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"O sofrimento é temporário, o cinema é eterno." Esse pensamento cheio de esperança, 
que encontrou um lugar no roteiro original do remake recente de King Kong, do diretor 
Peter Jackson, pode ser aproveitado pela indústria do entretenimento na fase difícil em 
que se encontra. As companhias de mídia estão com problemas que, de uma maneira 
preocupante, começam a parecer permanentes. Nos Estados Unidos, as ações das 
empresas da "velha" mídia, como News Corporation, Comcast e outras gigantes da 
televisão, cinema, rádio e imprensa escrita, ficaram 25% abaixo do desempenho do 
índice Standard & Poor´s 500 nos últimos dois anos, apesar de alguns resultados 
financeiros heróicos. 
 
Enquanto isso, o valor de mercado da Google, que fez sua estréia no mercado de 
ações em 2004, é hoje igual aos valores combinados da Walt Disney, News Corp. e 
Viacom, três feras da selva da velha mídia. Um investidor, que recentemente tirou dois 
terços de seu fundo de US$ 1 bilhão das ações de empresas de mídia dos EUA e o 
aplicou em companhias de países emergentes, diz que "o mercado acha que alguma 
coisa vai derrubar essas empresas, seja a pirataria, os gravadores pessoais de vídeo 
ou a Google". 
 
Desesperada para melhorar o preço de sua ação, a Viacom se partiu em duas em 3 de 
janeiro. A Time Warner, o maior de todos os grupos de mídia, está sob o ataque de 
Carl Icahn, um predador corporativo perfeitamente adaptado para farejar os fracos e 
vulneráveis. 
 
Os grandes grupos estão vendo seus jornais e revistas perderem leitores e publicidade 
para a internet; suas operações na área de música sofrem com a pirataria e a queda 
dos preços; e os videogames de outras empresas cativam novas gerações de 
consumidores. Agora, os temores estão voltados para o cinema e a televisão, a base 
de seus negócios. 
 
Hollywood ganhou 7% menos nas bilheterias em 2005 do que em 2004, e o 
crescimento das vendas de DVDs se desacelerou. O vídeo pela internet ameaça os 
sistemas de TV a cabo e por satélite de companhias como a News Corp e a Time 
Warner. Dezenas de anunciantes estão transferindo seus orçamentos da televisão para 
a internet e propaganda a céu aberto. Os donos de marcas estão furiosos com as 
pessoas que estão usando seus gravadores digitais de vídeo para fazerem cópias de 
filmes. E se as próprias empresas de mídia mudarem para a internet, elas correm o 
risco de perder seus filmes e programas de televisão para os piratas. 
 
Não surpreende que elas estejam deprimidas. Mesmo assim, se Hollywood ensina 
alguma coisa, é que histórias podem ser reescritas e sonhos podem se tornar 
realidade. Assim como os grandes grupos varejistas como a Wal-Mart e a Tesco 
descobriram as vantagens da internet, as grandes companhias de mídia também o 
farão. 
 
 Os grupos tradicionais de mídia comandarão a audiência por muito tempo ainda e a 
nova mídia sabe disso   
 
Na verdade, a internet e os dispositivos digitais em algum momento vão acabar com a 
supremacia que essas companhias têm na distribuição. Mas elas vão ganhar algo em 
troca: um mundo digital no qual aquilo que você distribui importa muito mais do que a 



maneira como você distribui. Na área de rádio por satélite, por exemplo, a Sirius 
surpreendeu a XM Satellite Radio graças, principalmente, ao seu conteúdo, na figura 
controvertida de Howard Stern. 
 
E esse mundo guarda uma outra promessa: uma abundância de meios de distribuição 
para os consumidores (daquilo que eles querem assistir a na hora em que eles querem 
assistir) que virtualmente não apresentam custos - uma coisa que a mídia estabelecida 
está bem posicionada para fornecer. 
 
A internet ainda está no equivalente digital da era do cinema mudo. Ela é formidável 
para textos, imagens congeladas e música, mas somente agora, com o acesso de 
banda larga, ela está entrando na era do vídeo de alta qualidade. Enquanto faz isso, 
Time Warner, News Corp., Disney e outras companhias de mídia poderão agora 
começar a lucrar com seus arquivos de cinema e televisão. 
 
A venda direta de vídeos para o consumidor, sem a distribuição no meio do caminho, 
permite às empresas de mídia e aos espectadores, garimparem seus arquivos em 
busca de episódios antigos de seriados famosos ou qualquer outra coisa: são gostos de 
minorias, é verdade, mas juntando tudo, tem-se um amplo mercado novo. 
 
Além disso, a velha mídia vai comandar as audiências por muitos anos ainda. A nova 
mídia sabe disso: o Google acaba de comprar a dMarc, que vende espaço publicitário 
para o rádio à moda antiga. Sites da internet como BabyCenter.com e AlwaysOn 
recentemente lançaram versões de si mesmos em revistas impressas, para capturarem 
anunciantes que estavam fora de seu alcance na internet. Como as melhores fontes 
remanescentes de grandes audiências, a televisão e o cinema são os melhores lugares 
para se criar e promover os próximos "Simpsons" ou "Nárnia". 
 
Algumas pessoas temem que as companhias de nova mídia possam, ao longo do 
tempo, colocar de lado das empresas da velha mídia como produtoras de conteúdo. 
Certamente a mídia digital vai criar novos astros e novos negócios, mas a produção de 
conteúdo de vídeo de alta qualidade sempre será uma tarefa assustadora e cara. 
 
Sites da internet como BabyCenter.com recentemente lançaram versões de si mesmos 
em revistas impressas 
 
Música ou um blog podem ser criados a partir de um quarto, mas não um episódio da 
série "Friends". No mês passado, a DreamWorks, o mais jovem estúdio de Hollywood, 
vendeu-se para a Viacom, apesar do forte apoio financeiro que tinha. Ele fez dinheiro, 
mas não teve como investir US$ 1 bilhão em filmes todos os anos. 
 
A Yahoo! possui uma unidade de mídia, mas até agora não teve nenhum grande 
sucesso. Respondendo a notícias veiculadas dias atrás, de que a Yahoo! pretende 
investir até US$ 10 milhões em um conceito de reality-TV chamado "The Runner", 
analistas queixaram-se de que o investimento vai prejudicar suas margens. 
 
Em contraste com o "barulho" feito pela Yahoo!, a velha mídia está agora investindo na 
mídia digital com determinação. Tudo deu terrivelmente errado antes de 2000, quando 
executivos "enfeitiçados" despejaram dinheiro na internet e a Time Warner se vendeu 
para a AOL, em um dos piores negócios já registrados na história. Mas agora eles 
estão de volta. 
 



Rupert Murdoch, principal executivo da News Corp., fez uma série de aquisições em 
2005. A Disney está fornecendo dois grandes sucessos da TV, "Desperate Housewives" 
e "Lost", através do serviço de download iTunes, da Apple. No terceiro trimestre do 
ano passado, a Viacom comprou a Neopets.com, um site de animais de estimação 
virtuais. A velha mídia está bem colocada para encaminhar sua enorme audiência 
"offline" para seus sites na internet. 
 
A pirataria não parece ser agora uma ameaça tão grande. A indústria da música está 
com um negócio saudável na área de donwloads legalizados. Operadoras de redes 
"peer-to-peer" (compartilhamento) como a eDonkey, estão atuando dentro da 
legalidade. E Hollywood está percebendo que não possui o equivalente a uma grande 
fraqueza da indústria da música - a de que muitos discos consistem de umas poucas 
músicas decentes, entremeadas de muitas outras bem fracas. 
 
Qualquer empresa do setor de mídia tem dois produtos para vender: seu conteúdo 
(para os leitores e espectadores); e sua audiência (para os anunciantes). 
 
A tarefa para a velha mídia é primeiro proteger suas receitas publicitárias conseguindo 
maiores audiências online e, em segundo lugar, compensar a intolerância de seus 
espectadores com a propaganda de massa, fazendo-os pagarem mais pelo conteúdo - 
algo que eles estão cada vez mais dispostos a fazer. Não será fácil, mas salvar a 
heroína no cinema também nunca foi. (Tradução de Mario Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jan. 2006, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


