
Via internet
Ampliam-se soluções de televisão corporativa e transmissão de conteúdo na web brasileira,
a despeito de fatores como a implantação da TV digital ou a universalização do acesso à rede
ALISSON ÁVILA

A distribuição de conteúdo
audiovisual sob múltiplas pla-
taformas tecnológicas no Brasil
não se limita aos atuais debates
entre o governo e o mercado so-
bre a implantação da TV digital,
aos cálculos das empresas de
telecomunicações em busca de
um modelo em escala para a exi-
bição de conteúdo para celulares
ou à febre dos vídeos do You-
Tube. A partir da tecnologia IP
(versão em inglês para protocolo
de internet), parcialmente popu-
larizada graças a serviços de te-
lefonia como o Skype, pequenas
e médias empresas brasileiras
estão desenvolvendo soluções de
custo muito competitivo, quando
comparadas às produtoras de
vídeo "tradicionais", para exibir
eventos e informação pela web.
A grande característica desse
negócio no País, entretanto,
é sua abordagem editorial: ao
contrário da idéia de globali-
zação, usualmente relacionada
à informação na rede, são os
projetos personalizados como
desfiles de moda, cultos reli-
giosos, projetos de educação à
distância e novos formatos de
videoconferência, entre outros
exemplos, que viabilizam esse
segmento da economia virtual.
Isso, à parte da publicidade
digital e do marketing viral, que
incorpora o vídeo na web como
ferramenta do dia-a-dia.

Um dado apresentado no mês
passado em Nova York durante
o Streaming Media Show, evento
de tecnologia e distribuição de
vídeos pela internet, ajuda a ilus-
trar o potencial dessa mídia: em
março foram vistos nada menos
do que 3,7 bilhões de vídeos na
web. Claro que essa não é a rea-
lidade brasileira, onde há limita-
ções para o negócio da televisão
na internet decolar de vez. Seja
em produções transmitidas em
tempo real ou armazenadas em
streaming (conteúdo previamen-
te disponível mas que não pode
ser guardado), o acesso à web
ainda não está universalizado no
País e falta uma ampliação dos
usuários de banda larga.

OSCAR
Para completar, em termos

de televisão corporativa na rede,
a qualidade da imagem ainda fica
a desejar quando comparada à de
uma TV, como ressalta Marcello
Póvoas, da MPP Solutions - - em-
presa criada por ele em 2003
após ter atuado em companhias

pontocom nos Estados Unidos e
participado da gestação do por-
tal Globo.com. "A TV e o rádio
tradicionais são concorrentes
históricos e não deixam a desejar
em qualidade. Então é preciso
apostar na interatividade dessas
transmissões na rede para gerar
um diferencial", analisa. Isso
significa apostar em recursos
como hiperlinks, infográficos,
textos ou arquivos em streaming
simultâneos à imagem exibida no
monitor do internauta.

Com relação à questão dos
diferenciais, o diretor da CDClip,
Cláudio Odri, observa que querer
usar a internet da mesma ma-
neira que a TV é um erro. "TV

missão ao vivo por dia (depois
disponíveis em streaming) com
quatro câmeras diferentes, além
de interfaces para que os fami-
liares pudessem postar recados
a quem estava no evento, bem
como infográficos especiais du-
rante as cerimônias de premia-
ção que exibiam, como em uma
entrega de Oscar, os nomes dos
candidatos no monitor simulta-
neamente às imagens da festa.
"É fundamental um roteiro para
poder carregar as informações
multimídia de modo sincroniza-
do à transmissão", destaca Odri,
que conta que o custo de um
projeto pode variar de R$ 15 mil
a R$ 150 mu.

General Motors espalhadas
pelo País. Um "bom projeto",
segundo Guimarães, sai por
volta de R$ 10 mil.

IP VIA SATÉLITE
Entre 2001 e 2002, a Isat foi

parceira de outra prestadora
de serviços da área na criação
de uma rede de conteúdo para
profissionais de saúde. Trata-se
da Conexão Médica, liderada por
Raul Cruz Lima, ex-presidente
da agência Denison Brasil. Ao
lado da Sociedade Brasileira de
Educação a Distância (Sobed),
a Conexão Médica está presente
hoje em 135 hospitais e universi-
dades, utilizando um sistema di-

Terra e TV UOL, por exemplo,
não apresentam nenhuma novi-
dade", critica. Ele destaca que
uma atração exibida na televi-
são pode alcançar l milhão de
pessoas contra mil na internet,
"mas na rede é possível mensu-
rar todas as interfaces possíveis
e imagináveis com o conteúdo,
coisa que nenhum outro veículo
oferece". Poder assistir a um
programa em qualquer horário
traz mais uma vantagem aos
computadores, segundo Odri,
por deixar os usuários livres para
ver ao que quiserem no momen-
to mais adequado.

Exemplo disso foi a cobertu-
ra do Treinamento & Motivação
Bradesco 2005, evento que
reuniu 1,5 mil representantes
de vendas na Costa do Sauípe,
na Bahia. A página do encontro
oferecia quatro horas de trans-

Contudo, mesmo desen-
volvendo operações bastante
focadas, o retorno desse inves-
timento nem sempre é rápido. A
Isat, empresa fundada em 1999
a partir do provedor de acesso
DGL Net, começou a se pagar
apenas em 2004. "Eu não espe-
rava que demorasse cinco anos.
Essas interfaces tecnológicas só
estão se popularizando agora",
comenta o diretor executivo
Dorian Lacerda Guimarães. Sua
produtora gerencia o processo
de cobertura informativa, a ge-
ração de imagens, a exibição,
cópias do material e relatórios
de audiência e navegação, como
nos casos dos cursos de atua-
lização para 6 mil professores
da rede pública de ensino em
São Paulo ou a organização do
sistema de reuniões virtuais que
congrega 500 concessionárias

ferente: IP via satélite. "Usamos
uma rede fechada e por satélite
porque precisamos de resolução
de imagem nas aulas científicas",
revela Lima. A contrapartida é
que a Conexão Médica funciona
atualmente como uma espécie
de TV por assinatura, com ho-
rários fixos. "Ainda não há um
set top box que passe do IP
satélite direto para a televisão.
Também queremos que essa
caixa tenha um HD para arma-
zenar a programação", explica o
empresário, que com o apoio de
sócios capitalistas já investiu R$
16 milhões no projeto. O negócio
de Lima tem amplo potencial de
crescimento, pois a revalidação
do diploma médico agora é
compulsória por lei, a cada cinco
anos, e 50% desse aprendizado
pode ser feito a distância. Hoje, a
Conexão Médica produz cerca de

1,8 mil horas anuais de conteú-
do, afora a cobertura de eventos

- que muitas vezes são patroci-
nados por grandes companhias
farmacêuticas. O patrocínio de
um curso de atualização de 20
horas por ano é de R$ 150 mil,
o que dá direito à veiculação
de comerciais (inclusive de
remédios proibidos na televisão
aberta) e inserção da marca no
site da produtora.

A concorrente TVaoVivo,
atuante há 15 anos e que nos úl-
timos três está associada ao gru-
po IdéiasNet, já se notabilizou
com projetos de TV corporativa,
como o criado de forma pioneira,
há dois anos, para a Corretora
Fator hoje diariamente ao
vivo e com cerca de mil acessos
diários. Desde 2005, porém, a
empresa desenvolveu um novo
produto de sucesso: a cobertura
do carnaval com vídeo na rede.
O grande destaque foi a exibição
do encontro de Ivete Sangalo e
Bono Vox no carnaval baiano
deste ano, imagem que nenhuma
outra emissora conseguiu captar.
Segundo a diretora de negócios
Patrícia Leite, o material teve
picos de 370 mil acessos únicos
durantes os quatro dias da festa
popular. "É algo espontâneo. As
pessoas se interessam e podem
baixar no celular", conta, dando
um exemplo prático sobre o
atual sucesso do portal YouTube,
onde qualquer vídeo pode ser
colocado no ar.

A religião, um tema tão dís-
par da medicina, também é
objeto de negócios na televisão
na internet. A Practica, original-
mente uma copiadora de mídias,
hoje transmite através de IP os
cultos da igreja evangélica Cristo
Vive, cuja fé é professada pelo
presidente da empresa, Roberto
Poletto. São 11 transmissões
mensais realizadas em tempo
real, depois disponíveis em
streaming para os fiéis online.
Segundo Poletto, a operação
ainda não funciona em caráter
comercial, mas sim para atender
crentes residentes em outros
países, como Estados Unidos,
Argentina, Espanha e Áustria.
"Queremos oferecer para outras
igrejas em julho, durante a Expo
Cristã", declara o empresário.
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