
Desafio 2.0
Na Web 2.0, os usuários colaboram ativamente com a produção
de conteúdo, enquanto agências, produtoras e veículos buscam
formas de fazer negócios neste novo ambiente.

N
os últimos anos, tem-se
visto um movimento das
grandes produtoras e
agências de tentar
modernizar os seus

serviços, com a formação de núcleos
e divisões específicas para a
produção e criação de conteúdo para
as novas mídias. Vídeos para celular e
hot sites para a Internet foram
produzidos basicamente como ação
complementar aos tradicionais
comerciais televisivos de 30
segundos, em uma tentativa de
aproveitar os recursos e a audiência
dessas novas mídias. No entanto,a
popularidade e a aceitação do
conteúdo dessas produtoras e
agências parece estar longe do
sucesso do conteúdo produzido
pelos próprios usuários,
disponibilizado por fenômenos
como YouTube, Orkut, blogs e
fotologs. A emergência dessa nova
forma de produção e distribuição do
conteúdo levanta questões a serem
pensadas pelos que buscam a
audiência da Internet, que já chega a
15 milhões de brasileiros. Marketing
online, ações conjuntas entre Web e
televisão e a vinculação das marcas a
comunicadores instantâneos e redes
de relacionamento são algumas das
possibilidades a serem exploradas
por agências, produtoras de
conteúdo,TV aberta e por assinatura
e anunciantes, assim que esses
agentes consigam compreender o
que é a Web 2.0.

Compreensão do novo mundo
Definir o que é a Web 2.0 não é

tarefa simples. Há quem diga que é a
segunda geração de serviços da
Internet. Outros afirmam que ela é



"Os consumidores são também
produtores neste ambiente"

Gustavo Donda, da TV1

um conjunto de aplicações que
propiciam a formação de redes
sociais. Blogs, YouTube, Orkut,
fotologs, wikis e RSS são apenas uma
parte de um universo de
possibilidades que usuários,
produtores de conteúdo, canais de
TV,anunciantes e publicitários ainda
tentam entender. Para discutir e
esclarecer o fenômeno e as suas
aplicações,foi realizada em São
Paulo, nos dias 28 de fevereiro e 1 ° de
março, a 1a Conferência Web 2.0, pela
Converge Comunicações, editora das
revistas Tela Viva,Teletime e TI Inside.

Embora não seja fácil chegar a
um consenso sobre o significado
exato do conceito, é possível apontar

A POPULARIZAÇÃO DO COMPUTADOR E DA
BANDA LARGA CRIARAM MASSA CRÍTICA

PARA O SURGIMENTO DA WEB 2.0

uma característica comum a todas as
definições de Web 2.0 existentes:
colaboração. A colaboração dos
usuários nos produtos - que resulta
em softwares sempre em Beta - e a
participação do usuário na produção
e oferta de conteúdo são algumas
das características que diferem essa
geração de serviços da anterior,
chamada pelos especialistas de Web
1.0."A Web 2.0 é assumir o que a
Internet sempre foi:
um meio de interação
e de não de
comunicação"diz
o consultor de
tecnologia Carlos
Nepomuceno,
que também é
coordenador
do Instituto
de Inteligência
Coletiva (ICO).

Para Marcelo
Póvoa, da agência de
mídia interativa MPP

obter sucesso nesta nova plataforma.
Entre outras,a regra mais
importante é desenvolver
aplicativos que aproveitem os
efeitos de rede para se tornarem
melhores quanto mais são usados
pelas pessoas, aproveitando a
inteligência coletiva!

Para que a Web 1.0 desse lugar a
uma segunda geração de serviços, no
entanto, foi necessária a emergência de

um cenário propício a essa
evolução. Democratização
do acesso aos recursos
computacionais - com
cerca de um bilhão de

"Web 2.0 é assumir
o que a Internet
sempre foi: um meio
de interação e não
de comunicação."
Carlos Nepomuceno,
do Instituto de Inteligência
Coletiva

usuários de Internet
no mundo-,acesso
banda larga,
convergência das
mídias e distribuição
multicanal,são
algumas das
premissas para a
existência da Web
2.0."0 principal fator
que permitiu à Web
chegará segunda
geração é que, hoje,
há uma linguagem
única, que é a digital"

diz Póvoa."Além de o conteúdo ser
digital, como o vídeo e o áudio, você
conta também com os serviços
digitalizados, como as redes sociais e
os aplicativos"

Publicidade 2.0
Com cerca de 15 milhões

de internautas brasileiros
(segundo pesquisa global da
consultora comScore
Networks), a Internet disputa

hoje com o rádio a posição de
segundo veículo de mídia em
abrangência, depois da

televisão. Ainda assim, essa
mídia abocanha apenas 1,9%
do total do montante do
bolo publicitário nacional.

O que agências,
anunciantes, produtores
e distribuidores de

conteúdo tentam
desvendar é como a Web 2.0

pode ser usada como ferramenta
para o aumento da fatia da Internet
no bolo da publicidade.

Para chegar a uma estratégia,
porém, é preciso primeiro entender
quem éo"consumidor2.0"Parao
diretor de criação da TV1, produtora
e agência de marketing online,
Gustavo Donda, o primeiro ponto a
ser destacado é que os usuários não
são mais meros consumidores de
conteúdo, mas também são
produtores neste ambiente."O
consumidor 2.0 controla a relação
dele com as marcas','diz.

A distribuição da audiência

rede social; e finalmente, a Web 1.0 é
um canal, enquanto a 2.0 é uma
plataforma" compara.

É por isso que o conceito mais
utilizado pelos especialistas para explicar
o fenômeno da Web 2.0 é o de Tim
0'Reilly,que diz "Web 2.0 é a mudança
para uma Internet como plataforma, e
um entendimento das regras para /

Solutions, há algumas
diferenças que podem
ajudara explicar a
evolução da Web.
"Enquanto a Web 1.0 é
estática, a 2.0 é dinâmica;
a 1.0 é proprietária, a 2.0 é
aberta; a primeira é
institucional, a segunda é



NO BRASIL, A INTERNET JÁ DISPUTA COM
O RÁDIO O TÍTULO DE VEÍCULO COM MAIOR
ABRANGÊNCIA DEPOIS DA TV.

também é diferente de
outras mídias. Espalhados

em blogs, sites de
relacionamentos,

comunicadores
instantâneos,
e outros

componentes
da Web 2.0, os
usuários têm
a sua atenção
fragmentada.
"O meio
publicitário
tem de

descobrir como capturar a atenção
dessa massa,já que há muita oferta e
audiências menores. É a emergência
das nanoaudiências"diz o VP de
Tecnologia e Projetos da Agência
Click, Abel Reis.

Diante desse panorama, Gustavo
Donda alerta que não é mais possível
"esconder-se" das transformações."As
marcas estão em pânico, não sabem
onde se esconder. É necessário, no
entanto, utilizar essas mudanças da
melhor forma possível, pois quem
ficar em trincheiras será atingido por
uma bomba"compara.

O publicitário mostra então
exemplos de mudanças que
aconteceram na Web e que podem
servir de parâmetro para transformar
as marcas de hoje em "marcas 2.0"
Entre elas estão: o
aparecimento dos
blogs como porta
vozes de empresas e
funcionários; a idéia
de colaboração; a
otimização dos
sistemas de busca; as
vantagens do peer-
to-peer,que
possibilitam que cada
cliente seja um
servidor de
conteúdo; serviços
com foco no que o

consumidor quer, e não no que a empresa
gostaria de vender; a centralização - a
idéia de "todos no meu
site"-transformada
em pulverização, na
qual as marcas querem
estar no site de todo
mundo; e outros.

O papel dos sites
Aproveitar a

interatividade e todos os
recursos que a Web oferece
é um desafio não só para
publicitários, mas também
para os portais. Segundo o
CEO do ÍG, Caio Túlio Costa,
os brasileiros ainda são
"incompetentes" pá rã
construir sites, ao não dar à
Internet o valor que ela
tem."Os sites hoje são
catálogos antiquados, que
não exploram as
possibilidades interativas
da Web!Ele dá a dica:
"Temos que radicalizar as
ferramentas e as possibilidades que a
Internet oferece. Isso é Web 2.0"

Paulo Castro, d i reto r geral do Terra,
lembra, no entanto, que o desafio é um
pouco maior. O portal, que realiza a
cobertura de eventos como o Carnaval e a
Copa do Mundo, encontra restrições em
algumas coberturas, como é o caso dos

Jogos Pan-Americanos,
que acontecem este ano
no Rio de Janeiro. O
Comitê Olímpico Brasileiro
proibiu a transmissão das
competições pela Internet,
como meio de proteger as
emissoras de televisão que
compraram os direitos de
exibição."A Internet

poderia cobrir o Pan como as mídias
tradicionais não podem, já que não
há como mostrar todos os esportes,
em todos os momentos naTV"diz
Castro. Ele lembra ainda que
acontece situação parecida no caso
da distribuição de música pela

lnternet."0 uso ilegal
de música não sofre
barreira, mas ofertas
legítimas de
conteúdo são
prejudicadas pela
restrição do uso"
conclui.

"O meio publicitário tem
de descobrir como
capturar a atenção dessa
massa,já que há muita
oferta e audiências
menores. É a emergência
das nanoaudiências."
Abel Reis, da Agência Click

É o fim do gestor
de conteúdo?

Em um universo
em que o usuário é
também produtor,
agregadores de
conteúdo,
produtores e canais
de TV, preocupam-se
com o seu espaço e
com a sua
capacidade de
renovação.

Carlos
Nepomuceno vê um
novo paradigma de

comunicação em emergência, com o
fim dos gestores de conteúdo, ou
seja, os jornais,TVs, rádios,
professores etc. Para Nepomuceno, o
conteudista não existirá mais."Agora,
quem vai'mandar'é a comunidade.
O conteúdo passa a ser dos usuários"
diz. Para exemplifica r essa nova
organização, ele lembra como são
feitos os programas de rádio sobre
o trânsito em São Paulo."Quem
informa quais os pontos de trânsito
lento ou fluidez são os próprios
ouvintes, que se encontram presos
no engarrafamento','diz.

Resta aos gestores a missão de
organizar essas comunidades.
"Haverá apenas'apicultores', com a

"Os sites hoje são catálogos antiquados,
que não exploram as possibilidades
interativas da Web."
Caio Túlio Costa, do iG



UM DOS COMERCIAIS EXIBIDOS
DURANTE DO SUPERBOWL FOI CRIADO

POR UM INTERNAUTA,QUE PARTICIPOU
DE UM CONCURSO VIA INTERNET.

TECNOLOGIA: O JEITO
É PREVENIR

A tecnologia tem possibilitado não
apenas uma maior interação do usuário
com o meio, mas também a sua
participação como provedor de
conteúdo. Esse ambiente traz novas
questões jurídicas a serem analisadas,
uma vez que a tecnologia aliada à
participação dos usuários como
provedores facilita a distribuição de
conteúdos nem sempre legítimos.

Ao considerar-se que as leis
brasileiras de propriedade intelectual
não estão adaptadas para a Web 2.0, é
importante que se tomem certas
precauções para evitar problemas desse
tipo. No caso de sites como o YouTube, o
advogado especializado em direito da
Internet, Dirceu Pereira de Santa Rosa,
aponta dois dos principais problemas
que um usuário, produtor ou canal de
TV podem enfrentar: a cópia e a
disponibilização indevida de programas
de TV; e a violação de direitos de
imagem e privacidade.

Seja para o YouTube, ou para
fotologs, podcasts, wikis, blogs, redes
sociais, etc é possível determinar uma
série de recomendações para evitar
problemas, como: *resguardar seus
direitos em produções e serviços de
natureza colaborativa;
+ ter políticas internas para evitar

conflitos;
^ utilizar termos de uso e política de

privacidade;
^ solicitar manifestações de vontade do

usuário;
^ deixar claro aquilo que se pode ou

não fazer;
+ definir quais são as responsabilidades

de cada parte integrante;
+ viabilizar soluções internas de

conflitos,ou seja,criar uma auto-
regulamentação.

"O mais importante é ter regras
claras para a utilização do serviço e estar
bem embasado juridicamente. Isso
resolve 90% dos problemas"afirma o
advogado.

missão de estimular a comunidade de
abelhas a produzir bom mel"compara.

Decretar que os agregadores de
conteúdo vão desaparecer,e até mesmo
que a televisão está com os dias contatos
não é, no entanto, uma opinião
compartilhada por todos os profissionais
da área. A maioria deles não acredita que
a TV vai perdera sua supremacia."0s
formatos de publicidade foram formados
há 30 anos, e isso ainda disciplina o
mercado publicitário brasileiro"diz
Ângelo Franzão Neto, presidente do
Grupo de Mídia e VP executivo e diretor
de mídia da McCann Erickson."0
mercado se desenvolve, mas ninguém
'mata'ninguém. A Internet tem o poder de
potencializar ações"

Gustavo Donda compartilha a opinião.
"A televisão e a Internet são
complementares, não excludentes.
Embora a Internet seja pertinente para as
marcas, no Brasil, nada se compara à TV"
Por isso, grande parte das ações feitas
para a Web ainda contam com o respaldo
da mídia televisão.

Marcelo Póvoa acredita que, neste
ponto, o que se pode fazer é aproveitar o
"buraco" de oportunidade que a
televisão deixa."Os espectadores não se
comunicam entre si na TV aberta','diz."O
dono da NewsCorp, Rudolph Murdoch,
por exemplo, ao perceber a importância
da interatividade comprou o MySpace"
exemplifica.

Um dos cases mais
conhecidos de publicidade §
na Web 2.0 em conjunto com |
a televisão é o do Superbowl s

"O mercado se
desenvolve, mas
ninguém'mata'

ninguém. A Internet
tem o poder de

potencializar ações."
Ângelo Franzão, do

Grupo de Mídia

-grandefinal da liga
norte-americana de
futebol, que
ocorreu em
fevereiro. Um dos
patrocinadores
realizou um
concurso para
a escolha de um
filme publicitário
feito por um
internauta, para a
exibição no intervalo do
jogo, que atingiu cerca de 90 milhões
de telespectadores nos EUA. O filme
também foi disponibilizado no site
de vídeos gratuitos YouTube.

Caminhos para as produtoras
Para mostrar que as produtoras

de conteúdo estão longe de
desaparecer, e ainda têm muito que
acrescentar a essa onda 2.0, seja na
forma de publicidade, seja com
conteúdo, a Take 5 Filmes apresentou
durante o Conferência algumas de
suas ações relacionadas a Web 2.0.

A Take 5 Filmes, que se apresenta
como provedora de soluções de
vídeo online, trabalha há 12 anos
com vídeos para o mercado
corporativo. Desde a época em que
enviava as fitas de vídeo para seus
clientes, até hoje, quando envia os

vídeos via e-mail,
seu trabalho
continua o mesmo.
Seu diferencial é
buscar desenvolver
dentro de casa a
tecnologia
necessária para
que os vídeos
rodem de maneira
adequada. O
diretor da Take 5,
Alceu Costa Jr, cita
alguns pontos
fundamentais para



que o vídeo mailing funcione: acesso
a banda larga, expertise em
produção e compressão de vídeo,
domínio da linguagem e hosting
especial."É importante ter servidores
potentes e hosting para vídeo, para
que ele não perca qualidade. O mau
funcionamento de um vídeo causar
um resultado muito mais negativo
do que positivo"

Segundo ele, a produção para a
internet deve chegar a 70% do
trabalho da produtora, que hoje é
praticamente todo realizado em HD.

Um dos principais cases da
produtora é a Intel,que utiliza a
solução como canal de comunicação
com os clientes espalhados pelo
Brasil e também como ferramenta de
comunicação corporativa.
Inicialmente foi criado o "Intel Canal
Cast" serviço que disponibilizava
vídeos semanais com informações
técnicas e comerciais para os

"O Murdoch
percebeu a

importância da
interatividade e

comprou o
MySpace."

Marcelo Póvoa, da MPP

distribuidores. Depois a
solução evoluiu para o
"Intel Canal Cast 2.0';onde
o usuário pode colocar
comentários sobre os
vídeos, gerando uma
cadeia de informação e interação da
comunidade lntel."Hoje,os próprios
usuários gravam seus vídeos, passam para
a produtora e nós colocamos o material
no ar em no máximo uma hora','diz Costa.

E a produtora se prepara agora para
colocar no ar o podetudo.com, portal de
conteúdo moderado focado inicialmente
em vídeos de entretenimento.

"Receberemos vídeos
de diferentes gêneros
e organizaremos esse
conteúdo em canais"
diz. A intenção é que
o portal esteja
disponível em dois
meses.
O sucesso de ações
como as da Take 5
Filmes leva à
conclusão de que,
diante desse cenário,
em que a Web
assume a sua forma

mais colaborativa e aberta, resta às
agências investir e permitir ações
diferenciadas, que fujam dos
formatos tradicionais já testados e,
em alguns casos, ultrapassados. Caio
Túlio Costa recomenda:"Peçam às
produtoras que realizem trabalhos
sensacionais para a Internet. Elas
certamente o farão"
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