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D
evez em quando,
um executivo cujo
cérebro estou ex-
plorando vira ame-
saefazumapergun-

ta. Ultimamente, venho rece-
bendo algumas versões do se-
guinte: “Você fala muito das
companhias de mídia tradicio-
nais. Quem, na sua opinião, de-
cifrou esse negócio de inter-
net?”. É uma questão difícil,
mas muito pertinente, diante
de toda a barulheira digital da
última década.
Rupert Murdoch e a News

Corporation, por exemplo, ga-
nham pontos pela velocidade e
determinação para conquistar
força online. As iniciativas da
companhia incluíram a com-
pra, no ano passado, do site de
relacionamentosMySpace, su-
cesso entre os adolescentes

americanos.
Robert A. Iger, daWalt Dis-

neyCompany,énotávelcomoo
primeiro a incluir programas
de televisão – da ABC, de sua
propriedade – no iTunes e en-
tão tentar transmiti-los na
web,apoiadoapenasporpatro-
cinadores.
A Time Warner tem nas

mãos o paradoxo daAOL: é do-
na de um dosmaiores destinos
da web, mas está ofuscada pe-
losassustadoresdesafiosdene-
gócios do serviço.
A Viacom fez algumas aqui-

sições pequenas, mas hábeis –
Neopets e iFilm, por exemplo –
e tem um histórico comprova-
dodesaberoqueos jovensque-
rem e atendê-los na MTV e na
Nickelodeon.
Entre as companhias de jor-

nais, acredito que a Washing-
ton Post Company e a Dow Jo-
nes – e, sim, aNewYorkTimes
Company – destacam-se por
suas estratégias online. E,
quanto aos canais de televisão
acabo,aCNNeaMSNBCpare-
cemterdemarcadoumexcelen-
te território online.
Masseriapossívelargumen-

tarqueaquantidadede focoea
comoção em torno das ativida-
des online nas companhias de
mídia têm algum tipo de rela-
ção inversa com a quantidade
de renda de curto prazo que
elas representam para essas
empresas.
Ainda estamos nos estágios

iniciais, mas, considerando o
quanto a internet já transfor-
mouamídiaeasociedade,ésur-
preendentequeascompanhias
de mídia tradicionais ganhem
tão pouco dinheiro com ela.
Não acreditem cegamente

emmim.Dêemumaolhadanas
declarações financeiras dos
maiores nomes para ver o que
eles dizem sobre suas vendas e
lucros na web. Vocês não en-
contrarão números separados
e categorizados da Disney, da
Viacom ou da TimeWarner (à
exceção da AOL).
NemsequernaNewsCorpo-

rationasoperaçõesde internet
combinadas, incluindo o cada
vezmaispopularMySpace,me-
recemaparecerseparadamen-
te na declaração de renda. Em
vezdisso,acompanhiaconcen-
tra-se em sete “segmentos da
indústria”umtantoforademo-
da, entre eles programação de
TV a cabo, televisão, jornais e
entretenimentofilmado.Asati-
vidades online são enfiadas nu-

ma categoria chamada “ou-
tros”,queincluicompanhiasde
outdoors na Rússia e na Euro-
pa Oriental, um selo fonográfi-
conaNovaZelândia, umacom-
panhia de tecnologia israelen-
seeumaempresaquepossuios
direitosdetransmissãoepatro-
cíniodaCopadoMundodeCrí-
quete de 2007.
No período de nove meses

terminado em 31 de março, a
categoria “outros” mal repre-
sentou US$ 1 bilhão da renda
total de US$ 18,5 bilhões da
NewsCorporation, e contabili-
zouumprejuízooperacionalde
US$ 68 milhões numa compa-
nhia que mostrou uma renda
operacional total de US$ 2,84
bilhões. Em outras palavras, a
internetfoiumerrodearredon-
damento.
Algumascompanhiascome-

çamaoferecer amostrasdeco-
mo estão se saindo online. Por
exemplo, a Tribune Company,
quepossui dezenasde jornais e
estaçõesde televisão,disseque
a renda da mídia digital soma-
riaUS$225milhõesnesteano–
ou 6% de sua renda de publica-
ção, porcentagem que, espera
a empresa, dobrará até 2010.
O diretor financeiro da Dis-

ney, Thomas O. Staggs, disse
recentemente numa conferên-
cia de investidores que a com-
panhia gerava cerca de US$
500 milhões em vendas de pu-
blicidade online em suas pro-
priedades, que incluem a
ESPN.com.Mas istoocorrenu-
macompanhiaque,nototal,de-
verá gerar uma renda de US$
34 bilhões neste ano.
Recentemente, visitei Sum-

ner M. Redstone, presidente

daViacom, emsua casa emBe-
verlyHills. Enquantoexamina-
va sua coleção de peixes de
águasalgada–amaiordomun-
do, diz ele –, apresentei-lhemi-
nha teoria de que pouquíssimo
dinheiroestásendogeradoonli-
ne apesar de toda a atividade
da turmadamídia. “Espero ter
um negócio de US$ 500 mi-
lhões daqui a três anos”, disse
Redstone. “Pode não sermuito
dinheiro para você, mas é para
mim.” Assim, talvez eu tenha
sido um pouco insolente. A vi-
são dos otimistas é que os fru-
tos deste novo território ainda
estão aí para ser colhidos.
Apenas 6% de todos os gas-

tos com publicidade nos Esta-
dos Unidos foram para a inter-
net no primeiro trimestre, se-
gundo o Merrill Lynch. Mas a
categoria teve claramente o

maiorcrescimento–38%emre-
laçãoaomesmoperíododoano
passado. E aPricewaterhouse-
Coopers prevê que os gastos
com anúncios na internetmais
que dobrarão globalmente ao
longodospróximos cincoanos,
chegando aUS$ 51,6 bilhões.

ESFORÇOS
A visão menos animada das
companhias de mídia tradicio-
nais é que seus esforços online
nãoresultarãodiretamenteem
mais renda ou lucrosmais gor-
dos. Graças aos agregadores,
compartilhamento de arqui-
vos, piratas e outros obstácu-
los, mais valor será vazado ou
roubado do que ganho.
Isto não significa que o setor
online nunca será uma fonte fi-
nanceira importante – se não
central – para todos os tipos de
negócios demídia.
Para algumas companhias,
contudo, ele pode servir cada
vezmaiscomoumcanalpromo-
cional ou de marketing, ou co-
moumaversãobarata,masam-
plamente distribuída, do que
os consumidores podem com-
prar em formatos convencio-
nais (um exemplo característi-
co: se você está lendo isto em
papel, é provável que tenha pa-
go, de uma maneira ou de ou-
tra. Se está lendo online, há
uma boa probabilidade de ser
degraça.Mas,denovo,nãocus-
tou muito para lhe disponibili-
zar este artigo digitalmente).
Por enquanto, permanece
em aberto a questão de quem,
entre as companhias de mídia,
decifrou a internet. No entan-
to, nessa época de revolta e es-
curidãoemtornodasperspecti-
vas da mídia, é divertido pen-
sar em quanto dinheiro ainda
pode ser ganho no velho e bom
mundo offline. ●
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À espera do dinheiro na internet

EXPANSÃO–RupertMurdoch,daNewsCorp., parecedeterminadoaganhar forçaonline
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‘É surpreendente
que os grupos de
mídia ganhem tão
pouco comaweb’
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