
           
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
EXECUTIVO 
Maio de 2011 

 

EMPRESA:  
A HUM é uma agência de comunicação, informações, conteúdos e notícias para celulares, cujo objetivo é solucionar o 
grande problema da informação. A HUM agrega, analisa, produz e distribui as notícias que são reunidas de 116 
países e territórios que não estão presentes no fornecimento de informações internacionais. A empresa atende as 
necessidades de importantes pontos de venda, corporações, instituições acadêmicas e governamentais, além de uma 
série de consumidores fiéis em todo o mundo, relativamente à nova geração de jovens e de futuros cidadãos que 
estão mudando acentuadamente o modo como acessam e consomem os conteúdos, e aos seus provedores de 
serviços dos setores de comunicação, informações, negócios e tecnologia.     
 
PROBLEMA: Há 237 países e territórios no mundo. Apenas 121 recebem cobertura dos provedores dominantes de 
notícias. RESULTADO? 116 países e territórios NÃO RECEBEM COBERTURA da grande mídia – 
aproximadamente metade do mundo, e 4 bilhões de pessoas. A HUM se refere a isso como o ‘Geographic Gap’™ - e 
a oportunidade para o Mercado da empresa.  
 
OPORTUNIDADE NO MERCADO:  

 Redução e contração das principais agências de comunicação e notícias: A maior parte das 
informações e notícias globais é fornecida por apenas 10 empresas, cujas fontes próprias estão em declínio.   

 A demanda de notícias e audiência globais estão aumentando: a reprodução de conteúdo informativo é 
de até 600%; 62% das pessoas assistem aos clipes de notícias. Os 10 maiores jornais presenciaram o 
aumento de 16% nas suas páginas da internet em relação ao ano anterior. A audiência das páginas dos 
noticiários cresceu o dobro de toda a taxa da internet, e as notícias são responsáveis por 20% das 
categorias de publicidade on-line.   

 Crescimento no acesso on-line, conectividade e dispositivos móveis: 1.5 bilhões de pessoas têm 
acesso à internet, e haverá o maior crescimento de conexão à internet através de dispositivos celulares 
portáteis nos países em desenvolvimento nos próximos dez anos. Três bilhões de pessoas na Ásia, África, 
Oriente Médio e América Latina terão acesso por volta de 2011. Até 2013, haverá 4.5 bilhões de usuários de 
celulares em todo o mundo.   

 Tendências de Consumo, evolução de vídeo-jornalismo e a vasta fonte de conteúdos inexplorados: 
Jornalistas, mídia, ONGs e outras organizações estratégicas, produtores de conteúdos pré-existentes com 
recursos e trabalho totalmente desconhecidos.  O jornalismo voltado aos cidadãos ganhou aceitação. Em 
2010, 55% dos vídeos on-line serão criados pelos usuários, mas não será o caso das nações da HUM, que 
foram há muito tempo ignoradas. AINDA NÃO. 

 
SOLUÇÃO:  
Criando a ÚNICA agência de comunicação do mundo, que visa o ‘Geographic Gap’ através de:  

 Coalição de Parcerias Internacionais de Conteúdos (HUM CO/OP): Rede integrada de jornalistas, 
especialistas em temas, acadêmicos, tecnólogos, ONGs e cidadãos comuns reunirão informações e histórias 
de grande importância, e sua credibilidade será avaliada.  

 Infraestrutura de Vídeo-Jornalismo em nível de campo: Sistemas de coleta de dados com suporte 
progressivo que estimulam o baixo custo e as tecnologias eficientes que são responsáveis pelos desafios 
geográficos e fornecem um quadro de funcionários de baixo custo.  

 Concentrador Original e Centralizado de Conteúdos: Apresenta uma biblioteca de recursos intuitivos, e 
originais e ricos, que são oferecidos de forma inédita, e fluxos de alimentação e venda de conteúdos 
produzidos ou por pacotes, que apóiam a geração de receita. 

 
MODELO DE NEGÓCIO: Os centros modelos de negócios da HUM nas suas cinco fontes de rendimentos 
possibilitaram a criação de uma central `HUM Hub’ – um mecanismo de geração/agregação de conteúdos, 
informações e materiais exclusivos que abrangem a área especial de cobertura da HUM. 
 
GERAÇÃO DE RENDIMENTOS: 

Negócios: venda de serviços de alimentação de conteúdos distintos, consistentes e com informações confiáveis aos 
seus parceiros de produção/distribuição em todo o mundo.  

 Licenciamento de conteúdos: incentive uma biblioteca com recursos exclusivos, ricos e inéditos para o 
licenciamento de materiais relacionados a vídeo, fotografias, de áudio e arte.  

 Consumidores: Taxas de adesão. Consumidores móveis e on-line que recebem o conteúdo dos noticiários 
da HUM.  

 Publicidade: O foco centrado na geografia, tópico e população proporciona uma exposição inigualável ao 
número crescente de empresas globais.  

 Serviços aos Clientes: Pesquisa cultural expressiva, serviços nas áreas de consultoria, produção, criação e 
marketing, com base na área de cobertura da HUM. 
 

OFERTA: A HUM pretende investir 12 milhões de dólares em um período de mais de cinco anos para operacionalizar 
e continuar a criar plataformas essenciais de tecnologia para desenvolver as suas parcerias, expandir as suas vendas, 
o seu marketing, os seus fundos operacionais e o seu capital de giro para proporcionar o aumento das oportunidades 
de rendimento para a empresa.      
 
VANTAGEM ESTRATÉGICA: Uma área de cobertura global inigualável, acesso às redes exclusivas de associados 
`Geographic Gap’, biblioteca de conteúdos exclusivos e o inestimável posicionamento da marca HUM a nível mundial 
junto de clientes privados e profissionais para ser um parceiro de conteúdos ou de M&A para redes de notícias, 
empresas de mídia ou fornecedores de informações para negócios.  

www.humnews.com 

humnews@twitter, facebook, myspace, ning 

Human Unlimited Media 
All Nation News for the World Ahead ™ 

 

EQUIPE: 
 
Joy DiBenedetto 
Presidente/CEO 
Executiva do International News 
por 20 anos,  jornalista 
Premiada; Turner Broadcasting, 
CNN, diretora da organização 
humanitária CARE. 
 
Marshall Orson 
COO 
Executivo de Mídia por 20 anos, 
advogado, especialista em 
Desenvolvimento de Negócios, 
Turner  Broadcasting 
 
Andrew Drooker 
CDO 
Experiência de 25 anos em 
Tecnologia como Gerente de 
Sistemas, CTO, VP de P&D 
para a Turner Broadcasting, 
Gallup, Weather Channel. 
 
Todd Daniell 
Chief Architect 

Experiência de 30 anos em 
desenvolvimento de softwares e 
hardwares para o início de 
atividades e Fortune 500’s. Mas 
de 90 patentes registradas e 50  
ainda em processo de registro. 
 
Jill Brevda  
Diretora Executiva de 
Marketing  
Experiência de 25 anos em 
desenvolvimento de projetos 
inovadores para a televisão, 
iniciativas de marketing para 
empresas de tecnologia.  
 
Michael Bociurkiw 
Parcerias SVP  

Foi Porta-voz global da 
UNICEF, 20 anos como 
jornalista  da CBC, MSNBC, LA 
Times, South China  Morning 
Post, Winnipeg Free Press & 
Forbes. 
 
Cristina Kelly-Khalaf 
Estratégia de Marca SVP e 
Projetos Especiais 

Jornalista premiada, produtora, 
pesquisadora e coordenadora 
de serviços de audiência com a 
CNN e NBC. 
 
Donnetta Campbell  
Presidente, HUMMedia 

Experiência de 20 anos na 
agência Media/PR - EuroRSCG, 
Rubenstein PR,  RL&M, Bozell, 
NoMas-NYC, HSDominion, The 
Mixx, Havas Drive Digital, G2 
CommonHealth, WPP, Fair 
Trade Digital, Engage Simply. 

 
 
 

A HUM é co-fundadora da 
cooperativa CSR 

 


