
5 FATOS QUE PROVAM QUE AS MÍDIAS DIGITAIS VÃO DOMINAR 

O MERCADO 
 

Que as mídias digitais vão dominar o mercado de uma forma geral, todo mundo 

sabe.  

Afinal de contas, temos a grande facilidade hoje em dia de consumir os mais 

variados conteúdos pela internet. 

Filmes e séries por streaming, games em mídia digital e até mesmo por serviços 

on demand e livros e quadrinhos digitais. 

Tudo isso com planos de assinatura que cabem no bolso e entregam uma 

enxurrada de conteúdo relevante. 

 

1. NÃO PRECISA SAIR DE CASA 
 

Talvez a maior vantagem de ser um adepto das mídias digitais é a facilidade em 

consumir conteúdo sem sair de casa.  

Pois é, com a variedade de serviços oferecidos hoje em dia e as facilitadas – e 

variadas – formas de pagamento, assinar aquele serviço de streaming é fácil e 

rápido. 

Não precisa ir à loja comprar um game.  

Faça seu pedido online e receba o game em segundos em seu console favorito 

ou PC.  

O mesmo vale para os outros conteúdos, trazendo uma enorme comodidade pra 

quem quer consumir tudo imediatamente. 

E vamos combinar que a praticidade de fazer tudo com cliques sem encarar 

trânsito para ir a uma livraria, loja de games ou departamentos é muito boa, não 

é? 

 

2. AS MÍDIAS DIGITAIS TÊM PREÇOS ACESSÍVEIS 
 

Não tem como esquecer os custos, certo? 

Atrelado à facilidade de estar no conforto de casa, o preço competitivo e que 

entrega comodidade e várias opções disponíveis, é matador na hora da escolha. 

https://ovicio.com.br/netflix-cresce-em-2020-e-com-bons-numeros-de-assinantes-busca-expandir-no-mercado-digital/


Um serviço de streaming de filmes e séries por exemplo, entrega, a preços 

baixos de forma mensal, listas enormes de conteúdo disponível para assistir 

quando quiser. 

É infinitamente mais barato quando comparado a adquirir uma mídia física de 

um filme, por exemplo.  

Além dos filmes e séries, que já fazem parte de nossa vida, existem – mesmo 

que de forma ainda não tão difundida – serviços on demand de livros e até de 

quadrinhos, por preços interessantes. 

No caso dos livros, a compra de uma cópia digital de um exemplar representa 

uma economia expressiva em relação à uma cópia física do mesmo livro. 

Já em relação aos games, sabemos que a questão de precificação já não ocorre 

da mesma forma.  

Enquanto os serviços de vídeo e livros/quadrinhos tem uma redução 

interessantes para quem opta pela forma digital, os games mantém – em regra 

– a mesma precificação dos exemplares físicos.  

No entanto, o jogo está mudando drasticamente enquanto já vemos despontar 

serviços de assinatura de jogos, como o EA Play e o Ps Now do Sony Playstation 

(serviço ainda não disponível no Brasil), que entrega uma quantidade de games 

disponíveis por uma assinatura fixa bastante justa.  

Não tem jeito, quando colocados lado a lado, de alguma forma, o conteúdo digital 

acaba sendo mais interessante para o consumidor. 

 

3. TENHA TUDO EM MÃOS, EM QUALQUER LUGAR 
 

Já sabemos que um dos fatos que provam que as mídias digitais vão dominar o 

mercado, é poder acessar seus conteúdos de casa. 

Mas um outro ponto importante, é que você pode fazer isso de qualquer lugar 

com internet.  

Ao invés de carregar uma mochila de livros ou quadrinhos pra aquela viagem de 

última hora, basta sacar o celular, tablet ou kindle e começar a ler.  

O mesmo vale para suas assinaturas de streaming de jogos e música.  

A possibilidade de carregar conteúdos que seriam dificílimos de serem 

transportados em sua forma física e ter entretenimento literalmente em qualquer 

lugar, mostra que é muito mais vantajoso se render às mídias digitais. 

https://ovicio.com.br/dc-comics-comecara-a-lancar-quadrinhos-digitais-diariamente/
https://ovicio.com.br/rumor-indica-que-amazon-lancara-servico-de-streaming-de-jogos/
https://ovicio.com.br/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-playstation-5/


Inclusive, essa facilidade de poder acessar tudo pela internet, em qualquer lugar 

e ter soluções à mão, é um diferencial incrível na hora de pesar suas escolhas. 

Pra quem curte resolver tudo pela internet – assim como adora consumir mídias 

online – e procura ter muita facilidade pra trabalhar, estudar ou se organizar, 

essa dica é de ouro.  

O PDFWondershare é um software editor muito bacana, que te propicia trabalhar 

livremente com seus arquivos pdf e criar e editá-los da melhor forma possível. 

Ele permite que você edite seus arquivos, escreva textos e faça conversões para 

documentos do office. 

Tudo isso sem perder nenhuma informação importante ou suas formatações! 

E além disso ainda possui inúmeras funções, como criar e editar formulários, 

assinar seus arquivos digitalmente, bem como adicionar uma senha em seus 

arquivos e até mesmo desbloquear os pdfs que estejam protegidos.  

Assim como vários produtos digitais, esse software incrível e funcional te oferece 

opções bem interessantes na hora de fazer uma assinatura, então vale a pena 

conferir! 

 

4. CONSUMIR SUAS MÍDIAS DIGITAIS É MAIS DIVERTIDO COM AMIGOS 
 

Fazer tudo com amigos é mais divertido. 

E a maioria dos serviços de streaming de vídeo, por exemplo, permitem que você 

adquira planos em que seja possível assistir seus filmes e séries em telas 

diferentes, facilitando a vida de quem tem muita gente em casa por exemplo. 

Você pode adquirir um plano mais robusto e partilhar com as pessoas que confia, 

assim todos tem acesso aos seus conteúdos favoritos sem aqueles problemas 

de dividir um único aparelho de TV.  

Fora que, dependendo da situação, pode ser uma grande economia visto que 

dividir um plano deste com um amigo pode representar um corte nos gastos. 

 

5. AS GRANDES INDÚSTRIAS ESTÃO SE ADAPTANDO A ESSA NOVA REALIDADE 
 

O futuro é todo dos conteúdos digitais. 

https://pdf.wondershare.com.br/


Com isso, as industrias cinematográficas por exemplo, tem investido pesado em 

fazer lançamentos digitais de seus conteúdos muitas vezes de forma adiantada, 

o que demonstra essa preocupação com esse público crescente. 

Assim, como as empresas de games, que cada vez mais, formam parcerias e 

criam planos de assinaturas para que você tenha opções de escolha. 

O modo como estamos lidando com essas mídias mudou e para isso, as 

empresas estão se adaptando e trazendo novidades em uma grande escala. 

Isso só comprova o quanto essa forma de adquirir entretenimento chegou pra 

ficar. 

Eu tenho certeza que você já aderiu a alguns desses serviços faz tempo e já não 

vive mais sem eles, não é? 

As formas de criar e consumir informação, seja ela qual for, estão em constante 

mutação e pra melhor, oferecendo uma gama enorme de opções. 

Com preços sempre competitivos e muita praticidade na hora de contratar, está 

ficando difícil não se render aos rumos atuais do entretenimento online. 

As mídias digitais vão dominar o mercado mesmo. E você não vai ficar de fora, 

certo?  

 

 

 


