
Em sintonia com a
Meios tradicionais pegam carona nas interações digitais para garantirseu espaço como mídia

NARA DAMANTE

O avanço da tecnologia, que
trouxe ao mercado plataformas
diferenciadas de distribuição de
conteúdo, fez com que as mídias
tradicionais tivessem de rever seu
papel e forma de atuar no mercado.
Não há dúvidas de que novidades
como Wi-Max, VoIP e Podcasting
irão modificar radicalmente as ma-
neiras de apresentar as mídias e de
impactar o telespectador/ouvinte/
leitor/internauta/usuário.

O Brasil já escolheu o sistema
de televisão digital japonês como o
modelo a ser adotado nos próximos
anos. Várias emissoras de rádio já
estão transmitindo pelo sistema
digital em caráter experimental,
e esperam apenas que a indústria
eletroeletrônica desenvolva apa-
relhos para que o ouvinte possa
receber som com melhor qualidade
e mais opções na sintonia. Jornais e
revistas descobrem novos canais de
relacionamento com os leitores por
meio do contato com suas marcas.

Para a maioria dos veículos tradi-
cionais, ainda não há uma estratégia
agressiva de produção e comerciali-
zação de conteúdos que envolvam a
nova tecnologia. Alguns já provocam
interações editoriais e comerciais com
a internet, podcasting e com serviços
para telefone celular e palmtop. Mas,
em um país em que a televisão aberta
convencional tem participação de
quase 60% do bolo publicitário, como
aponta o Projeto Inter-Meios, ainda
é difícil pensar em uma revolução em
curtíssimo prazo.

"Nos próximos dez anos, haverá
uma competição jamais vista entre
os meios. Teremos uma quantidade
brutal de oferta de conteúdo", prevê
Antônio Rosa Neto, superintenden-
te nacional de comercialização da

Rosa Neto: quantidade brutal
de oferta de conteúdo



a s transformações
Rede TV e presidente do Grupo de
Profissionais de Rádio (GPR). Ele
se refere às inúmeras possibilidades
de interação com os meios digitais e
às facilidades de tecnologias como o
Worldwide Interoperability for Micro-
wave Access (Wi-Max) de banda larga
sem fio para grandes áreas, reduzindo
custos de conexão para o usuário
final; o Power Line Communications
(PLC), que consiste na transmissão
de dados e voz em banda larga pela
rede de energia elétrica; e a atuação
das operadoras de telefonia no siste-
ma DTH (televisão por assinatura via
satélite), entre outras.

APOSTA NO CONTEÚDO
O impacto dessas inovações na

comunicação ainda é imprevisível,
mas inevitável. Veículos e empresas
de tecnologia têm anunciado inves-
timentos em estrutura e produtos
que suportem, no futuro, todas
essas inovações, mas o resultado
efetivo ainda caminha a passos len-
tos, pelo menos no Brasil.

Nos Estados Unidos, esse pro-
cesso já está adiantado e os veículos
tradicionais -- TV, rádio, jornal e
revista — têm consciência de que
estão realmente perdendo investi-
mentos para as novas mídias. O meio
impresso parece ser o mais atingido,
tanto que a Magazine Publisher
of America (MPA), por exemplo,
lançou campanha publicitária para
mostrar os benefícios das revistas
(ver box da campanha brasileira
na matéria sobre Revistas}.

Naquele mercado, as publica-
ções já estão sofrendo uma queda
substancial no número de páginas
desde o início da comercialização
dos espaços publicitários na inter-
net. Como conta Sérgio Amaral,

Amaral: melhor forma de fidelizar leitores
é entregar um conteúdo excelente



diretor da unidade mercado
anunciante da Editora Globo, a
MPA, em uma ação mais direta,
criou em julho um personagem
chamado Captain Read. Com ele,
visitou mais de 750 profissionais
de mídia em nove grandes agên-
cias de publicidade norte-ameri-
canas. O intuito era disseminar
os benefícios do meio através
de informativos especialmente
preparados para a ação.

No mercado nacional, as re-
vistas estão adotando posições
para que essa queda significativa
não chegue com a mesma força
que nos EUA. E aproveitam
para fazer ações diferenciadas
tanto para o leitor quanto para
o anunciante. Amaral acredita
que a melhor forma de fidelizar
leitores é entregar um conteúdo
excelente. Para isso, ele cita a
reforma recente promovida em
Época e afirma que algumas
palavras-chave passaram a fazer
parte do dia-a-dia do título.

"'Inovação' é uma delas. Épo-
ca tem trazido pautas inovadoras
neste ano (alusivas aos blogs,
Wikipedia e ao fim do emprego,
entre outras). A 'interatividade'
também é fundamental em nosso
novo posicionamento. Época
possui várias seções em que os
leitores opinam, contribuindo
editorialmente. E a outra é
'pluralista', como deve ser uma
revista semanal, pois abre es-
paço para todas as correntes de
pensamento", explica.

Para ele, a concorrência com
a internet é mais acirrada para
os jornais, caracterizados por
uma informação mais telegráfi-
ca. "Revistas possuem status de
objetos de desejo, pela qualidade
do papel e das imagens. A oca-
sião da leitura também é outra.
A maioria das pessoas lê Época
no fim de semana, o que caracte-
riza um momento de lazer e uma
relação de intimidade diferente
da existente com o jornal e a in-
ternet", defende Amaral. Ainda
assim, Época cuida de seu site,
promovendo benefícios aos assi-
nantes, como conteúdo fechado,
e interatividade.

TRADIÇÃO E MODERNIDADE
A mesma preocupação tem

Carta Capital, que mantém um
site com mais de 5 milhões
de page views mensais e uma
audiência de 110 mil visitantes
únicos, em média, por mês.

"A mídia internet é extrema-
mente dinâmica, mas isso não
nos afeta. Carta Capital baseia
seu jornalismo na análise, no
aprofundamento", garante Ro-
berto Almeida, diretor executivo
da Editora Confiança, que edita
a revista. Ele explica que, sem
deixar as novas mídias de lado,
a publicação já possui presença
há algum tempo em handhelds
e palmtops por acreditar que a
tecnologia digital é cada vez mais
um fator-chave nos processos de
produção de conteúdo.

A partir de setembro, o site
de Carta Capital passou a ser
hospedado no iG. Como uma
amostra do que a revolução
digital vem operando, Carta
Capital abrigará no novo portal
o blog de Mino Carta, pres-
tigiado jornalista que, reza a
lenda, nunca usou computador,
preferindo escrever seus textos
em uma máquina Olivetti. A
redação do site terá Nirlando
Beirão como redator-chefe e
novos formatos serão imple-
mentados, como dhtml, rich
media, streaming, newsletters,
enquetes e mais blogs.

Já o grupo Veja/Exame, da
Editora Abril, vem usando o
conteúdo digital como valor para
o assinante, após aumentar o
preço das assinaturas no começo
dessa década. O caminho de Veja
tem sido o mais consistente da
Abril: a revista lançou um serviço
de assinatura online para brasi-
leiros que moram no exterior.

com abordagem diferente.
Mauro Calliari, diretor geral

da unidade Veja/Exame da Edi-
tora Abril, conta que o portal
de Veja São Paulo também está
sendo totalmente reformulado
para aproximar os internautas
e facilitar a consulta na área de
entretenimento e gastronomia.
A novidade estará no ar em
meados de setembro, com anun-
ciantes como Mastercard e Hotel
Hyatt. Além disso, as regionais
têm incentivado canais de re-
lacionamento com seu público
adotando o Espaço Cultural Veja
São Paulo — duas vezes por ano,
em Campos do Jordão (julho) e
Riviera de São Lourenço (janei-
ro) — e oferecendo ingressos
para o musical O Fantasma da
Ópera, entre outras ações.

A Abril ainda promoveu par-
ceria com o Grupo Estado para
disponibilizar conteúdo do seg-
mento de empresas e negócios
da Agência Estado no portal

Calliari: interatividade, eventos e serviços para
estreitar canais de relacionamento com o público

Para as Vejas regionais na web,
o conteúdo está cada vez mais
aberto, com muitas matérias
exclusivas dos sites.

Como revista impressa de
maior circulação do País, Veja
passou a ter sua edição digital
auditada pelo Instituto Verifica-
dor de Circulação (IVC), sendo
a primeira da América Latina a
obter essa certificação. O estudo
de aferição de mídias digitais
começou a ser feito a partir dos
mapas de junho deste ano. O sis-
tema já é utilizado pelas versões
online dos jornais O Estado de S.
Paulo e Jornal da Tarde.

Essa estratégia de conteúdo
próprio e diário na internet tem
feito com que a publicidade
consiga operacionalizar me-
lhor suas vendas, oferecendo
o conceito de multiplataforma
em uma só visita a agências e
anunciantes. Um dos exemplos
disso é a chegada ao rádio de
Veja São Paulo, que mantém o
programete Veja São Paulo Re-
comenda, na rádio Eldorado, e
deve estrear em outra emissora

de Exame, gerando notícias em
tempo real. Enquanto a versão
online da revista está disponí-
vel apenas para assinantes, as
informações produzidas pela
Agência Estado poderão ser
acessadas por todos os internau-
tas, mediante cadastro, a partir
de setembro.

Por sua vez, a Agência Estado
poderá comercializar todo o con-
teúdo mensal do portal Exame,
assim como assinaturas virtuais
do banco de dados da ferramenta
Melhores e Maiores, que contém
informações de mais de 500
empresas do País, como patri-
mônio, liquidez, rentabilidade,
análises setoriais, etc. A Agência
Estado também poderá vender
assinaturas de outros produtos
da marca Exame, desde que
adquiridas conjuntamente com
a da Melhores e Maiores. A me-
dida é uma estratégia de Exame
para oferecer aos internautas
conteúdo ágil e confiável diante
da grande massa de informações
disponíveis na internet.

Atuando também no setor

de economia e negócios, Forbes
fez uma reformulação editorial
e está mais próxima da original
americana, que tem nos perfis de
executivos e cases empresariais
seu ponto forte. Para acompa-
nhar o interesse dos altos exe-
cutivos por informações na web,
Forbes adaptou também seu site
www.forbesonline.com.br, utili-
zando-se da ferramenta viewer
de leitura de publicações online.
No início de setembro, o site
migra seu hosting para o UOL
a fim de aumentar a visibilidade
da marca e ampliar o número de
acessos. O conteúdo, que estava
disponível em dois níveis — para
cadastrados e assinantes —,
ganhará mais um, voltado para
o público em geral.

"• Francisco Brito, publisher
da Forbes Brasil, afirma que
a Editora JB está estudando
alguns outros formatos para
fomentar interatividade, como
podcasting dos artigos de co-
lunistas e algumas parcerias
com outras mídias, com con-
teúdo especial para palmtops
ainda no segundo semestre do
ano. Também foi estabelecido,
em setembro, um acordo com
a Elemídia para publicar os
rankings e conteúdos exclusi-
vos de Forbes em elevadores.

Assim como as publicações
especializadas em negócios, é
praticamente impossível para
as revistas impressas voltadas
aos jovens não ganhar versões
online. Para atingir esse público
exigente, que tem facilidade no
acesso à internet para a procura
de informações e entretenimen-
to, a Editora Alto Astral tem no
site Toda Teen (www.todateen.
com.br), hospedado no UOL,
uma ferramenta de interação
com as meninas. Aliás, o site já
responde por 80% das vendas
de assinaturas da publicação.
Atenta ao uso do celular por esse
público, Toda Teen também dis-
ponibilizou conteúdo pela Vivo,
para ficar ainda mais próxima
das garotas.

JORNAIS ONLINE
Os jornais, que tem no noti-

ciário ágil da internet seu maior
concorrente, estão se utilizando
dela para desenvolver novos
atrativos para seus leitores.
Assim como a Folha de S. Paulo
tem no Folha Online seu maior
aliado, a Rede Paranaense de Co-
municação (RPC) procura criar
sinergia com o Onda RPC (www.
ondarpc.com.br). No portal es-
tão as versões online de Gazeta
do Povo e Jornal de Londrina e
também do Expande, classifi-
cado que faz uma "dobradinha"
entre o jornal e a internet. Assim,
quem anuncia nos classificados
da Gazeta do Povo, pode incluir
fotos e informações na versão
web.

Ainda assim, Rogério Mainar-
des, diretor corporativo de mar-
keting da Rede Paranaense de

Comunicação (RPC), conta que
o grupo atravessa um momento
de reestruturação no qual está
criando uma diretoria exclusi-
vamente focada nos negócios via
internet. "Estamos nos tornando
competitivos ao alinharmos
nossas ações e também criamos
maior sinergia com os outros
meios em que atuamos, como
jornal, rádio e TV", afirma, refe-
rindo-se, além dos dois jornais,
à Rádio 98 FM, à TV Paranaense
(afiliada da Rede Globo) e à CBN
FM Curitiba (integrante da rede
nacional de rádio CBN).

O grupo já possui integração
de conteúdos, porém, com al-
guns espaços reservados aos lei-
tores e assinantes. Até mesmo
o gratuito Jornal de Londrina
(JL) vem buscando interativi-
dade na internet porque sua
proposta editorial é focada
na participação dos leitores.
O periódico institui fóruns de
debates, opiniões e ações que
são publicadas no impresso e
enviadas por e-mail. Mainardes
promete para breve a ampliação
dessa integração do JL impresso
com o site. "A principal medida
que devemos tomar é buscar
uma melhor compreensão desse
novo leitor que deseja agilida-
de na informação, rapidez e
dinamismo. É preciso mudar a
nossa forma de ver e fazer jor-
nal, buscando a integração com
os outros meios que souberam
se atualizar e acompanhar essa
tremenda revolução nos hábitos
de leitura e da busca da infor-
mação", pondera.

Os jornais procuram na in-
tegração online e off-line a
fórmula para não prejudicar o
negócio e, ao mesmo tempo,
estar em linha com o futuro. A
maioria dos diários já integra
a redação do impresso com a
da versão digital, como em O
Estado de S. Paulo. "Os maiores
sites de notícias do mundo são
originários de empresas jorna-
lísticas e esse é o caminho para
a fidelização do leitor. Temos
uma fábrica que gera conteúdo
e criaremos várias formas de
distribuição, seja eletrônica, por
satélite, SMS ou outros produ-
tos online da Agência Estado",
diz Cláudio Santos, diretor de
mercado anunciante do Grupo
Estado. O projeto de broadcast
da organização está sendo ca-
pitaneado pela rádio Eldorado,
em sintonia com O Estado de S.
Paulo e Jornal da Tarde.

As duas publicações já con-
tam com blogs de colunistas,
como Ricardo Noblat, Renato
Cruz, Ricardo Anderáos, Paulo
Moreira Leite e Daniel Piza,
entre outros. Além disso, os
leitores podem sugerir pautas
e opinar sobre elas pelos sites.
Outro fator de interatividade e
participação dos leitores aponta-
do por Antônio Hércules Júnior,
diretor de marketing e mercado
leitor do Grupo Estado, é o Foto



Repórter, criado em outubro de
2005. Por meio desse espaço no
www.estadao.com.br, os leitores
internautas podem enviar fotos
de caráter jornalístico. "Já tive-
mos capa do título impresso com
foto feita por leitor, que acabou
sendo vendida para outros 35
jornais. Cada vez que a imagem
é publicada, o autor é remune-
rado", explica Hércules.

A partir de abril deste ano,
a ação ganhou outra roupagem
com o Foto Leitor, em que as
imagens com característica de
denúncia são relacionadas a pro-
blemas da cidade de São Paulo,
como praças escuras, ruas mal
conservadas, pontos de venda
de drogas, etc.

Para os assinantes de jornais,
a internet também é um auxiliar
no relacionamento e nos benefí-
cios oferecidos. A Folha tem no
Clubefolha seu canal para fide-
lização por meio de promoções
nas quais os assinantes ganham
descontos em lojas, restaurantes
e teatros, entre outros. O Esta-
dão também está transferindo
seu Clube do Assinante para a
internet, trazendo as vantagens
do Clique e Ganhe, que oferece
ingressos para cinemas, teatros e
vários espetáculos. A campanha
"Estadão - O jornal de quem
pensa AO" estimulou os inter-
nautas a escolher um ritmo dife-
rente para o jingle, entre outras
ações com os leitores. Na área
comercial, o Estadão (impresso
e online) implementou os "anún-
cios clicáveis", com links diretos
para o site do anunciante.

Contrariando a premissa de
que os jovens deixariam de ler
jornal impresso por causa da in-
ternet —por terem mais interes-
se pelos meios digitais e maior
acesso —, Santos afirma que o
segmento de impressos que mais
cresceu foi o esportivo, focado
no target de 15 a 25 anos. Para
ele, a portabilidade do impresso
e o aspecto tátil ainda valorizam
o meio. Além disso, o diretor
argumenta que, quando esses jo-
vens chegam ao mercado de tra-
balho, sentem-se cobrados a ler
jornal até para entender melhor
o negócio em que ingressaram,
conhecer análises e comentários
de especialistas, etc. Hércules
afirma que, para atrair esse pú-
blico, foram criadas seções fixas
no diário como Vida E (de edu-
cação, responsabilidade social e
ciências); Negócios (dentro do
caderno Economia, estimulando
jovens que precisam ter conhe-
cimento do mercado em que
estão ingressando); e Aventura
(no caderno de Turismo). Para
as mulheres, outro target que
os jornais tentam fidelizar, foi
desenvolvida a seção Decoração,
por exemplo.

PROMOÇÃO E EVENTOS
Pensando também no público

jovem, o Jornal do Brasil criou
iniciativas como o B de Banda,

fomentando a interação entre
impresso e online. De mais de
800 bandas cadastradas, o jornal
selecionou cem músicas, com vo-
tação pela internet. O resultado
dessa seleção foi divulgado no
impresso, com direito também
a integração com eventos. As
bandas classificadas farão shows
no Teatro Odisséia, na Lapa, no
Rio de Janeiro, às quintas-feiras,
em setembro e outubro. Dessa
forma, o JB conseguiu promo-
ver a sinergia entre impresso e
online e o contato com a marca
por meio de eventos.

Aliás, a promoção de eventos
está intimamente ligada ao JB.
"O JB sempre participou do
dia-a-dia do Rio de Janeiro por
meio de patrocínios, apoios,
promoções e interatividade com
o público, fomentando cultura,
lazer e esportes na cidade. Es-
tamos retomando essas inicia-
tivas", comenta Sérgio Queiroz,
superintendente de marketing
institucional da Editora JB. No
início do ano, o JB, com a Casa
Brasil e o Sesc, realizaram a ex-
posição Por Dentro da Mente de
Leonardo da Vinci, que seguiu
do Sesc Rio para o Palácio de
Cristal, de Petrópolis (RJ), e
a Exposição das Copas, com
a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e a Coca-Cola,
em junho, na Casa Brasil. Em
outubro, fará a 1a Mostra Nacio-
nal de Surf.

Da mesma editora JB, a Ga-
zeta Mercantil lançou seu novo
portal em 21 de agosto, gerando
maior interatividade para atrair
ainda mais o público para o
meio impresso. Apostando na
portabilidade não só do impres-
so como também do eletrônico,
tanto a Gazeta Mercantil quanto
JB ingressaram na comunicação
remota. A Gazeta dispõe de
serviço para palmtop, via portal
Hands, enquanto o JB mantém
noticiário pelo celular, via Oi.

Já o gratuito Destak, que
atinge um público jovem e não
leitor tradicional de jornal, tem
na internet seu modelo mais
próximo. Ainda em setembro o
diário pretende disponibilizar
seu site com o conteúdo da
versão impressa para enfrentar

a concorrência dos portais ver-
ticais (segmentados). Com isso,
também poderá oferecer aos
anunciantes oportunidades de
cross media.

PENSAMENTO CONSTANTE
O que o mercado nota é que

alguns veículos que começaram
primeiro ou já nasceram com a
internet têm experiência mais
sólida de envolvimento com
o meio digital. Na Infoglobo,
por exemplo, existe um grupo
de trabalho, formado pelos
diretores dos veículos Globo,
Extra e O Globo Online, que
discute permanentemente a
interação com os novos meios.
Em agosto, a empresa estendeu
o debate para os editores, em
seminário de três dias em um
hotel do Rio de Janeiro, como
amostra da importância da dis-
seminação dessas discussões
para a corporação.

Como resultado desses de-
bates, os veículos da Infoglobo
têm procurado trabalhar de
forma integrada em produções
multimídia, como no caso de

pelo meio digital. "O conteúdo
das apresentações rendem maté-
rias no papel e vídeos na edição
online. O mesmo vai acontecer
com as entrevistas aos candi-
datos das próximas eleições.
Nesse caso, os leitores do online
também fazem perguntas para
os entrevistados", relata Joyce
Jane, editora-chefe de O Globo
e gerente geral de internet da
Infoglobo.

Também a tendência dos
blogs conquistou definitivamen-
te os jornais. Os principais co-
lunistas de O Globo já possuem
seus blogs no Globo Online, per-
mitindo maior interatividade e
contato direto com os leitores, e
ficam sabendo o que eles pensam
e desejam das colunas. Joyce
cita o caso da jornalista Miriam
Leitão, que mantém espaço atua-
lizado em tempo real.

A gerente geral de internet
da Infoglobo lembra também
que o meio digital aproxima-se
cada vez mais dos fotógrafos
dos jornais impressos, para que
estes trabalhem em multimídia.
"Esse novo conceito permite
publicar fotografias que não são
absorvidas pelo impresso, com a
possibilidade de mostrar até 30
trabalhos de um único assunto,
contando uma história fotográ-
fica. Os novos formatos de fotos
de O Globo Online apresentam
imagens com visualização de
impacto, com tamanho de 720
X 460 pixels, uma inovação na
fotografia da internet no Brasil",
entusiasma-se.

O Globo Online teve seu site
reformulado, ganhando mais
espaço para entrega de conteú-
do e de versões customizadas.
Nessa nova estrutura, foi criada
uma área totalmente dedicada
a conteúdo produzido pelos
leitores, introduzindo o conceito

entrevistas com artistas e outras
personalidades, que são disponi-
bilizadas em texto nos veículos
impressos e em vídeo no ambien-
te online. Na série Encontros no
Globo, por exemplo, que recen-
temente recebeu Marisa Monte
e Sandy & Júnior, a escolha dos
espectadores também foi feita

de jornalismo participativo na
Infoglobo. Em paralelo, também
estão sendo implementados pro-
jetos-piloto em telefonia celular
de informação 24 horas e de
newsalert, sistema semelhante
ao Really Simple Syndication
(RSS). O Globo Online Alerta
é um programa gratuito (em

versão beta) desenvolvido para
avisar o leitor sempre que jornal
online publicar uma notícia da
preferência do internauta. Ao
fazer o download do produto, o
usuário aproxima-se da marca e
acaba sendo fidelizado.

Essas técnicas que ainda
soam como novidade exclusiva
de alguns veículos, para muitos
deverá ser o habitual de todo
o mercado dentro de pouco
tempo. Em televisão, o sistema
digital japonês foi aprovado no
Brasil, mas o trâmite ainda de-
verá demorar algum tempo. Até
por esse motivo, as emissoras
de TV aberta ensaiam algumas
ações de interação, na maioria
das vezes provocando a parti-
cipação via internet ou celular
em enquetes, direcionamento
de programas e promoções.
Nada parecido com o que a TV
digital, de fato, poderá vir a
proporcionar.

"Chegamos em um estágio
ímpar da evolução e a tecnologia
pode ser uma forte aliada da TV
aberta", acredita Antônio Rosa
Neto, superintendente nacional
de comercialização da Rede TV.
A emissora, que usa equipa-
mentos digitais desde sua inau-
guração, tem nessa ferramenta
um diferencial competitivo,
reduzindo custos operacionais.
Programas como TV Fama e
jornalísticos como Leitura Dinâ-
mica têm grande quantidade de
cenários virtuais, imagens e áu-
dio de apoio às matérias graças à
facilidade de busca nos arquivos
e da digitalização. Embora inter-
namente todo o processo seja
digitalizado, a transmissão do
sinal ainda é analógica, à espera
da efetivação do sistema de TV
digital no País.

A Rede TV anunciou, em
28 de agosto, um acordo com
a Casablanca em que poderá
receber os filmes desenvolvidos
pela produtora diretamente pela
internet, eliminando os trâmites
tradicionais. O sistema Easy
Media, utilizado há dois anos
pela Rede TV, já fazia com que
as agências pudessem automati-
camente programar comerciais
na emissora via web, mediante
senha.

A partir de agora, elas pode-
rão também enviar seus comer-
ciais online, tal qual encaminhas-
sem um banner para inserção
em um portal de internet. De
acordo com Rosa Neto, a agência
pode programar um comercial na
emissora com cinco minutos de
antecedência, permitindo mais
economia, agilidade, segurança
e conforto na operação.

Para os telespectadores, o
site da Rede TV (www.redetv.
com.br) em breve oferecerá pod-
casting de seus programas como
opção e procura patrocinadores
para o feito. "O vídeo on demand
será algo muito praticado pelas
emissoras de televisão em um
futuro próximo", prevê.



Som e ação
Já pela própria especificida-

de do meio rádio, a tecnologia
trouxe e trará infinitas possibili-
dades de relacionamento com o
ouvinte e de formatos de publi-
cidade. Várias emissoras podem
ser ouvidas pela internet, com
disponibilidade de download da
programação pelo site, partici-
pação do ouvinte e internauta na
programação, entre outros for-
matos envolvendo promoções.

Meio mais próximo da agi-

a emissora pode criar rádios
para determinado anunciante e
viabilizá-los via internet.

Outro formato é o Empório
929, em que o ouvinte escolhe
pela internet a programação que
quer ouvir no dia seguinte, tam-
bém com direito a brinde. Já o
Estação Férias de Inverno é uma
ação maciça com interatividade.
Outros eventos foram levados
para a web neste ano, como o
Prêmio Visa de Música Brasileira

sário porque o ouvinte, o leitor,
o telespectador e o internauta
exigem interatividade e querem
ter autonomia para decidir.

Nesse momento de ebulição,
a rádio BandNews FM — no ar
desde maio de 2005 — criou seu
site www.bandnewsfm.com.br,
que destaca a programação da
rede, fornece notícias e disponi-
biliza áudios de seus colunistas.
Há um blog, feito por âncoras-
programadores da emissora,
atualizado a cada 20 minutos,
seguindo o posicionamento da
rádio: "A cada 20 minutos, tudo
pode mudar". A iniciativa visa
aprofundar ainda mais o relacio-
namento com o ouvinte.

Na Jovem Pan, a proposta do
www.jp.com.br, em veiculação

(PR), onde se expandiu de vol-
ta para o dial. Outro exemplo
de integração dos dois meios
no Sistema Globo de Rádio
(SGR) é o CBN Express, um
e-mail enviado entre 12h e 13h,
gratuitamente, para todos os
cadastrados no site, contendo
link para o áudio das principais
notícias e comentários que fo-
ram ao ar naquela manhã.

José Luiz Nascimento Silva,
diretor de mercado e novos
negócios do SGR, afirma que
o patrocinador tem exposição
off-line nas chamadas que vão
ao ar e no meio online, através
de banners que são veiculados
no site e no CBN Express. Ele
lembra que as demais emissoras
off-line do SGR promovem inte-

cos distintos. Na Copa do Mun-
do, transmitiu jogos do Brasil
pela Rede Transamérica Light.
Nas redes Pop e Hits, veiculou,
além das partidas nacionais,
também os principais jogos da
fase final e os clássicos da pri-
meira fase. Essa multigeração de
sinal chegou ao Japão por meio
de uma emissora franqueada
internacional, em Nagoya.

A partir daí, a Transaméri-
ca está se tornando uma rede
também naquele país, com a
inauguração de emissoras em
Okazaki (76,3 FM), Ota (76,7
FM), Kariya (83,8 FM), Toyota
(78,6 FM), Toyoashi (84,3 FM),
Gifu (78,5 FM), Kani (76,8 FM),
Yokaichi (76,8 FM), Hamamatsu
(76,1 FM) e Tokyo (76,1 FM).

lidade da internet e de novas
mídias, o rádio vem utilizando a
rede mundial de computadores
para criar ações diferenciadas
para o mercado. Uma das emis-
soras com tais iniciativas é a
Eldorado, que no ano passado
foi a primeira a estabelecer
promoção conjunta com iPod.
Nela, os ouvintes podiam criar
um programa com conteúdo
da Eldorado, e os selecionados
foram premiados. Existe ainda
um projeto desenvolvido com a
operadora de celular Claro, tam-
bém para difusão de conteúdo.
Dentro do perfil da Eldorado
FM, de programas de jazz, MPB,
world music e rhythm and blues,

(idealizado pela Eldorado para
revelar novos talentos), que nes-
ta edição inovou ao levar os can-
didatos a usar a internet tanto
no preenchimento da inscrição
quanto no envio dos materiais
em mp3. O Prêmio Visa, que faz
10 anos em 2007, recebeu 7 mil
inscrições em 2006.

"O que vivemos hoje é um
grande momento de transição.
Sobreviverão os meios e veículos
que forem mais rápidos e agres-
sivos para se adaptarem às no-
vas necessidades do mercado",
opina Isabel Borba, diretora de
mercado e inovação do Grupo
Estado. Ela relata que esse fe-
nômeno vem se fazendo neces-

Ondas digitais
Existem 3,6 mil emissoras

em todo o País, alcançando 96%
da população, de acordo com
estimativas da Associação Bra-
sileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert). As rádios das
grandes capitais, de cinco anos
para cá, vêm se revitalizando
com a tecnologia, inclusive com
materiais enviados por mp3. Já
as emissoras jovens usam blogs e
outras formas de relacionamento
para cativar seu público. Sem fa-
lar nas rádios via satélite, produto
da tecnologia.

Em breve, o rádio digital
permitirá um número enorme de
possibilidades com a abertura de
mais espaço no dial. Os pioneiros

foram Rádio Kiss, Sistema Globo de
Rádio e BandNews, entre outras
que já transmitem em digital. Com
a nova tecnologia, a transmissão
ganha melhor qualidade, produzindo
som de FM semelhante ao de CD e
de AM igual ao de FM.

Além da transmissão normal, as
emissoras poderão transferir dados
em paralelo, lidos em uma tela
pequena do aparelho digital — que
também será mais um canal para pu-
blicidade. No entanto, só os ouvintes
que tiverem o receptor sentirão
essa diferença, mas o equipamento
convencional pode ser usado nor-
malmente para ouvir as emissoras
digitais. Embora o preço do aparelho
deva ser alto nos primeiros anos e a

há seis anos, é disponibilizar
as principais notícias por texto
ou áudio. Há ainda um vasto
arquivo de áudio em que podem
ser encontradas entrevistas
históricas realizadas em estúdio
com artistas, jornalistas, políti-
cos e esportistas e também os
comentários de colunistas polí-
ticos, econômicos e esportivos
da emissora.

VICE-VERSA
Nascida no rádio convencio-

nal em 1973, a Globo FM fez o
caminho inverso e, desde julho
de 2005, migrou sua rede para
a internet, com exceção das
cidades de Maringá e Curitiba

iniciativa ainda esteja emperra-
da por parte dos fabricantes, a
expectativa das emissoras é que
no futuro seja possível dispor do
aparato para ouvir no carro uma
rádio norte-americana especia-
lizada em rock de Elvis Presley,
por exemplo, ou um concerto
para piano e orquestra de uma
emissora de Munique.

Por enquanto, o que ainda
se mantém nebuloso é a questão
dos direitos autorais dos artistas
e compositores. Com um pé
no rádio digital, a Eldorado já
adquiriu transmissor para FM e
até o fim do primeiro semestre
de 2007 deve colocar no ar três
subcanais. Radiodifusores do
mundo inteiro estão fazendo
esforços para incentivar a uti-
lização diferenciada do rádio
digital. No Brasil, essa iniciativa
encontra respaldo no Grupo de
Profissionais de Rádio (GPR).

ratividade por meio de promoção
e participação do ouvinte na
programação. "Temos proprie-
dades comerciais, que permitem
impactar 100% dos ouvintes de
nossas emissoras, que já estão
sendo praticadas por alguns
anunciantes, com sucesso", ga-
rante. O SGR possui ainda mais
de cem outras rádios exclusiva-
mente na web, com programação
feita por profissionais de vários
segmentos musicais, sem a
intervenção de locutores, mas
com espaços comercializados
publicitariamente.

Com tamanha quantidade de
emissoras, o SGR possui uma
unidade de negócios digitais
não só para desenvolver e po-
tencializar novos produtos no
mundo digital, mas também para
integrar off-line e online. "Dessa
forma, não temos impactos nega-
tivos sob a ótica comercial por
conta da internet ou de outros
veículos que possam chegar
gratuitamente ao ouvinte. É im-
portante ressaltar que, atrelados
à qualidade do conteúdo — que
fideliza o ouvinte —, o hábito
de consumo, a flexibilidade e
a mobilidade do meio fazem a
diferença na concorrência com
outras mídias", acredita Silva.

Por enquanto, apenas CBN
FM SP e Globo AM BH estão
transmitindo na tecnologia digi-
tal, mas ele prevê para 2007 a en-
trada de todas as emissoras AM e
FM do SGR no novo sistema.

Por sua vez, a Transamérica
inovou ao multigerar digitalmen-
te três segmentos diferentes de
programação para atingir públi-

De acordo com Ligia Philadel-
pho Cervone de Araújo, gerente
de marketing e pesquisa da
Rede Transamérica de Comuni-
cação, essa parceria internacio-
nal trará em breve ao mercado
brasileiro novidades nq setor de
internet, como a inauguração de
um portal inédito, com a marca
Transamérica, voltado para a
tecnologia de celulares.

Ligia tem observado que a in-
ternet é um grande canal de dis-
tribuição e acesso ao meio rádio,
estabelecendo a conectividade
entre internautas e ouvintes, que
buscam formas diferenciadas de
entretenimento e serviços. Para
ela, a eficácia do meio deve-se
às suas características básicas
de acessibilidade irrestrita e de
mobilidade, sobrepondo-se de
forma distinta à internet, que
apresenta limitações no seu con-
sumo, em função das restrições
ao acesso. Assim, o rádio tem um
melhor resultado com relação ao
investimento publicitário geral.

"Sabemos que boa parte de
nossos ouvintes utiliza a inter-
net para participar de nossas
promoções e buscar informações
sobre a programação. O site
www.transanet.com.br tem se
mostrado um canal ágil e seguro,
de imediata interatividade com
nosso conteúdo ao vivo", diz
ela. E para explorar ainda mais
essa relação com o público e
avançando na área de serviços,
a Transamérica inaugurou o site
www.transhopping.com.br, um
guia de compras no qual o inter-
nauta pode comparar os preços
dos produtos entre as lojas.

Text Box
Fonte: Mídia & Mercado, p. 4-10, 25 set. 2006.




