
AS SETE
VIDAS DA
TELEVISÃO
Condenada à morte por especialistas
em tecnologia e comunicação, a TV se
mostra mais saudável do que nunca
ADRIANA PAVLOVA

ESDE QUE A TELEVISÃO FOI INVENTADA, NOS ANOS 20 DO SÉ-

culo passado, não foram poucos os comunicólogos e tec-
nólogos que previram seu fim. Na última década, com a
popularização da internet, o que era um vaticínio virou pra-
ticamente convicção — seria apenas questão de tempo que
a TV tivesse o mesmo destino da fotografia convenciona]
ou das máquinas de escrever. Quem apostou nessa hipóte-

se, no entanto, errou feio. A televisão segue combativa e, até agora, tem
enfrentado com surpreendente galhardia a turbulência provocada pela re-
volução digital. Os institutos de pesquisa que medem audiência apontam
que nunca se assistiu tanto à televisão quanto nos dias de hoje. Dados do
Ibope divulgados há duas semanas indicam que a média de tempo que o
brasileiro passou em frente ao aparelho no ano passado foi de 5 horas e 4
minutos por dia, 2 minutos a mais do que em 2005. É um crescimento mo-
desto, inferior ao registrado em anos anteriores — entre 2004 e 2005, a va-
riação foi de 8 minutos, por exemplo. Mas não deixa de ser um sinal de
que a TV segue firme. Nos Estados Unidos, a tendência de crescimento
também se repete. Cada americano assiste, em média, a 4 horas e 35 mi-
nutos de televisão por dia, o maior índice já registrado desde que o insti-
tuto Nielsen Media Research começou a medir a audiência, há 50 anos. "A
população não deixa de assistir à TV, apesar de estar cada vez rnais ligada
na internet", diz Dora Câmara, diretora comercial do Ibope Mídia. "As pes-
soas estão aprendendo a dividir seu tempo e a consumir mais meios de co-
municação simultaneamente."

E importante ressaltar que, quando muitas das previsões catastrofistas fo-
ram feitas, a televisão era um pouco diferente do que é hoje. Poucos produ-
tos mudaram tanto nos últimos anos como esse — uma das razões que ex-
plicam sua sobrevivência diante dos novos formatos de entretenimento di-
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gital. Na última edição da Consumer Elec-
tronic Show, maior feira de produtos ele-
trônicos do mundo, realizada em Lãs Ve-
gas no mês passado, os principais nomes
da indústria exibiram uma enxurrada de
novos aparelhos de TV com imagem de
alta definição, som de alta fidelidade e (o
mais importante) dispositivos para rece-
ber dados diretamente da internet. Ou se-
ja: além de mudar a forma, a televisão tor-
nou-se uma das principais beneficiadas pe-
lo processo de convergência digital. Hoje
já é possível baixar vídeos e filmes da in-
ternet e assistir a eles no conforto do sofá,
comendo pipoca, em frente a uma tela de
42 polegadas. A Apple, por exemplo, aca-
ba de lançar um aparelho chamado Apple
TV, que transportará o conteúdo do com-
putador para as telas grandes dos novos te-

levisores. "As últimas feiras de tec-
nologia demonstraram uma im-
pressionante capacidade de os fa-
bricantes agregarem cada vez mais
novidades e manterem o fascínio
dos consumidores", diz José Gue-
des, diretor-geral da GfK Marketing Ser-
vices, empresa que, entre outras ativida-
des, monitora o mercado internacional de
produtos eletrônicos. Como efeito desse
choque de inovação, Guedes calcula, por
exemplo, que neste ano, no Brasil, a ven-
da de TVs com tela de plasma e de cristal
líquido (LCD) deve crescer 172%, passan-
do das 330 000 unidades vendidas em 2006
para 900 000.

Conjugada à internet, a TV deve dar um
novo salto que garantirá sua sobrevivência
por pelo menos mais algumas décadas. Uma

Feira em das ferramentas que promete tur-
Las Vegas: binar as telas domésticas está em
a TV se uniu fase de testes nos Estados Unidos
à internet e na Europa e atende pelo nome de

Joost. Trata-se de um software cria-
do pelo sueco Niklas Zennstrõm e

pelo dinamarquês Janus Friis, pais de dois
outros fenômenos da rede, o KaZaA, usa-
do no compartilhamento de músicas, e o
Skype. que revolucionou o modelo de li-
gações telefônicas pela internet. Por meio
do Joost, os espectadores acessarão uma
base de canais, como se fosse uma TV con-
vencional, na qual estará disponível um me-
nu de programas e vídeos que podem ser
vistos no horário que for mais convenien-
te. O software traz recursos de interativi-
dade que permitem ao usuário conectar-se
à sua lista de contatos em programas como
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tendência

A anarquia viral
A publicidade embarca no sucesso do YouTube

Omalabarísta Fritz Grobe e o advo-
gado Stephen Voltz levavam suas
vidinhas obscuras no tedioso esta-

do do Maine, no nordeste dos Estados Uni-
dos, até o dia em que — com base em co-
nhecimentos rudimentares de química —
resolveram jogar um punhado de balas Men-
tos dentro de uma garrafa de 2 litros de Co-
ca-Cola Diet. O resultado da experiência é
uma explosão na forma de um jato que es-
pírra refrigerante por todos os lados. Dota-
dos de um invejável talento para transfor-
mar bobagem em espetá-
culo, Grobe e Voltz criaram
uma instalação onde cente-
nas de litros de refrigeran-
te jorravam como se fossem
as fontes luminosas dos cas-
sinos de Lãs Vegas. Filma-
ram tudo, batizaram deThe
Diet Coke & Mentos Experi-
ment e colocaram em um
site, o eepybird.com. Ime-
diatamente, o f ilmete virou
uma febre na rede comdes-
dobramentos surpreenden-
tes. As vendas de Mentos,
confeito produzido pela mul-
tinacional italiana Perfetti
Van Melle, aumentaram 15%.
A Coca-Cola, conhecida por
sua rigorosíssima política
de marketing, aderiu ao vi-
deoclipe e passou a exibi-
lo em seu site. Em dezem-
bro, Grobe e Voltz acaba-
ram na capa do jornal Ad-
vertising Age, especializado em propagan-
da, escolhidos ironicamente como a agên-
cia de publicidade do ano.

O filme produzido pela dupla é um exem-
plo do poder instantâneo dos chamados ví-
deos virais. O princípio de divulgação é o
de propagação de uma epidemia: um ami-
go recomenda para o outro e, em velocida-
de recorde, a mensagem espalha-se pela
rede. A estratégia é tão poderosa que gran-
des marcas internacionais, como Philips,

Unilever, Smirnoff e Sony, já aderiram à tá-
tica, produzindo conteúdo especifico para
ser exibido no YouTube - todas elas com
resultados formidáveis. Calcula-se que a
audiência para vídeos online nos Estados
Unidos seja de aproximadamente 107,7 mi-
lhões de pessoas, contigente que deve che-
gar a 157 milhões em três anos.

Um dos princípios básicos do vídeo vi-
ral é seu caráter anárquico. É por esse mo-
tivo que muitas produções deixam no ar a
dúvida se foram de fato parte de uma es-

Coke & Mentos
Experiment:
as empresas
adoraram

tratégia deliberada ou se são produ-
ções alternativas ou projetos descar-
tados que chegaram à rede. Um exem-
plo desse caráter dúbio é um filme
brasileiro, que envolve a marca de tin-
tas Suvinil, protagonizado pelo cos-

tureiro e deputado federal Clodovil Heman-
dez. No vídeo, ele surpreende os pintores
de sua casa com um palavrão enquanto
confere os resultados do trabalho. Segun-
do a empresa, o filme foi um piloto de uma
campanha criada em 2004 pela agência Fa-
braQuinteiro descartada por ser conside-
rada pouco afinada com a imagem da mar-
ca. Seja qual for a verdadeira origem do ví-
deo, o que importa é que já foi visto por mais
de 100 000 internautas no YouTube.

o MSN Messenger e trocar mensagens com
amigos num bate-papo online enquanto as-
sistem juntos ao mesmo programa — ca-
da um em sua casa,

O princípio do Joost difere substancial-
mente dos sistemas de download e visua-
lização de vídeos disponíveis hoje, tanto
dos de venda de filmes pela internet (exem-
plo: iTunes, da Apple) como dos de visua-
lização instantânea, ou streamer (YouTu-
be e a locadora virtual Netflix). O objeti-
vo do Joost é ser o mais fiel possível à te-
levisão convencional, uma vez que, na opi-
nião de seus criadores, nenhum sistema
disponível hoje consegue reproduzir a ex-
periência de assistir à televisão do jeito que
as pessoas gostam e estão acostumadas.
'Televisão não é comprar hoje o que vo-
cê vai ver amanhã, mas sim ligar e assis-

tir", disse Frederik de
Walh, presidente do
Joost, em entrevista à
revista The Economist.

Ao contrário das ou-
tras criações de Zenns-
trõm e Friis, o Joost
não pretende abalar os
negócios das emisso-
ras convencionais. O
serviço não usará ví-
deos pirateados, e sua

 base de conteúdo de-
 verá ser abastecida por
 produtoras indepen-
 dentes. Outra particu-
 laridade do Joost é
 abrir novas perspecti-

vas para anunciantes
— e lucrar com isso. Assim como na TV

convencional, os programas disponíveis
no Joost têm inserções comerciais — 3 mi-
nutos por hora de vídeo. O software pos-
sibilita urn rastreamento refinado da au-
diência. E uma maneira de melhorar ain-
da mais a fórmula consagrada da TV con-
vencional, mas que apresenta deficiências
quando se busca uma seletividade maior
de público. Com novidades como o Joost.
os anunciantes poderão atingir também pú-
blicos específicos que passavam desper-
cebidos — e tornar ainda mais atraente a
quase octogenária televisão. •
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