
\TRE OS EQUIPAMENTOS, O
pessoal envolvido e o alu-
guel do sinal de um satéli-
te, uma emissora de TV não
gasta menos de 25 000 reais
para transmitir uma partida
de futebol direto de um es-

tádio. Com um telefone celular moderno,
um acesso à internet de alta velocidade
(que pode ser a própria rede de telefonia
celular), um ingresso de arquibancada e
uma conta no serviço Qik, qualquer tor-
cedor pode fazer o mesmo. A qualidade
das duas transmissões, naturalmente, não
se compara (mas quem escolher a TV do
torcedor vai ficar livre do Galvão Bueno).
A geração de vídeos ao vivo, com audiên-
cia mundial, está no bolso de qualquer pes-
soa. Uma conjunção de avanços tecnoló-
gicos permitiu a criação desses novos ser-
viços. De um lado, as webcams ficaram
mais baratas, e laptops e celulares passa-
ram a ser vendidos com cârneras embuti-
das. De outro, houve uma difusão das co-
nexões de banda larga, essenciais para
transmitir vídeos. Com as ferramentas na
mão dos internautas. só faltava juntar os
pontos. Foi o que vários novos sites fize-
ram. De um ano para cã. quase uma deze-
na de serviços que são uma espécie de You-
Tube para transmissões ao vivo apareceu
na web. Eles ainda são pequenos e, como
muitas empresas iniciantes, liderados por
jovens na faixa dos 20 ou 30 anos. Mas
recentemente o Yahoo! entrou na onda.
Em fevereiro, lançou aplalaformaYahoo!

Live. O próprio YouTube deve ser o pró-
ximo. Steve Chen. um dos fundadores.
anunciou que o site vai lançar sua ferra-
menta de vídeo ao vivo ainda neste ano.
Em canais pessoais, fãs mostram shows
de seus ídolos, professores dão aulas a dis-
tância e exibicionisías simplesmente fi-
cam na frente da câmera. Não há qualida-
de? Pouco importa — afinal de contas,
muita gente dizia o mesmo em relação ao
YouTube não faz tanto tempo assim. O que
importa é que agora, como diz o belga Max
Haot fundador do site Mogulus, um dos

pioneiros da nova onda, "todo mundo po-
de ter a própria emissora".

O americano Robert Scoble. que fez fa-
ma com seu blog ao tornar-se a voz não
oficial da Microsoft, hoje é uma emisso-
ra de TV ambulante. Com um telefone ce-
iuiar Nokia e convites para as principais
conferências de tecnologia do mundo, ele
transmite ao vivo pelo Qik suas entrevis-
tas com executivos do Vale do Silício.
Quem está na audiência também pode par-
ticipar, enviando perguntas por um chat.
O ímpeto multimídia de Scoble ganhou
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íanta torça que ele foi contratado pela re-
vista Fast Company para exibir suas re-
portagens. Outro usuário célebre, pelo me-
nos no mundo da tecnologia, é Kevin Ro-
se, criador do site de compartilhamento de
notícias Digg. No final de março, enquan-
to aguardava o embarque de um vôo para
Amsterdã. Rose pediu uma cerveja no bar
do aeroporto e transmitiu tudo ao vivo.
Sem graça? É claro. Mas mais de l 000
pessoas estavam conectadas a seu canal.

Foi justamente um desses usos mais frí-
volos que deu origem ao Justin.tv, um dos

principais sites de vídeo ao vivo. No iní-
cio do ano passado, o jovem americano
Justin Kan teve a idéia de andar o tempo
iodo com .uma câmera na cabeça — lite-
ralmente, pois ela fica acoplada a seu bo-
né. Kan passou a registrar tudo o que fa-
zia. "A experiência fez sucesso e várias pes-
soas pediram para fazer o mesmo. Um tem-
po depois, abrimos o serviço para o públi-
co", diz Michael Seibe!, presidente e um
dos fundadores do Justin.tv. O site come-
çou a operar com 2,2 milhões de dólares e
hoje tem mais de 28 000 usuários. Por en-

quanto, pelo Justin.tv é possível transmi-
tir apenas de computadores (que pode ser
um laptop carregado numa mochila e co-
nectado à internet por uma rede sem fio),
enquanto sites como Qik e Kyte já permi-
tem o envio de imagens direto do celular.

O CRESCIMENTO DESSES SITES tem si-
do vertiginoso, assim como o interesse dos
investidores. O Ustream foi fundado por
dois veteranos da Guerra do Iraque. Eles
dizem que um dos motivos para a criação
do serviço foi o descontentamento com os
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parcos 15 minutos que conseguiam para
falar com a família por mês. "A gente ti-
nha de decidir para quem ligar. Com o ví-
deo, uma pessoa fala com várias ao mes-
mo tempo", diz o co-fundador John Ham.
Com o Ustream, os fundadores queriam
criar uma nova maneira de aproximar ami-
gos e parentes. Já houve casamentos e até
panos transmitidos ao vivo pelo Ustream
(protegidos com senha, diga-se). Rumores
insistentes no Vale do Silício dão conta de
que a Microsoft estaria disposta a pagar
50 milhões pelo site. A questão é que a
maioria deles ainda não tem um modelo
claro de receitas — e o próprio YouTube
só recentemente começou a exibir publi-
cidade. O site Stickam deve lançar uma
versão profissional que custará 20 dólares
ao mês. "Um dos primeiros passos antes
de iniciar um processo mais comercial é
formar uma comunidade, o que é difícil".

diz Steven Fruchter. presidente do Stickam.
que conta com mais de 2 milhões de par-
ticipantes registrados. Para Gerry Kaufhold.
analista do instituto de pesquisas In-Stat,
o verdadeiro modelo de negócios é cres-
cer e conseguir um comprador: ''Muitos
desses sites estão esperando criar.um bur-
burinho na internet para ser vendidos".

Mesmo que o lado financeiro ainda es-
teja nebuloso, o impacto cultural da tecno-
logia deve ser imenso. Já se fala numa ge-
ração de lifecasters, ou aqueles que trans-
mitem sua vida inteira pela web. A idéia
não é nova. mas como o custo de transmis-
são sempre foi alto para esse tipo de tecno-
logia, os lifecasters sempre estiveram mais
perto da arte do que da realidade cotidiana.
Igualmente, o vídeo ao vivo pela web de-
ve ter implicações importantes para a in-
dústria de mídia. Alguns dos registros mais
dramáticos dos atentados terroristas reali-

zados em Londres, em julho de 2005, fo-
ram feitos por cidadãos que estavam nas
proximidades dos locais atingidos. Num
futuro próximo, notícias com impacto se-
melhante serão transmitidas ao vivo. De
olho nesse dia, a agência de notícias Reu-
ters implementou, em parceria com a No-
kia, um projeto piloto no qual jornalistas
usaram o telefone celular N95. um dos mais
sofisticados à venda hoje, para realizar a
cobertura de eventos como a campanha pre-
sidencial americana e o Fórum Econômi-
co Mundial, em Davos. Outro impacto im-
portante deve acontecer na música. Muitos
artistas hoje opiarn por entregar as grava-
ções de graça pela internet como um ins-
trumento de divulgação de suas apresenta-
ções ao vivo. mas agora existe a possibili-
dade real de qualquer pessoa da platéia trans-
mitir o show ao vivo. pela intemeL A revo-
lução, desta vez, será televisionada.
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