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Example: Media Business

























... enabling and match-making business for new & 
niche talent











Web 1.0 =>Web 2.0

































Don E. Schultz é um 
visionário na área de 
marketing. No início da 
década de 1990, 
antecipando o impacto
da revolução digital que
iria transformar
radicalmente a 
economia, ele já alertava
que o marketing e a 
comunicação teriam
que se reinventar para
responder aos desafios
de um novo ambiente de 
negócios. 



IMC- Integrated
Marketing 
Communications 
represents a Shift Away 
from the Four Ps 
(Product, Price, Place, 
Promotion):

“The Silo System of 
organizational structure 
that had neatly 
accommodate the 4 Ps 
model began to fall 
short”.























“A propaganda online tem uma equação de oferta-e-
demanda diferente daquela dos jornais e das revistas. 

No MySpace não há um número finito de páginas
impressas para as quais os propagandistas são
forçados a competir. Ao contrário, o crescimento
contínuo da Internet significa um `quase infinito´

número de páginas em que as propagandas podem -e 
devem- ser servidas para fazer dinheiro. Isto significa
que os donos de sites, mais que os compradores de 

propagandas, são aqueles que são forçados a 
competir em preço. O resultado: taxas reduzidas”.

Rupert Murdoch, magnata dono da News Corp., que
é a proprietária do MySpace.



“Na Internet, nós aprendemos como medir a 
efetividade da propaganda, e o desafio agora é
mover estas mesmas medidas de efetividade

para a mídia off-line”.

Hal Varian, Professor de Economia da 
Universidade da Califórnia, em Berkeley,EUA, e 

Chief Economist Officer do Google.



Fonte: Evans, David 2008.
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Deploy (Aplique): Adote uma plataforma de 
tecnologia uniforme para ser usada em toda a 

empresa, organização ou instituição;

Innovate (Inove): Projete melhores formas de 
fazer o trabalho em sua empresa, 

organização ou instituição;

Propagate (Propague): Use a TIC para replicar 
inovações de processos em sua empresa, 

organização ou instituição.





SEIS PASSOS IMPORTANTES

• Procure adotar uma Estratégia de Inovação;

• Estabeleça uma Arquitetura e uma Gestão de TICs que 
sejam robustas, simples e eficazes;

• Defina uma Clara Gestão de Redes de Relacionamento;

• Estruture uma Organização para Inovação e Implemente 
sua Gestão; 

• Implemente uma Estratégia de Desenvolvimento da 
Inovação;

• Utilize uma Moderna Gestão de Marketing para Inovação.
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