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Também há jeito.
As operadoras
de telefonia, em
parceria com a
Globo, avisarão
por mensagens
SMS cada vez que o
time - ou o adversário
- marcar um gol. Cinco
a sete minutos de sofri-
mento depois, o lance é
exibido na tela do celu-
lar por apenas R$ 2.
Em teste em todo o
Brasil, novidades
como essa são apenas
um sinal do que está
por vir. A Globo expe-
rimentou a tão falada
convergência e gostou
muito. Com televisão
digital, banda larga
sem fio, arquivos de MP4 (que além
da música contêm vídeo) e dezenas
de outras mudanças tecnológicas em
curso, a empresa está preparando-se
ferozmente para manter e ampliar
ainda mais a liderança de mercado.
"Convergência é a essência de
nossa estratégia daqui para fren-
te", diz Jorge Nóbrega, diretor de
gestão corporativa e principal exe-
cutivo das Organizações Globo.

Faz sentido. Os programas interati-
vos têm números com crescimento es-
trondoso. Os votos no Big Brother, por
exemplo, passaram de 60 milhões para
80 milhões, entre as edições de 2005 e
2006. As assinaturas do programa via
GMC acompanharam o ritmo. Deta-
lhe: ao contrário da TV por assinatura,
pela internet é possível escolher por
qual das câmeras assistir à imagem,
papear com outros internautas, votar
e interagir de maneiras variadas.
"Nosso maior desafio não é usar a
nova tecnologia, seja ela qual for, mas
sim construir uma linguagem que
transite entre diferentes mídias", afir-
ma Nóbrega, de 51 anos de idade.
Para entrar na era da chamada cross-
media, a mídia cruzada, a Globo mon-
tou uma equipe em cada uma de suas
empresas (seja TV aberta, por assi-
naturas, rádios, etc) que são ligadas à

Cada empresa
da Globo tem
uma equipe

ligada à
Globo.com

Globo.com. En-
genheiros testam
novas formas de
tecnologia e pro-
dutores de con-

teúdo criam pro-
gramas que atendam

à necessidade do con-
sumidor. Isto pode sig-
nificar novela na TV
aberta, jornalismo via
TV por assinatura ou o
último episódio do se-
riado preferido, no ho-
rário que lhe convém.
Os investimentos nes-
sa migração, cujas
quantias não são reve-
ladas por serem estra-
tégicas, não se pagam.
Mas a empresa da fa-
mília Marinho, que

tem receita anual de R$ 6,1 bilhões, os
encara como necessidade. Nenhum
outro país do mundo tem um mercado
parecido com o brasileiro, em que mais
de 70% da audiência é das TVs aber-
tas - e uma única emissora, a Globo,
mais da metade do total. "Olhamos
modelos de outros países e fazemos
nossa versão deles", diz Nóbrega. Se-
gundo ele, a iniciativa é importante
mesmo para incrementar exportações.

Como toda mudança profunda, essa
também carrega algumas ameaças. A
primeira delas diz respeito à possibili-
dade e - ou não - de concorrência em

transmissões móveis. Ex-funcionário
da Globo, o ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, defende o padrão ja-
ponês para a televisão digital. Exata-
mente o que permite a transmissão de
apenas um canal e inibe a possibilida-
de de concorrência às televisões por
parte das telefônicas. Nóbrega evita
falar sobre o assunto, com o argumen-
to que a Globo tem uma diretoria es-
pecífica para TV digital. Mas afirma
que o quadro regulatório não deverá
mudar: empresas de telecomuni-
cações continuarão fornecendo
infra-estrutura enquanto as de
radiodifusão serão responsáveis
pelo conteúdo. Mas e os sites de
notícias ou as produtoras indepen-
dentes que fariam concorrência à
emissora? Especialistas dizem que a
Globo pretende barrá-los ao apoiar o
padrão japonês. "A experiência mos-
tra que criar barreiras tecnológicas
para se manter o monopólio não dá
certo", diz Jean-Claude Ramirez,
vice-presidente da Bain&Co. e espe-
cialista em tecnologia. "A chave da
comunicação não é tecnologia, mas
sim conteúdo". Outra preocupação
diz respeito à publicidade. Cada vez
menos em frente à TV, o consumidor
está mais arisco à publicidade tradicio-
nal. "Da mesma maneira que definimos
uma nova linguagem, cabe à publicida-
de descobrir uma nova forma de comu-
nicação", diz Nóbrega. A briga é para
manter o padrão Globo de liderança. •
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