
Jornais impressos migram para TV on-line    
 
Em um mercado cada vez mais disputado pelo advento de novas mídias, os jornais impressos 
dão início à adaptação de suas atividades e conceitos na era da tecnologia. Na busca por 
audiência, eles começam a visualizar possibilidades de ampliar sua atuação em meios virtuais 
como a Internet.  
 
O diário britânico Telegraph, por exemplo, lançou no último final de semana seu serviço de TV 
on-line, pelo qual oferecerá análises diárias sobre fatos que já foram divulgados anteriormente 
na edição impressa. Iniciativa semelhante em termos de repercussão de conteúdo na Web já 
fora testada no Brasil. Em 2004, durante as eleições para Prefeitura de São Paulo, cujo 
vencedor foi José Serra (PSDB), uma parceria entre o jornal O Estado de S.Paulo, por meio de 
seu portal, e a AllTV, pioneira em TV on-line no Brasil, tornou isso possível.  
 
"Transmitimos durante horas, ao vivo, a apuração das eleições direto da redação do jornal. 
Enquanto outros pararam, continuamos a informar em tempo real. Isso mostra a possibilidade 
de implantar o sistema no País", entusiasma-se o fundador da AllTV e presidente da 
AbraWebTV (Associação Brasileira das Emissoras de IPTV), Alberto Luchetti. 
 
Segundo ele, os leitores seguiriam o novo formato e teriam mais um campo de informação à 
disposição, além de poder acompanhar as notícias com comentários mais abrangentes e 
factuais. "Trata-se de tendência mundial e um complemento para toda essa convergência que 
temos atualmente na comunicação", afirma.  
 
Do ponto de vista publicitário, o surgimento da TV on-line para os jornais tem potencial e 
ofereceria mais um canal para agregar investimentos na opinião do gerente de Mídia da 
agência MPM, Gabriel Queiroz. Ele acredita que o fato de abrir a grade de programação à 
escolha do internauta deve ser o trunfo do negócio. "O melhor de tudo é comercializar o 
formato on-demand (espécie de veja a qualquer hora). Com ele, pode-se anunciar tanto no ao 
vivo quanto no gravado. A relevância e impacto são absurdos", garante. 
 
Entretanto, Queiroz aconselha cautela na adoção do novo sistema de comunicação. "O público 
do IPTV (televisão via Internet) é diferente dos outros meios e tem que ser tratado com sua 
particularidade. É mais uma boa alternativa para a publicidade", finaliza. 
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