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A SEMANA PASSADA, DEZENAS DE

comunidades de brasileiros no
Orkut dedicadas ao seriado Lost,

transmitido no Brasil pela TV por assina-
tura AXN, trocavam comentários sobre os
personagens e debatiam o que deve ocor-
rer nos próximos episódios. Eles esperavam
para baixar da internet o novo capítulo da
quarta temporada da série. Assim, viram o
episódio meses antes da estréia oficial na TV
brasileira. Enquanto isso, torcedores do São
Paulo ou do Flamengo que não estavam nas
cidades para onde a TV transmitia o jogo
de seu time procuravam acompanhar a
classificação na Copa Libertadores, o prin-
cipal torneio de futebol da América do Sul.
Usando um programa de computador, eles
localizaram pela internet um site que havia
capturado a transmissão dos jogos e trans-
mitia tudo, de graça e ao vivo, pela rede.

Baixar uma copia não-autorizada de Lost é
ilegal. O internauta que jogou a transmissão
de futebol de TV na rede, sem autorização
da emissora, também infringiu a lei. Apesar
disso, essas ações, cada vez mais comuns,
apontam para o futuro da televisão na inter-
net. A tecnologia permite levar até sua casa
um mundo de programas exibidos fora do
país. Portanto, com ou sem a anuência de
emissoras, distribuidoras e estúdios, essa é a
realidade - parecida com a que ocorreu na
indústria da música e do cinema. O desafio
para as empresas é descobrir como ganhar
dinheiro com isso. De preferência, evitan-
do o caminho tomado pelas indústrias da

música e do cinema. A síntese no caso da
música é exemplar; as gravadoras insistiram
em oferecer música digital ao mesmo pre-
ço que os CDs. Os sites piratas mostraram
que era possível vender por um preço baixo,
cerca de US$ l por álbum, e aparentemente
ter lucro. Mas as gravadoras acirraram a luta
contra os sites de venda piratas. Resultado: o
caminho da pirataria gratuita venceu.

As emissoras de TV não querem repetir
esse roteiro. Você pode, com um compu-
tador e uma conexão de banda larga, ver
TV de qualquer lugar do mundo. A pos-
sibilidade de digitalizar imagens de pro-
gramas, telejornais e novelas pode fazer
os internautas consumir programas da
mesma forma como já fazem com as mú-
sicas digitais. Esse processo está em curso.
O total de pessoas que assistem a vídeos
on-line deverá saltar de 137,5 milhões em
2007 para 190 milhões em 2012, segundo
a consultoria americana eMarketer.

Por isso, cada empresa experimenta um
modelo de conquista de espaço na internet.
As Organizações Globo, do mesmo grupo
de mídia que edita ÉPOCA, fazem expe-
riências desde 2000 com o site da Globo,
com. Atualmente, 90% da programação
está disponível no site, A empresa afirma
que prepara também conteúdo exclusivo
on-line. Ela toma por base o interesse dos
5,5 milhões de visitantes que o site recebe
por niês, que assistem a 60 milhões de ví-
deos. "Achamos que é o melhor caminho,
deixar a experimentação livre para avaliar
depois em cima de resultados mais concre-
tos", afirma o diretor da Central Globo de
Comunicação, Luís Erlanger. "O momen-
to atual tem de ser mais flexível. Quem já
quiser implementar um modelo fechado
pode arriscar. Mas a evolução dos hábitos
tecnológicos muda a cada dia."

A Rede Record tem em seu site, desde
setembro do ano passado, um projeto em
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fase de pré-lançamento chamado Mundo
Record. Mesmo sem divulgação do serviço,
a empresa diz que tem 100 mil acessos por
dia e que os internautas assistem a cerca de
3 milhões de pequenos vídeos. "O período
de permanência médio de cada visitante
único é de 90 minutos e cada um assiste a
cerca de cinco vídeos", diz Ricardo Nogueira
da Frota, gerente nacional de comunicação.
Tanto na Globo quanto na Record, trechos
de novelas e programas de entretenimento
como o Big Brother lideram a audiência.
Mas Frota diz que alguns programas ge-
ram novos hábitos no público. "Em terceiro
lugar de acessos estão as receitas do apre-
sentador Edu Guedes, do Hoje em Dia. As
pessoas vêem em notebooks na cozinha
enquanto preparam os pratos", afirma.

Em alguns casos, a internet é uma opção
para voltar a atrair o público jovem, que
tem fugido da TV. Esse é o público-alvo da
emissora MTV, que costuma assistir à TV e

navegar na internet ao mesmo tempo. Por
isso, a empresa encara o Overdrive, uma
seção do site de TV da emissora, como um
canal quase independente. "Passamos ví-
deos que não têm espaço na televisão", diz
o diretor de programação da MTV, Zico
Góes. Entre os conteúdos do site estão ví-
deos de bandas alternativas que os próprios
espectadores mandam para a emissora.

Quem vai pagar por tanta oferta de
programas na internet? Já há alguns ca-
sos bem-sucedi dos. A dupla Niklas Zenns-
trom e Janus Friis, criadora do Kazaa e
do Skvpe, lançou em 2007 o programa
de computador Joost. Ele permite assis-
tir a vários canais de TV pela internet.
Oferece filmes, esportes ou música. Tudo
pago pela publicidade. São anúncios que
surgem no meio do programa, como
nas transmissões de jogos de futebol ou
corridas de Fórmula l no Brasil. O Hulu,
americano, funciona como um espaço em

que o espectador assiste a vídeos. Mas ele
só pode ser acessado por computadores
nos EUA. Também é sustentado pela pu-
blicidade. Na Espanha, a emissora de TV
aberta Teiecinco lançou neste mês urn site
para oferecer vídeos on-line. Apresenta
programas com conteúdos exclusivos,
bancados por anúncios no site.

A experiência atual indica alguns cami-
nhos. "Programas antigos da TA7 Globo,
por exemplo, têm uma vocação natural
para ser vendidos por meio de download,
como as emissoras americanas já fazem com
seus seriados", diz Erlanger. "Transmissões
esportivas, ao vivo, combinam mais com
urna exibição por streaming." Ainda é cedo
para saber como a TV pela internet vai fún -
cíonar. "Existem várias frentes de trabalho
buscando desenvolver novos modelos
econômicos", afirma Erlanger. Só há uma
certeza. No mundo da internet, como na
TV, o conteúdo vai fazer a diferença.
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