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O horário em que um programa vai ao ar já não importa. Quase tudo pode ser visto depois 
pela web, o que obriga os canais a se desdobrarem para não perder sua platéia.  
 
D iga adeus à fidelidade do telespectador. Há um novo jeito de ver TV, em que você escolhe o 
que quer ver, a que horas quer ver ou rever. Se perdeu, não tem problema, pode assistir 
quando quiser. Não estamos falando da tão sonhada TV digital, em que o dono do controle 
remoto vira uma espécie de programador das atrações. E sim da TV na internet. Em tempos 
em que um dos campeões de acessos on line é um portal de vídeos, o famoso YouTube, TVs 
abertas e pagas correm para rechear seus sites com vídeos de séries, jornalismo, gols da 
rodada, imagens históricas e melhores momentos de seus programas.  
 
É a TV dos sonhos de Silvio Santos - conhecido por sua inquietude com a grade de 
programação do SBT, alterando horários sem dar satisfação ao público. O novo recurso vai 
detonando a força que até então move o veículo, a do hábito. Na TV que se vê na internet, 
hábito não é nada, o verbo da vez é 'baixar', quando quiser.  
 
De olho nesse mercado promissor, a MTV armou um esquema especial para a exibição virtual 
de seu mais importante evento televisivo, o Vídeo Music Brasil (VMB), premiação de 
videoclipes, que neste ano ocorre na próxima quinta-feira, às 22 horas.  
 
No site do canal, o www.mtv.com.br, o internauta poderá acompanhar o que rola em tempo 
real nos bastidores do evento, com imagens captadas por seis câmeras espalhadas por 
camarins, tapete vermelho e atrás do palco - além da transmissão do VMB, é claro. Já no MTV 
Overdrive, canal em banda larga da TV musical, o espectador poderá baixar quando quiser 
entrevistas com vencedores da premiação, reportagens sobre o evento, making of dos 
videoclipes indicados, bastidores da produção, cobertura da festa, entre outras imagens.  
 
A nova tecnologia, que por sinal estreou no início de setembro, reúne pérolas da programação 
da emissora: episódios das animações Fudêncio e Mega Liga de VJs, cenas dos famosos 
acústicos do canal, entrevistas, os melhores momentos de programas como Rock Gol, Gordo 
Freak Show, Hermes e Renato e do Beija Sapo, de Daniella Cicarelli, o líder de acessos do site. 
Ah, e um acervo gigante de videoclipes, é claro.  
 
'Mal estreamos e já somos o segundo overdrive mais acessado das MTVs de todo o mundo, 
perdendo só para a americana. O mais engraçado é que o nosso carro-chefe de acessos são os 
vídeos ligados aos programas, não os videoclipes, como é em todo o mundo', conta a diretora 
de Internet e Móbile da MTV, Sandra Jimenez. 'Esse é um novo jeito de se ver TV, e cada vez 
mais vamos criar conteúdos para alimentar essa demanda. O que acontece com os vídeos da 
programação na internet é que o centro deixa de ser a MTV, como é na TV, para ser a 
audiência. São eles que escolhem o que querem ver, quando querem ver. O domínio do 
conteúdo muda de mãos.'  
 
Rapidinha  
 
Para o diretor de Programação da emissora, Zico Góes, é fato que a TV está correndo para não 
perder o bonde dos espectadores da internet, mas não basta só disponibilizar sua programação 
on line, diz . 'Não acho que as pessoas vão deixar de ver TV para assistir a programas na 
internet. O que está se criando é um novo hábito de ver conteúdo de TV', fala Góes.  
'Nossa experiência mostra que vídeos longos não fazem muito sucesso na internet, o 
espectador quer ver coisas mais curtas, editadas, até porque o cara que assiste algo na 
internet tem pressa e fome de mais informações. Ele não vai sentar lá e ver um programa 
inteiro de 1 hora como faz na TV', continua. 'A internet não substitui o modo de se ver TV, 
complementa.'  
 
 
 



 
A tese de Zico se mostra real nas iniciativas de outras emissoras.  
 
A Globo, que aposta em vídeos desde 2003 com o lançamento do Globo Media Center (GMC), 
tem entre os seus campeões de acessos trechos de novelas, edições do Big Brother e os gols 
da rodada dos campeonatos de futebol. A demanda pelos vídeos obrigou a rede a investir no 
produto.  
 
O site da emissora (www.globo.com)disponibiliza 500 novos vídeos por dia, mantendo um 
acervo de 150 mil vídeos disponíveis aos usuários. Diferentemente do site da MTV, nem todos 
os vídeos do Globo.com são de acesso livre, pois há uma assinatura para o serviço, com 50 mil 
assinantes exclusivos atualmente.  
 
Os vídeos mais curtinhos, como os de trechos de novelas, são campeões de audiência. Entre 
eles estão: a primeira cena romântica dos personagens de Cleo Pires e Edson Celulari em 
América e a pancadaria entre Maria Clara (Malu Mader) e Laura, a cachorra (Cláudia Abreu) 
em Celebridade. Os sucessos do momento em acessos são a cena de strip-tease de Ellen (Taís 
Araújo) em Cobras & Lagartos e a estréia de Grazielli Massafera em Páginas da Vida. O site 
também disponibiliza vídeos de programas da Globosat.  
 
A mais nova aposta da rede nessa direção é o portal de notícias G1 (www.g1.com.br), que 
estreou na semana passada. Além de notícias escritas, o portal reúne vídeos com o conteúdo 
do jornalismo da TV Globo e GloboNews. A novidade quer estar em pleno vapor durante a 
cobertura das eleições.  
 
Na TV paga, o caminho para os vídeos beira a clandestinidade. Apesar de a rede americana 
ABC e da Disney anunciarem que disponibilizarão na internet (www.abc.go.com) 
gratuitamente, em 2007, episódios de séries como Lost, Desperate Housewives e Comander in 
Chief, muita gente já assiste pelo computador a sua série favorita. Os caminhos para baixar os 
episódios de séries de sucesso como 24 horas, da Fox, passam por sites complexos de 
instalações de programas como o www. bittorrent.com e o www.legendaz.com.br, usado para 
legendar os episódios.  
 
Justus demitido  
 
Caminhando em passos mais modestos vêm a Record e a Rede TV!. A Record, que teve a 
primeira experiência do gênero em 2004, quando liberou o acesso aos vídeos jornalísticos em 
seu site (www.rederecord.com.br), colhe agora os frutos dessa procura. O interesse pelos 
vídeos aumentou muito o volume de visitas ao site, o que obrigou a rede a criar uma nova 
home.  
 
O hit do momento são as demissões de O Aprendiz 3, com mais de 1 milhão de acessos. A 
cena campeã é a que um candidato, Peter Collins, demite o patrão, Justus. O site do canal 
chegou a ficar congestionado por causa da demanda.  
 
Em breve, a home da Record disponibilizará vídeos de Eduardo Guedes ensinando suas 
receitas no Hoje em Dia, trechos da série Monk, e, em dezembro, voltam ao ar os vídeos 
jornalísticos. Mas quem espera ver cenas de novelas da emissora na internet, pode esquecer. 
A rede teme que isso atrapalhe a venda de folhetins para o mercado internacional.  
 
Na RedeTV!, o primeiro passo para a transmissão de vídeos on line será dado em novembro. A 
emissora disponibilizará em seu site (www.redetv.com.br), inicialmente, os programas TV 
Fama e Leitura Dinâmica. Com o tempo, o canal pretende rechear a home com seu acervo 
jornalístico. O plano é liberar todo o conteúdo da emissora on line em 2007, criando um 
arquivo de programação desde 1999, que poderá ser acessado pelo internauta gratuitamente.  
 
É a chance de rever o histórico encontro de Silvio e Vesgo com o Silvio Santos original, e a 
dupla correndo atrás de Cicarelli, e seus seis dedos no quadro Sandálias da Humildade, no 
Pânico na TV!  



Por falar em Cicarelli, ela é quem protagoniza um dos vídeos mais acessados na internet na 
semana passada. Não, não é nenhum programa de TV e sim a musa em um amasso quente 
com o namorado, que desbancou vídeos recordistas de acesso do YouTube 
(www.youtube.com), como o do depoimento polêmico de uma senhora sobre orgasmo exibido 
em Páginas da Vida e o de cachorrinho fazendo xixi em Ana Maria Braga em pleno Mais Você. 
Mas a novela da vida real de Cicarelli é outra história.  
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