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Indústria do entretenimentoIndústria do entretenimento
Tendências e perspectivasp p



Instant messaging
VOD

Mundos virtuaisMundos virtuais
Multiplayer gamming

Blogs / Twitter / Redes sociais
C ê iConvergência

Conteúdo de usuáriosConteúdo de usuários
Celebridades virtuais
Troca de conteúdos

Brand contentBrand content
Consumo de nicho

Cauda longa



Há uma revolução acontecendo



A revolução não está sendoA revolução não está sendo 
apenas televisionadaapenas televisionada



Tudo é mais rápido



Tudo é portátil



Tudo está conectado



Todo mundo é criador



Todo mundo é produtor



Todo mundo é mídia



Todo mundo é consumidor



Tudo é entretenimento



Negócios estão mudando



Governos estão mudando



Pessoas estão mudando



A tecnologia é mais barata



A tecnologia é mais inteligente



A tecnologia é mais abrangente



E há mais tempo livre



Mas não é uma revoluçãoMas não é uma revolução 
tecnológicatecnológica



É sobre como nós usamos aÉ sobre como nós usamos a 
tecnologiatecnologia



E como fazemos a tecnologia



Entretenimento



Homo Sapiens / Homo Ludens



Tempo livre



Entretenimento é algo essencial paraEntretenimento é algo essencial para 
o ser humano, não algo supérfluo



Economia do tempo livre



Economia do entretenimento



Economia criativa



Lazer

Valores e expressões simbólicos

Criatividade, emoção, prazer



Conj nto das ati idades econômicasConjunto das atividades econômicas 
relacionadas ao lazer e à criaçãoç



Conjunto das atividades de lazer eConjunto das atividades de lazer e 
criativas com impacto econômico



CriatividadeCriatividade

++

Tecnologia

+ 

Investimento

=

Conteúdo/ExperiênciaConteúdo/Experiência



IdéiaIdéia

+

Investimento

+

Contrato

=

ValorValor



Tempo livreTempo livre

++

Desejo

+

Investimento

=

Consumo/FruiçãoConsumo/Fruição



Bens

+

Serviços



OfertaOferta
x

DemandaDemanda



Licençasç
+

MandatosMandatos



Propriedade intelectual



Ativos tangíveisg
+ 

Ativos intangíveisAtivos intangíveis



Duplo valor:

Simbólico
Econômico



Valor = Contratos



Esfera do desejo



EsporteEsporte
Jogos e brinquedos

LLazer
Turismo
Apostas

ArteArte



Economia do esporteEconomia do esporte
Economia dos jogos
Economia do lazerEconomia do lazer

Economia do turismo
Economia das apostas

Economia da arte



Esfera da necessidade



ModaModa
Gastronomia

DesignDesign
Arquitetura

Mídia
Propagandap g



Economia da modaEconomia da moda
Economia da gastronomia
Economia da arquiteturaEconomia da arquitetura

Economia do design
Economia da mídia

Economia da propagandap p g



CadeiasCadeias
produtivas



ArranjosArranjos
locais



Atividades
individuais,
associativas

ee
institucionais



CriaçãoCriação
Produção

Comercialização
Exibição/Apresentaçãoç / p ç

Consumo/Fruição

Infra-Estrutura

Serviços diretos e indiretos



Geração de rendaGeração de renda
Geração de emprego
Geração de bem estarGeração de bem-estar

Geração de desenvolvimento

(Individual/Social)( / )



Controle da demanda através do 
t l d f tcontrole da oferta

(Janelas)



Relações dialéticas...ç

Liberdade / RestriçõesLiberdade / Restrições
Amplo acesso / Propriedade

Diversidade / IdentidadeDiversidade / Identidade
Tolerância / Afirmação

Local / Nacional
Particular / Geral/

Tradição / Inovação
Underground / MainstreamUnderground / Mainstream



Economia (cada vez mais) limpa



Matéria prima inesgotável



Adição de valor



Formação do capital humano



Inovação e tecnologia



Experiência agregadora



Desenvolvimento local



(Clusters criativos + Revitalização)



Setor queSetor que...

+ Paga+ Paga
+ Emprega
+ Cresce
+ Exportap



Economia criativa



Mundo

US$ 1,3 trilhão

(2005)



(2005 = 3 x 1998)



EUA

Primeiro lugarg
na pauta de
exportaçõesexportações

(Desde os anos 90)(Desde os anos 90)



EuropaEuropa

2 6% do PIB2,6% do PIB
3,1% dos empregos

(2003)( )



BrasilBrasil

4,0% do PIB
5,7% dos empregosp g
6,2% das empresas

6% do valor adicionado6% do valor adicionado
4,4% do consumo familiar

(2003)



Brasil

5,0% dos empregos
á í5,6 salários mínimos (4,6)

Brasil / Serviços culturais

9% dos empregos
5 9 lá i í i (3 2)5,9 salários mínimos (3,2)

(2003)



Alto potencial de impactoAlto potencial de impacto
no desenvolvimento

dos países e das cidadesdos países e das cidades



BrasilBrasil

Mi i ãMiscigenação
Antropofagia
Diversidade
IntensidadeIntensidade



Novo front de desenvolvimento



Diferencial competitivo



(Comunidade Européia)



Setor cultural e criativo da economia



Formado porFormado por...

1 > Atividades industriais e não-industriais 
relacionadas diretamente à cultura e à 

arte

2 > Atividades geradoras de bens não 
lt i i t d lapenas culturais impactados pela 
criatividade



Ati id d lt i i d t i iAtividades culturais industriais
(1 A)( )



AudiovisualAudiovisual
Música

P bli ãPublicação
Mídia

Turismo cultural
ParquesParques



Ati idades c lt rais não ind striaisAtividades culturais não-industriais
(1 B)( )



Artes cênicas
Artes visuais

Festas popularesFestas populares
Cultura popular

ArtesanatoArtesanato
Patrimônio material

Museus
Arquivosq

Bibliotecas
ExposiçõesExposições



(Expressões artísticas tradições e(Expressões artísticas, tradições e 
instituições culturais)



Atividades criativasAtividades criativas
(2)



ModaModa
Publicidade
A it tArquitetura

Design gráfico
Design de produtos
Design de interioresDesign de interiores



Global
Entertainment

&
Media 

OutlookOutlook

(PriceWhaterho seCoopers)(PriceWhaterhouseCoopers)



Mundo

2005 > US$ 1,3 trilhão$
2010 > US$ 1,8 trilhão

Crescimento médio cultura > 6,6%
Crescimento médio geral > 5 0%Crescimento médio geral > 5,0%



América Latina

2005 > US$ 40 bilhões$
2010 > US$ 60 bilhões

Crescimento médio cultura > 8,5%
C i t édi l > 5 5%Crescimento médio geral > 5,5%



Brasil

2005 > US$ 14,7 bilhões$
2010 > US$ 21,9 bilhões

Crescimento médio cultura > 8,4%
Crescimento médio geral > 5%Crescimento médio geral > 5%



Brasil / Cinema + DVDBrasil / Cinema + DVD

2005 > US$ 600 milhões2005 > US$ 600 milhões
2010 > US$ 720 milhões

Crescimento médio > 5,0%,



Brasil / TV AbertaBrasil / TV Aberta

2005 > US$ 2 5 bilhões2005 > US$ 2,5 bilhões
2010 > US$ 4,5 bilhões

Crescimento médio > 12,5%,



Brasil / TV paga + VODBrasil / TV paga + VOD

2005 > US$ 1 9 bilhão2005 > US$ 1,9 bilhão
2010 > US$ 3,2 bilhões

Crescimento médio > 10,3%,



Brasil / Vantagensg

CrescimentoCrescimento
Estabilidade

Mercado internoMercado interno
Políticas públicas

Talento
Diversidade

Valorização do nacional
AberturaAbertura



Brasil / Problemas

LegislaçãoLegislação
Investimento
TecnologiaTecnologia

Carga tributária
Pirataria

Concentraçãoç
Baixa internacionalização

ConservadorismoConservadorismo



Brasil / Oportunidades

Convergência digitalg g
Globalização

Consumo de nicho e long tailConsumo de nicho e long tail
Novos modelos de negócio

Desen ol imento localDesenvolvimento local



A tecnologia estava na mesa



A tecnologia está em nossasA tecnologia está em nossas 
mãosmãos



A tecnologia estará em nós



O mundo digital interativo absorveu 
todos os formatos familiares detodos os formatos familiares de 

mídia e os transformou em algo commídia e os transformou em algo com 
o qual as pessoas podem brincarq p p



Todos os conteúdos já feitos estarão 
disponíveis para qualquer um emdisponíveis para qualquer um em 
qualquer lugar por vários meios e aqualquer lugar, por vários meios e a 

qualquer horaq q



Mídia era tudo



Conteúdo é tudo



Tudo será conteúdo



O conteúdo era uma coisa



O conteúdo é qualquer coisa



A revolução não é o avançoA revolução não é o avanço 
inexorável da tecnologiainexorável da tecnologia



É sobre como usamos a tecnologia eÉ sobre como usamos a tecnologia e 
de que modo a moldamosde que modo a moldamos



É sobre pessoas



Então Não é sobre evoluçãoEntão... Não é sobre evolução, 
mas sobre transformaçãomas sobre transformação



As novas formas de comportamento p
sugerem o nascimento de um 

mundo digital interativo



Em que tudo e todos estãoEm que tudo e todos estão 
conectadosconectados



Há uma nova geração que entende o g ç q
mundo digital interativo sem a 
necessidade de explanações



Eles nasceram nele... Interagir, g ,
conectar e fluir são conceitos 

inteiramente naturais



De certa forma, o mundo digital , g
interativo é a recuperação de um 

jeito natural de ser



É sobre melhorar, expandir e alargar , p g
coisas que os homens sempre 

fizeram, pensaram ou desejaram



É sobre explorar ao máximo o p
potencial humano, maximizá‐lo e 

realizá‐lo



A nova geração natural não entendeA nova geração natural não entende 
a baixa tecnologia os dispositivosa baixa tecnologia, os dispositivos 
que não interagem, os códigos de q g , g
região, os padrões de cor, as grades 

de programação, as janelas de 
comerciali ação os objetos semcomercialização, os objetos sem 

design e claro CDsdesign e, claro, CDs



China hoje

Online music / 86 6%Online music / 86,6%
Instant messaging / 81,4%g g / ,

Online movies and TV / 76,9%
Online news / 73,6%

Search engines / 72 4%Search engines / 72,4%
Network games / 59 3%Network games / 59,3%

Emails / 56,5%/ ,



Internet = Liberdade / Global /Internet = Liberdade / Global / 
InstantâneaInstantânea



Mais e mais pessoas estão expostas 
a um rol em permanente processoa um rol em permanente processo 
de expansão de idéias símbolosde expansão de idéias, símbolos, 

visões, comportamentos, p



O mundo, por meio das redes , p
digitais interativas, está finalmente 

se tornando um melting pot



De um certo modo o mundo está seDe um certo modo, o mundo está se 
tornando um imenso Brasiltornando um imenso Brasil



Isso não é o fim das identidades, ,
mas das fronteiras e limites (e, 

portanto, o reforço das identidades)



O d tá t d i iO mundo está se tornando mais e mais 
criativo e integradocriativo e integrado



C i ti id d é i i l ti dCriatividade é o principal ativo de 
qualquer processo produtivoqualquer processo produtivo



Economia criativaEconomia criativa
Empresas criativasp
Cidades criativas
Governos criativos
Pessoas criativasPessoas criativas



A criatividade não está apenas 
transformando as indústriastransformando as indústrias 

criativas mas todas as indústriascriativas, mas todas as indústrias, 
em todos os lugaresg



É a base da revolução



Trabalho remotoTrabalho remoto
Trabalho criativo
Trabalho inovador

Trabalho colaborativo
Trabalho > < VidaTrabalho > < Vida



Você precisa ser resiliente



Você precisa se juntar ao time



Você precisa mostrar a que veio



A mídia manda



O conteúdo manda



O consumo manda



A velha mídia era regida peloA velha mídia era regida pelo 
controlecontrole



Hoje a questão é a liberdade



Antes imperava o poder doAntes imperava o poder do 
programadorprogramador



Hoje impera o poder daHoje impera o poder da 
audiênciaaudiência



E não se trata de uma audiênciaE não se trata de uma audiência 
difusadifusa...



Nesse ambiente tão vasto e em 
permanente mutação... Como 

escolher?



Redes de audiência



É um ser vivo em permanente p
mudança e em permanente 

movimento



Sem planosSem planos
Sem governosg
Sem controles
Sem censura

Apenas regras básicasApenas regras básicas



Elas estão em todos os lugares



Fluxo de informaçõesç
Máquinas de pesquisa

Trocas básicas



As redes de audiência tem oAs redes de audiência tem o 
poder hojepoder hoje



Sua esperança é torcer para que 
seus consumidores se motivem oseus consumidores se motivem o 

suficiente para que eles façam o seusuficiente para que eles façam o seu 
marketingg



Read only



Read and write



Read, write and rewrite



InformationInformation
//

Education 
/

EntertainmentEntertainment



InformationInformation
+

Education 
+

EntertainmentEntertainment



Infoedutainment



Real



Virtual



Virtual reality / Real virtuality



convergence (n.)

1 the act of converging (coming closer)1. the act of converging (coming closer)

2. a representation of common ground 
b t th i hbetween theories or phenomena

3. the approach of an infinite series to a 
finite limit

4. the occurrence of two or more things f g
coming together



Ver



Ver e interagir



Experimentar



Produto



Marca



Estilo



Pay per use



Be in a club



Free



Where we want
How we wantHow we want
When we wantWhen we want
What we want



Anywhere
AnytimeAnytime
AnyhowAnyhow
Everythingy g



Assim é o mundo digitalAssim é o mundo digital 
interativointerativo



Why pay for a CD when you just 
want one song?want one song?

>>
Why wait months to watch a movie y

on TV?
>

Why not get what you want becauseWhy not get what you want because 
it’s not available in your country?it s not available in your country?



Why go after media trends whenWhy go after media trends when 
you have your friends or zillions ofyou have your friends or zillions of 

amateur experts available?p
>

Why limit your horizon when infinity 
is available?is available?



Mass made



Trend made



Taylor made



Há uma revoluçãoHá uma revolução
>>

Não é apenas tecnológicap g
> 

As pessoas estão mudando o modo 
como elas descobrem trocamcomo elas descobrem, trocam 
produzem e consomem tudoproduzem e consomem tudo



A nova geração entende isso deA nova geração entende isso de 
modo intuitivomodo intuitivo

>
Eles nunca viveram num ambiente 

em que as coisas não eram 
acessíveis instantaneamenteacessíveis instantaneamente
(anywhere anytime anyhow)(anywhere, anytime, anyhow)



Para eles o mundo digitalPara eles, o mundo digital 
interativo é naturalinterativo é natural



E > EntertainmentE > Entertainment
K > Knowledgeg
I > Information
N > Basic needs
R > RelationshipsR > Relationships



All of our devices will aware of 
where we are

>>
Geo location will trigger E/K/I/N/RGeo location will trigger E/K/I/N/R 

experiencesp
>

Content will be tagged to places
>>

Devices will alert you to theDevices will alert you to the 
nearness of people and content p p

related



Social networks are going beyondSocial networks are going beyond 
“stay in touch”y

>
They’re networks of E/K/I/N/R 

sharingsharing



Traditional programming is diyng
>

The most valuable source ofThe most valuable source of 
E/K/I/N/R will not come from mediaE/K/I/N/R will not come from media 
or pro experts, but from people on p p , p p

your networks



Content spreads like a contagion p g
through audience networks by 

harnessing the links between people
>>

The more random the connectionsThe more random the connections, 
the better the chance of a content 

to achieve more people



Tudo muda o tempo todo no mundoTudo muda o tempo todo no mundo
(Lulu Santos)(Lulu Santos)



TudoaomesmotempoagoraTudoaomesmotempoagora
(Titãs)(Titãs)



Mas é você que ama o passado e q p
não vê / Que o novo sempre vem 

(Belchior)



Sérgio Sá LeitãoSérgio Sá Leitão
shslf@mac comshslf@mac.com


