
Fluxo contínuo
A interatividade proporcionará uma transformação
no mercado de marketing brasileiro segundo especialistas

Prestes a iniciar um processo que deve revolu-

cionar as formas de relacionamento entre audi-

ência, mídia e anunciantes com a chegada do

sinal digital na TV aberta brasileira, em dezembro, o país

assume a condição de uma espécie de palco de conflitos

de interesses e opiniões. Há os que acreditam na idéia de

que o Brasil está atrasado nessa tendência, na medida em

que países da Europa já contam com as suasTVs digitais

há alguns anos. Existem, por outro lado, aqueles que es-

tavam defendendo um adiamento no processo, com a

finalidade de abranger mais pessoas no novo panorama

de comunicação. Argumentam para fundamentar sua

tese, entre outras coisas, que em muitos pontos do país

há gente acompanhando a programação em aparelhos

com imagem em preto-e-branco.

Opiniões à parte, o fato é que a introdução daTV digital, cus-

tomizada ao gosto das autoridades políticas e dos empresá-

rios brasileiros, dividirá a história da comunicação em antes

e depois. Deve ser algo ainda mais expressivo do que a po-

pularização dos aparelhos VHS, nofim dos anos 80, que pas-

saram a permitir a gravação do conteúdo daTV para assistir

quando bem se qui-

sesse. Agora, mais

do que acompa-

nhar aquilo que

querem, quando

e onde deseja-

rem, por causa da

disponibilidade

de sinal móvel, os

telespectadores

devem ser mais

ouvidos, assumin-

do a condição de

"conselheiros" das

emissoras e com a

possibilidade de opinar ativamente sobre o conteúdo em

tempo real.

O publicitário Marcello Serpa, diretor da AlmapBBDO, por

exemplo, aponta a TV digital como a porta de entrada

para novas formas de se comunicar no futuro."Essa mídia,

a qual dou o nome de veículo de interação, por integrar

recursos de internet, da TV atual, do rádio e da telefonia,

exigirá dos criativos mais trabalho para contar a história

de uma marca, prendendo a atenção do público-alvo" diz.

"Nós, publicitários, teremos de levar para essa realidade

tudo aquilo que conhecemos das artes, como o cinema

e a música, se quisermos conquistar a simpatia dos con-

sumidores." Ainda de acordo com Serpa, a valorização das

idéias pelos anunciantes tende a ser mais intensa."Por isso

já estamos nos preparando. A prática, no entanto, ditará os

caminhos a serem seguidos."

Na avaliação de Walter Zagari, superintendente comercial

da Rede Record de Televisão, a princípio defensor de uma

maturação do projeto para uma posterior implantação da

tecnologia (que consumirá altas cifras de investimento das

emissoras), haverá predomínio da quantidade sobre a quali-

dade do sinal. Ou seja, em vez de trans-

mitir a programação em alta

definição, as emissoras

multiplicarão o con-

teúdo em até quatro

vezes. "Por exemplo, se

em um canal estiver-

mos transmitindo um

capítulo de novela, nos

outros três disponíveis

iremos veicular um tele-

jornal, um programa de

variedades e uma com-

petição de modalidade

esportiva" explica.
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