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As quatro maiores redes
de televisão americanas

-NBC,Fox,CBSeABC
- anunciaram, no dia 20, a
revolução. Elas começaram
a oferecer seus principais
programas para exibição
gratuita pelo portal de internet
AOL. Em outubro, Yahoo!,
MSN, Comcast e MySpace
também terão esse conteúdo.
Os vídeos completos - entre
20 e 50 minutos, dependendo
do programa - já podem ser
vistos na janela do próprio
navegador. Das grandes, só
faltou a ViaCom.

A ação rápida se deve à con-
corrência de sites como o You-
Tube e programas de compar-
tilhamento de arquivos como
o Torrent, que vêm atraindo a
audiência há um ano. As gran-
des redes estão legalizando um
procedimento considerado até
então pirata. A ViaCom ainda
resiste porque se envolveu em
disputa judicial com o YouTu-
be em 2006, acusando o site de
vídeos de violação de direitos
autorais. Mas deve se unir às
outras em breve. As redes se
preparam para a grande fusão
do televisor com o compu-
tador. Será o início do fim da
TV como a conhecemos? E as
novelas? E o domingão com
futebol? Vão para a web?

Calma. Ainda não está na
hora de levar o sofá para
a frente do computador.

Para conservar os mercados
nacionais e seus anunciantes,
o conteúdo só está disponível
para quem mora nos
Estados Unidos.

O YouTube ensinou qual
é o modelo de negócios
mais viável. Os anúncios
contextualizados exibidos
nas páginas do Google, dono
do YouTube, mostraram-se
lucrativos. O Google obteve
um aumento de 58% no fatu-
ramento com esses anúncios
no segundo trimestre de 2007.
O investimento em anúncios
nas TVs caiu 2% no mesmo
período nos EUA. Além do ad-
versário legítimo, as TVs ainda
perdem espectadores para
os sites ilegais, que vazam os
seriados para a web minutos
após a primeira exibição. Essas
séries ganharam a reputação,
nos últimos anos, de ter maior
qualidade que a maioria dos
filmes de Hollywood, e movi-
mentam milhões em audiên-
cia e merchandising.

Para estancar a sangria, as
redes abrigaram os progra-
mas em seus próprios sites. A
execução do serviço revelou-se
insatisfatória. Ao contrário
da eficiência des-
concertante do
YouTube ou
da qualidade
de DVD dos sites
piratas, o espectador acha-
va anúncios intrometidos e
baixa resolução de vídeo. Deu

errado. Uma nova tentativa de
lucrar com suas propriedades
intelectuais na internet come-
çou a ser tramada quando Fox
e NBC - que exibem os pro-
gramas Heroes, Os Simpsons,
24 Horas e Grey's Anatomy -
anunciaram a criação de uma
companhia especializada em
vídeos on-line, a ser capitaneada
por Jason Kilar, executivo do
site de comércio eletrônico
Amazon. Um mês atrás, disse-
ram o nome: Hulu, "É curto,
fácil de soletrar e pronunciar,
além de só rimar com ele
mesmo", disse Kilar. Um
minúsculo site americano
chamado Lulu não concordou.
Segundo eles, Hulu é pareci-
do com Lulu. Para reforçar a
opinião, processaram NBC e
Fox. Na imprensa, o projeto já
é chamado de "Companhia de
Palhaços". Analistas aponta-
ram o erro das grandes redes:
um site de vídeos nos moldes
do YouTube, mas sem a con-
tribuição dos usuários,
não teria chance de sucesso.
O que fazer, então?

"Abrir a programação para o
máximo de pessoas possível",
disse na semana passada Anne
Sweeney, presidente da rede
ABC. O acordo entre as redes
também prevê a exibição de
anúncios localizados, uma
manobra idealizada para
agradar a anunciantes de
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