumidor, unido à distribuição em di-
ferentes plataformas: impresso, digital e 

Integração e multiplataforma: o 
futuro da indústria de comunicação
Debate com seis grandes grupos de mídia aponta que modelos de negócios não podem escapar dessas estratégias

Por RENATO PEZZOTTI rpezzotti@grupomm.com.br

“Na época da bolha da internet, se dizia 
que tudo ia virar digital — inclusive 
compras, jornais e até o sexo. Essa 
previsão estava errada. Nascemos 100% 
digital, mas, antigamente, 90% da renda 
chegavam das assinaturas do provedor. 
Hoje não chega a 10%.”

Enor Paiano  — UOL

“Cerca de 30 milhões de pessoas no 
Brasil lêem notícias de uma forma 
geral na internet. O desafi o é encontrar 
esse modelo futuro de remuneração, 
expandindo o core. Estamos fi cando 
parecidos e isso vai aumentar, ainda mais 
com o crescimento da banda larga e a 
segmentação da internet.”

Silvio Genesini — O Estado de S.Paulo

“Em relação ao online, as dúvidas são 
muitas. Quando e quanto cobrar dos 
clientes? É um dilema de resposta 
fácil, mas generalista, olhando para 
fora do Brasil. Hoje temos de ser muito 
diferentes para executar isso.”

Fred Kachar — Editora Globo

até out-of-home e eventos.  “O futuro será 
dominado pelas grandes marcas que tive-
rem conteúdos excelentes e que realizem 
essa distribuição em várias plataformas”, 
resumiu Campos. Como exemplo, ele ci-
tou o lançamento dos aplicativos da rede 
CBN para iPad e iPhone, que estarão dis-
poníveis em cerca de 40 dias.  
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Painel com executivos dos meios TV paga, internet, jornal, TV aberta, revista e rádio  teve como 
um dos focos do debate a excelência do conteúdo com distribuição em diferentes plataformas

“Se em 2022 fizermos um evento co-
mo o ProXXIma, não seremos os sete 
aqui. Ou seremos mais ou bem menos, 
mas sempre mais parecidos. Criaremos 
plataformas multimeios, perseguindo 
alguma forma de remuneração”, cal-
culou Genesini, do Estadão. O execu-
tivo do Sistema Globo de Rádio lem-
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       “Na última Copa do Mundo, faturamos  
15 vezes mais do que nas Copas passadas, 
por causa do nosso C3: a central de 
criatividade para o cliente. A CBN, por 
exemplo, é uma rádio cara. Quem quiser 
estar nela, tem de pagar caro. Vivemos do 
jornalismo isento e temos de ter margem 
para essa isenção.”

Rubens Campos — Sistema  
Globo de Rádio

“Em 75 anos, vivemos da receita 
publicitária dos diferentes modelos de 
negócios, com um olhar para o futuro 
sem deixar de prestar atenção no 
passado. Hoje, nossa receita vem 50% 
da  televisão e 50% de outros negócios.”

Fred Nogueira  — Bandeirantes

“A gente mexe com um negócio muito 
pequeno, se comparado com outras 
áreas de negócio. A propaganda não 
pode ser encarada como despesa, e, 
sim, como insumo. Enquanto houver 
uma tela, os canais de TV estarão 
fazendo sucesso. O que faz a diferença 
é você acreditar no seu produto.”

Walter Zagari  — Record

“Estamos vivendo uma mudança de 
hábito do consumidor. Agora ele é não-
linear, com muitos vídeos on  
demand. Temos novas regras.  
As coisas mudaram. O desafio é 
descobrir como tirar dinheiro disso.”

Gustavo Ramos – Globosat

Veja como foi o debate em 
reportagem da TV Meio & 
Mensagem em http://migre.
me/97uFb. Ou fotografe o código 
ao lado com o celular (mais 
instruções à pág. 4).

brou que há pouco tempo os anos de 
Copa do Mundo eram ruins para as rá-
dios. Mas o cenário precisa ser altera-
do, com as seguintes  novidades:  servi-
ços de SMS, assinantes de TV paga com 
canais de áudio e até eventos realiza-
dos pelo veículo. 

Essa última área vem se tornando ca-
da vez mais atraente para os grupos de 

Paralelamente aos seminários princi-
pais do evento, acontece o  ProXXI-

ma Garage, formato com palestras pa-
trocinadas e de duração mais curta. Na 
edição 2012 do evento foram organiza-
dos 12 painéis do gênero. O propósito é 
discutir novidades, tendências e resulta-
dos, apresentados por empresas como iS-
tockPhoto, Experian, Adobe, Return Pa-
th, Hotwords, DP6, ESPN, Editora Globo, 
UOL, e Globo.com. No balanço do even-
to, Igor Puga,  sócio-diretor da ID\TBWA, 
ressaltou a importância do formato. “No 
palco, diante de uma plateia tão grande, 
os palestrantes não discutem no mesmo 
tom dos bastidores. Será interessante se 
tivermos mais salas como as do Garage, 
onde os debates podem ser mais since-
ros”, comentou.

A palestra promovida pela Globo.com, 
comandada pelo diretor comercial Edu-
ardo Becker, mostrou o projeto Rede Glo-
bo de Internet, implantado há um ano 
pelo País. Daniela Campos, diretora do 
projeto, contou que são 122 emissoras 
atuando juntas há 12 anos (delas, 117 
são afiliadas). Hoje, a rede de internet 
cobre 96% dos municípios brasileiros. 

GARAGE

Direto ao ponto
Em palestras curtas, empresas como Globo.com e Adobe 
apresentam novidades e resultados de projetos digitais

“É a capilaridade necessária para aten-
der às necessidades de todo o público 
internauta. Não basta ter apenas estru-
tura, é preciso estar lá, ter o olhar local 
do acontecimento”, comentou. 

O repórter Maurício Kubrusly deu 
exemplos práticos do que a Globo.com 
alcançou. Foram exibidos alguns episó-
dios do quadro Me Leva Brasil, do Fan-
tástico, pelo qual viajou Brasil afora em 
busca de histórias de desconhecidos. Essa 
jornada trouxe à tona momentos que não 
ganhariam notoriedade de outra forma. 

No setor de tecnologia, Eric Honey-
cutt, da iStock Photo (destinada à comer-
cialização de arquivos de imagens, vídeo 
e áudio), abordou as ferramentas dispo-
níveis, hoje, no mercado e sua influência 
nos rumos da fotografia. Segundo ele, o 
site teve de se adaptar às novas formas 
de se produzir imagens. Para isso, o site, 
que oferece imagens manipuladas grafi-
camente, passa agora a aceitar também 
que os colaboradores enviem fotografias 
tiradas com iPhones e editadas a partir de 
aplicativos como o Instagram. “Tirar uma 
foto e manipulá-la é algo que quase todo 
mundo já faz no dia a dia de forma ama-

dora; a diferença aqui é tornar essa ima-
gem real, é fazer o usuário acreditar no 
que vê. É necessário também que o con-
teúdo possua um conceito e seja vendá-
vel”, afirmou Honeycutt.

Já na palestra da desenvolvedora de 
softwares Adobe, o diretor global de ca-
nais de vendas, Brian Thaut, apresentou 
o novo “pacote” da empresa: o Adobe Di-
gital Marketing Suite, composto por 16 di-
ferentes ferramentas que buscam melho-
rar o desempenho de plataformas online. 

Fundamentado na análise de dados, o 
pacote disponibiliza funcionalidades di-
versificadas que determinam, por exem-
plo, o melhor layout para uma página, as 
palavras-chave que devem ser assimila-
das a ela, recursos para tornar o conteúdo 
mais relevante aos clientes e buscas con-
duzidas por receita (que encontram re-

sultados mesmo com erros de digitação). 
As ferramentas dispõem de inteligên-

cia artificial e intuitiva, customizando a 
página de acordo com a experiência do 
usuário no próprio site ou em outros que 
estejam interligados.

Outro painel que discutiu ferramentas 
para o mercado foi o realizado pela Ex-
perian Marketing Services, unidade do 
Grupo Experian. Entre os temas abor-
dados, estavam a efetividade do e-mail 
 marketing e mecanismos de search, além 
da apresentação de dados a respeito de 
campanhas de performance. Também en-
traram no foco a presença eficiente das 
marcas na mídia social e a importância 
da boa reputação das empresas em am-
bientes digitais.

Mariana Barbosa, Nathalie Ursini  

e Orlando Figueiredo

Globo.com destacou o projeto Rede Globo da Internet e levou o repórter 
Maurício Kubrusly para falar da atração Me leva Brasil, no Fantástico
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mídia. Fred Kachar contou que cerca de 
40% do faturamento da Editora Globo 
provém de eventos específicos, um nú-
mero bem relevante, sendo que o core da 
companhia é publicar revistas. “A Edito-
ra Globo é um porto seguro para o con-
sumidor, onde praticamos um jornalis-
mo que encanta. Mas, hoje, mobilidade 
é o nome do jogo”, pontuou o executivo.

O ótimo momento da economia na-
cional ainda faz que a expectativa seja 
crescente para  todos os veículos. “Esta-
mos vivendo um momento espetacular. 
Todo mundo quer ser brasileiro”, disse 
Zagari, acrescentando que, em três ou 
quatro anos, o bolo de investimento pu-
blicitário deve saltar de R$ 40 bilhões pa-
ra quase R$ 70 bilhões por período fiscal. 

“A publicidade é subutilizada. Temos de 
aproveitar mais nossos parceiros comer-
ciais”, afirmou. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 32-33, 21 maio 2012.




