
Disseminação da banda lar-
ga de alta qualidade e da tec-
nologia de compactação dos 
arquivos — deixando-os mais 
leves —, interatividade e um 
número crescente de opções de 
conteúdo televisivo à disposição 
de um clique. Some-se a isso a 
receptividade inata do inter-
nauta brasileiro a inovações na 
rede e está pronta a receita do 
sucesso dos vídeos na web. Sim, 
a cartada da vez na rede são os 
vídeos, que levam os portais a 
uma intensa competição para 
mostrar quem tem o melhor 
conteúdo de web TV, que em 
2008 deve avançar no mercado 
brasileiro. No que tange a isso, 
é perfeitamente cabível dizer 
que a internet corre atrás da 
televisão. 

O crescimento dos serviços 
de vídeo na web brasileira está 
em sintonia com um movimento 
mundial. Só para ter idéia da 
dimensão global desse fenôme-
no, nos EUA as emissoras se 
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mexeram neste ano e passaram a 
oferecer, além de vídeos curtos, 
episódios inteiros de programas 
exibidos inicialmente na TV 
— em boa parte dos casos o 
material está disponível apenas 
para internautas dos Estados 
Unidos. ABC, CBS, NBC e Fox 
são algumas das gigantes que 
entraram nessa onda. 

Outro exemplo é a Viacom 
— distribuidora de canais como 
Nick, Vh1 e MTV Hits —, que no 
início deste ano fechou acordo 
com o serviço de TV online 
Joost, a grande coqueluche do 

momento nessa área. Pela par-
ceria, programas das divisões da 
Viacom, como a própria MTV e 
a Paramount Pictures, estarão 
disponíveis gratuitamente para  
usuários do Joost, cujo lança-
mento oficial foi em outubro 
— a versão de testes está no 
ar desde janeiro de 2007. O 
Joost também já selou acordo 
para distribuição de conteúdo 
com Warner Bros, CBS e Major 
League Baseball, a liga norte-
americana de beisebol.    

No Brasil, a euforia com 
os vídeos na internet também 

está em alta, como demonstra 
pesquisa de setembro do Ibope/
NetRatings. Segundo o estudo, 
a categoria vídeos/filmes contou 
com 8,9 milhões de usuários 
únicos residenciais, sendo o 
YouTube o grande responsável 
pelo maior número de visitantes 
únicos: 7,4 milhões. O público 
principal da categoria é forma-
do por jovens com até 24 anos: 
53%. Em setembro de 2006, 
essa mesma categoria atingiu 
5,4 milhões de internautas re-
sidenciais. 

“Vai haver uma explosão do 
uso de vídeo na web nos próxi-
mos anos. Isso será propiciado 
principalmente pela consolida-
ção de serviços como YouTube, 
Joost e outras soluções de ar-
mazenamento e distribuição de 
conteúdo de imagens”, aposta 
Abel Reis, diretor de tecnologia 
e projetos da AgênciaClick. 

 Paralelamente à expansão de 
serviços relacionados a vídeos, 
um fator que impulsiona esse 
tipo de conteúdo na web é a 
popularização de equipamentos 
digitais,  como câmeras mini-
DVs e aparelhos fotográficos e 
celulares que trazem embutida 
uma câmera de vídeo, o que 
facilitou a produção por parte 
dos internautas. Como relembra 
Reis, entre 2004 e 2006 houve 
um boom das fotos digitais na 
internet, fenômeno que deve 
ocorrer na mesma medida com 
o vídeo. “Nesse contexto, o 
conteúdo colaborativo em vídeo 
digital também ganha destaque”, 
afirma Reis, referindo-se ao 
envio maciço de produções de 
usuários  para portais ou serviços 
de web TV. 

A vez do internauta
O cenário com o qual o MSN 

trabalha é igual ao descrito por 
Abel Reis, especialmente no que 
diz respeito ao material colabo-
rativo. Há cerca de um ano o 
portal da Microsoft redirecionou 
suas estratégias e passou a prio-
rizar o conteúdo multimídia, com 
reforço na área de web TV. Em 
julho deste ano houve o lança-

mento da página MSN Vídeo, que 
aparece com destaque na pági-
na principal e possibilita uma 
melhor organização do material 
no portal, além de conter amplo 
conteúdo em vídeo, produzido 
sempre por parceiros, como 
Lancenet (esportes), BBC Brasil 
(jornalismo), Atrativa (games) e 
Cineclick (cinema).

 Recentemente, o portal 
fechou acordo com a Fox para 
disponibilizar episódios da série 
Tempo Final, com exclusivida-
de e na íntegra, na seção MSN 
Vídeo. A série é de suspense e 
cada episódio apresenta uma 
história completa, que se re-
solve em uma hora. O portal 
terá acesso ao material logo em 
seguida à exibição na TV. Outra 
parceria, selada há poucos dias, 
é com Famosidades — desta vez 
para o canal Entretenimento, do 
MSN —, que fornecerá vídeos 
de entrevistas e cobertura de 
eventos com celebridades no 
eixo Rio-São Paulo. 

Mas o passo mais ambicioso 
do MSN atualmente é o lança-
mento no Brasil do Soapbox, 
área destinada a exibir vídeos 
gerados pelos próprios inter-
nautas — o lançamento nos 
EUA se deu em setembro. Com 
a chegada da nova ferramenta, 
foram integrados em um só pro-
duto o conteúdo editorial (MSN 
Vídeo) e o conteúdo colaborativo 
(Soapbox).

O princípio da nova ferra-
menta é o mesmo do YouTube, 
mas há uma diferença funda-
mental em relação a esse site, 
diz Andréa Fornes, diretora de 
conteúdo do MSN. “Há uma cla-
ra separação entre a área com 
conteúdo editorial e aquela que 
exibirá o material colaborativo”, 
afirma. Isso é importante, por 
exemplo, para a venda de pu-
blicidade. O anunciante poderia 
ficar receoso de veicular propa-
ganda em conteúdos sobre os 
quais o portal não tem controle, 
caso dos que serão enviados pe-
los internautas. Só para ilustrar 
a separação entre os canais, até 
os resultados das buscas feitas 
pelos usuários aparecerão em 
categorias diferentes (no MSN 
Vídeo ou no Soapbox e/ou na 
web).

A venda de publicidade, aliás,
é a única fonte de receita da 
seção de vídeos do MSN. Pelo 
modelo comercial adotado, o 
anunciante pode veicular seus 
filmes antes da exibição de um 
vídeo no MSN. Projeções de 
receita publicitária e investimen-
tos não são reveladas. 

Como observa Osvaldo Bar-
bosa, diretor geral do MSN, 
criações como o MSN Vídeo e 
o Soapbox só são possíveis gra-
ças à expansão e à melhoria da 
qualidade dos serviços de banda 
larga. “Com o avanço desses 
serviços, o internauta pode ter 
uma nova experiência na rede, 
das quais o vídeo é uma das prin-
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cipais”, afirma o executivo. 
Entre essas novas experiên-

cias, diz Barbosa, estão a possi-
bilidade de assistir ao vivo, de 
qualquer lugar do mundo,  a um 
megashow realizado a milhares 
de quilômetros de distância, 
como o Live Earth. Ele se refere 
a um evento musical realizado 
em 7 de julho em oito cidades: 
Sydney (Austrália), Tóquio (Ja-
pão), Xangai (China), Hamburgo 
(Alemanha), Londres (Ingla-
terra), Joanesburgo (África do 
Sul), Nova York (EUA) e Rio de 
Janeiro. O objetivo da iniciativa 
era alertar as pessoas para a 
crise climática no planeta.

Para Andréa Fornes, exem-
plos como esse demonstram o 
rumo da estratégia multimídia 
seguida pelo portal. “O vídeo 
é uma prioridade para o MSN, 
especialmente no Brasil. Para 
dar um exemplo disso, basta 
observar que nem todas as 
operações do MSN no mundo 
exibem a seção de vídeo na 
home, como fazemos aqui”, diz. 
Isso tem uma explicação muito 
simples: o internauta quer ter 
essa experiência, o que torna 
perfeitamente factível dizer 
que, no que tange a isso, a web 
caminha ao encontro da TV, diz. 
“As pessoas estão aceitando os 
vídeos na rede”, afirma.

Participação
Se o MSN agora abriu espa-

ços para vídeos produzidos pelos 
internautas, o Yahoo já adota o 
conteúdo colaborativo como alvo 
de seus planos há algum tempo. 
“Nossa estratégia é voltada para 
o conteúdo gerado pelo usuá-
rio. Buscamos dar espaço para 
ele se expressar”, afirma Fábio 
Boucinhas, gerente de produtos 
e comunidades do Yahoo Brasil. 
Existe, no entanto, a “tendência 
de convergência com o conteúdo 
de TV, para abastecer o canal de 

notícias do portal, por exemplo. 
Estamos abertos a esse tipo de 
parceria”, reforça Boucinhas, 
que afirma ainda não ter nada 
concreto a esse respeito.

A receptividade ao vídeo 
pelo internauta deve-se a alguns 
fatores, como facilidades de uso 
e interface amigável, além da 
possibilidade de compartilha-
mento de vídeos com amigos. 
“É uma das ferramentas mais 
apreciadas. A tendência é que 
as pessoas produzam seus pró-
prios conteúdos, não só para 
assisti-los na internet, mas 
também para dividi-los com os 
amigos”, diz Félix Ximenes, di-
retor de comunicação do Google 
Brasil — o Google é o controla-
dor do YouTube desde outubro 
de 2006, quando adquiriu o site 
de vídeos por US$ 1,65 bilhão 
em ações.

No caso do UOL, os canais 
de vídeos do portal, como UOL 
News e TV UOL, são assistidos 
mensalmente por 1,8 milhão 
de pessoas. De acordo com 
Márion Strecker, diretora de 
conteúdo do UOL, a relevância 
do conteúdo vídeo no mercado 
cresce conforme aumenta a ve-
locidade de conexão disponível 
para o usuário. “Cada vez mais 
pessoas acessam a web em alta 
velocidade. Com isso, os vídeos 
ganham qualidade e aparecem 
com mais freqüência. Mas não 
há a menor chance de a internet 
se resumir a vídeos ou se tornar 
uma televisão. Ela é bem mais 
complexa e interativa”, afirma 
a diretora.

O Windows Media Player e o 
Flash são os formatos de vídeos 
mais comuns. As atrações na 
telinha do computador podem 
ser ao vivo ou on demand, em 
que o usuário acessa o conteúdo 
na hora que quiser. E essa é uma 
das grandes vantagens da web 
TV, aponta Paulo Castro, dire-

tor geral do Terra. “É entregar 
o controle na mão do usuário, 
diferentemente do que ocorre 
nas TVs aberta ou a cabo, que 
possuem uma grade. Nos Jogos 
Pan-americanos recebíamos 11 
sinais simultâneos, e o usuário 
escolhia se assistiria a uma final 
de vôlei, de ginástica olímpica 
ou de outra modalidade”, res-
salta Castro.  

Publicidade
Com a efervescência em tor-

no do vídeo, a publicidade online 
surge como a grande esperança 
de geração de receitas para os 

De acordo com Frederico 
Monteiro, diretor de marketing 
da Globo.com, o modelo de ne-
gócios do Globovídeos, espaço 
que abriga os vídeos no portal, 
prevê receita com publicidade 
e a venda de assinaturas para 
acesso total ao conteúdo ou pa-
cotes avulsos. “Na nova versão 
do Globovídeos, que estreará em 
breve, os espaços publicitários 
ganham destaque, com banners 
fixos e a possibilidade de inser-
ção de filmes publicitários de 
15, 30 ou 60 segundos antes do 
conteúdo selecionado pelo in-
ternauta. Os anunciantes podem 

portais. O modelo predominan-
te é da inserção de comerciais 
antes do conteúdo, tal qual o 
padrão comercial consolidado na 
TV — em alguns casos, a venda 
de acessos a conteúdo surge 
como mais uma fonte de recur-
sos. Apesar de as emissoras do 
setor serem avessas a revelar da-
dos de faturamento, percebe-se 
que agências e anunciantes aos 
poucos se mostram presentes 
nos canais de vídeos. 

também ‘oferecer’ os vídeos do 
portal, mantendo sua marca na 
janela de exibição do conteúdo”, 
adianta Monteiro. 

Com um acervo de 150 mil 
vídeos, o iG quer elevar sua pro-
dução visual, e por isso dobrará 
a capacidade do seu estúdio. “O 
objetivo é duplicar o conteúdo 
que vai ao ar atualmente”, afirma 
Severo. Exemplo de investida 
nessa área é o ShowiG, TV cola-
borativa na internet produzida

a partir de conteúdo enviado 
por internautas. Lançada recen-
temente, a novidade tem uma 
programação estruturada em 
cinco atrações: ShowiG News, 
Diário da Bianca, Coisas para 
Saber, Fim de Festa e a seleção 
melhores da semana. Haverá um 
concurso de curtas, cujo prêmio 
é a produção de um curta-me-
tragem dirigido por Fernando 
Meirelles, diretor de cinema e 
sócio da O2 Filmes, empresa 
responsável pela produção do 
ShowiG, em uma parceria com 
a Neogama/BBH. “É uma forma 
de estímulo e interação com o 
usuário.”

O Terra, que já possui par-
ceria com Jump TV, Bandnews, 
CNN e Discovery, só para citar 
alguns exemplos, anunciou re-
centemente mais uma cartada: 
trata-se de acordo com a Walt 
Disney Company para levar para 
o portal filmes e séries de suces-
so, como Lost, Grey’s Anatomy 
e High School Musical. O portal, 
que afirma ter 20 milhões de 
usuários únicos por mês, lançou 
o Terra TV HD (high definition), 
baseado na tecnologia Silverlight 
1.0, da Microsoft. “É importan-
te investir tanto em conteúdo 
quanto em tecnologia”, afirma 
Castro.

E o YouTube, cujas parcerias 
envolvem TV Terra e Band-
news, desde junho firmou acordo 
do gênero com a Rede Globo, 
para exibir o Canal Malhação. 
“Trabalhamos em duas frentes: 
produtores formais e usuários”, 
afirma Ximenes. O Google possui 
também o Google Vídeo, um 
canal formal cujo enfoque são 
os grandes conteúdos.

Tendências  
Com uma conjuntura tão 

favorável para o avanço do 
conteúdo em vídeo na inter-
net, é possível prever que em 
breve esse segmento não será 
ocupado apenas por portais e 
produtores de conteúdo, como 
as emissoras de TV. O mercado 
corporativo também está de 
olho no filão da web TV. Se-
gundo Antony Martins, diretor 
executivo da TV1.com, agência 
de internet, uma das tendências 
do vídeo na web é o chamado 
content brand, em que uma 
grande empresa presta conte-
údo de informação relacionado 
ao seu tema para o internauta. 
“A linguagem de vídeo é inte-
ressante para clientes, portais 
e usuários”, conclui.

*colaborou Christiane Ferreira
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