
Janela de peso
Portais apostam no vídeo para atrair público e publicidade, investindo em conteúdo próprio,
licenciamento e agregando parceiros.

O
vídeo estourou na
Internet com a
popularização da banda
larga, cada vez mais
larga. Hoje, grandes

empresas têm seus serviços de
distribuição de vídeo, como Microsoft
e Apple, e os portais dedicam cada
vez mais espaço a este tipo de
conteúdo. TELA VIVA conversou com
os principais executivos dos dois
maiores portais do Brasil, que
apontam a realidade e as tendências
do mercado audiovisual dentro da
Internet. Na disputa pela audiência,
após a compra de séries da TV por
assinatura, portais partem para
grandes eventos esportivos.

Os dados do Ibope para maio
apontam 21 milhões de visitantes
únicos na Internet brasileira. A
medição leva em conta apenas o uso
residencial da rede. Destes, cerca de
12 milhões assistem vídeos. Gil
Torquato, o diretor corporativo do
UOL, aposta que a audiência do
portal acompanha a medição.
"Arrisco dizer que mais de 50% da
audiência do UOL está ligada ao
vídeo", diz.

Paulo Castro, diretor geral do
Terra, diz que o portal tem 26
milhões de visitantes únicos por mês.
Obviamente, está contabilizando não
apenas o uso residencial da Internet.
Destes, 6 milhões passam pelo Terra
TV. A perspectiva é que o número
cresça com o principal lançamento
para este ano, a compra dos direitos
dos jogos olímpicos de Pequim.

A forma de agregar conteúdos
audiovisuais varia em ambos os
portais, que produzem conteúdos
próprios e também trabalham com
parceiros externos.

O UOL trabalha com diversos

parceiros, como o VideoLog, Zé Simão,
BandNews, MTV, FizTV e Vhl.
"Normalmente essas parcerias são feitas
através de acordos de divisão de receita
publicitária", explica Torquato. Na
produção de conteúdo próprio o portal
também pode usar parceiros, como
prestadores de serviços. "Temos uma
parceria com uma produtora para a
cobertura de esportes", explica. "É uma
cobertura complexa. A gente está em
quase todos os estados do Brasil",
completa Rodrigo Flores, gerente geral de
notícias do UOL.

O portal trabalha ainda com conteúdo
fechado e aberto. Os eróticos, por exemplo,
são pagos, também dentro do modelo de
revenue share. BandNews e BandSports
são exclusivos para assinantes UOL na
transmissão ao vivo, ficando abertos
apenas os clipes sob demanda.

Para o conteúdo dos canais de TV,
Torquato aposta que é necessário um
conteúdo diferenciado. "O usuário não
quer o mesmo conteúdo da televisão. O
uso da Internet é completamente diferente
do da televisão. O uso da TV é passivo. Na

Internet as pessoas querem fazer
parte, conversar", diz. Um dos
exemplos é o Vídeo Papo, onde as
pessoas assistem uma entrevista em
vídeo e podem mandar suas
perguntas. Contudo, as "marcas" que
vêm de fora da Internet parecem
fazer sucesso. Os programas do
colunista da Folha de São Paulo Zé
Simão e do jornalista esportivo Juca
Kfouri estão entre os líderes de
audiência do portal.

Nova janela
Já o Terra, que também conta

com conteúdos desenvolvidos
especialmente para a Internet, aposta
que a mídia pode ser usada como
mais uma janela para produtos
audiovisuais tradicionais, mas de
uma maneira mais completa. O Terra
TV conta com conteúdo dos grandes
estúdios norte-americanos, com
séries como "Lost" e "Desperate
Housewives" e conteúdos da Disney.
Paulo Castro diz que há um aumento
no tempo que o usuário gasta por
vídeo. "Antigamente apostávamos
que apenas pequenos clipes teriam
chances na Internet. Hoje temos
conteúdos de mais de uma hora,
sempre divididos em capítulos
menores", explica. Segundo ele, as
medições mostram que a maioria dos
visitantes que assistiram a um destes
pequenos capítulos de um episódio de
uma série, voltou para terminar de
assistir o episódio. "As pessoas estão
aprendendo a acompanhar este
conteúdo pela tela do computador",
aposta. No caso destas séries, explica
Castro, os distribuidores tratam a
Internet como se fosse a televisão.
"Como exibimos o conteúdo de forma
aberta, sem assinatura, nossa janela
é paralela à da TV aberta", explica.
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O portal também conta
com conteúdo nacional
independente, tendo
lançado o longa-metragem
"3 Efes", de Carlos
Gerbase, no portal.

A maior aposta do
Terra, porém, foi anunciada
no início de julho: o portal
comprou os direitos
exclusivos de exibição dos
jogos olímpicos de Pequim
para toda a América Latina para a
Internet e o celular. O portal exibirá
os jogos na íntegra, tanto ao vivo
quanto sob demanda. O site especial
Beijing 2008, que entra no ar no dia
1° agosto, levará os jogos através de
13 canais simultâneos de vídeo, ao
vivo e on-demand. "Os canais de TV
por assinatura falam em quatro em
cinco canais para cobrir os jogos.
Para nós, não há limite de espaço,
podemos ter 12, 13 ou mais canais",
disse Paulo Castro.

No total, segundo o portal, serão
mais de 300 horas de transmissão de
todas as competições. A cobertura
inclui também notícias de bastidores,
já que o Terra contará com uma
equipe de 200 profissionais
trabalhando na cobertura. Destes, 25
estarão da China. O Terra ainda
contará com um estúdio de TV em
Pequim, com links via satélite para
São Paulo, central do Terra TV para
América Latina.

"As olimpíadas criam um novo
patamar, trazendo novos usuários
para a TV na Internet", diz Paulo
Castro, apostando que boa parte
desses internautas adotará o hábito
de assistir vídeos pela Internet
definitivamente.

Publicidade
Paulo Castro explica

que a publicidade na
transmissão dos jogos faz
parte de um pacote de
cobertura do evento, que
extrapola o vídeo. O
mesmo vale para a
publicidade fora do
evento esportivo. "25%

do faturamento do Terra está
'linkado' no Terra TV", afirma.
Segundo ele, não quer dizer que
um quarto dos patrocinadores
aposta no vídeo, mas que a
maioria dos pacotes de
publicidade abrange também a
transmissão de vídeo. O Terra

não divulga os valores investidos na
compra dos direitos dos jogos olímpicos ou
mesmo das séries norte-americanas,
Castro diz apenas que é vantajoso, já que o
portal opera com lucro. No caso das
Olimpíadas, o portal divulga que investirá
US$ 7 milhões na cobertura, incluindo os
direitos e a produção, sem discriminar os
valores. "Se levarmos em conta o
faturamento apenas da publicidade exibida
no Terra TV, o portal de vídeo não se paga.
Mas nós analisamos o todo", diz,
lembrando que os anunciantes compram
pacotes para todo o portal e que o vídeo
ajuda a manter o internauta por mais
tempo no Terra.

Gil Torquato, do UOL, diz que, embora
50% da audiência passe pelo vídeo, a
receita está longe disto. "Alguns dos nossos
portais, como o da MTV, são mais fortes,
mas a receita geral de vídeo é ainda
pequena", diz. Ele aposta em um aumento.
"A publicidade na Internet está começando
a virar uma coisa importante, estamos
passando a receita publicitária da TV por
assinatura. Ainda tem muito a crescer, mas
o anunciante já está aprendendo a usar
bem a publicidade na Internet", afirma. O
executivo do portal do Grupo Folha diz que
a Internet atinge uma classe privilegiada.
"Principalmente em países como o Brasil,

você tem toda a classe A na
| Internet, quase toda a classe B e
§ a classe C entrando, agora

pesadamente, até por causa dos

"A publicidade na Internet
está começando a virar uma
coisa importante, estamos
passando a receita publicitária
da TV por assinatura."
Gil Torquato, do UOL

incentivos do governo. É um público
qualificado, que tem que ter pelo
menos um computador e uma banda
larga que no Brasil ainda é cara".
Além disso, "é a única propaganda
que permite saber se o público leu ou
não seu anúncio".

Oportunidade
Se para o portal, que agrega um

volume grande de conteúdos, a receita
direta não é tão significativa, e para o
parceiro? "Está todo o mundo
investindo. Mas não são entidades
filantrópicas, visam o lucro. Em algum
momento, têm que ter retorno", diz
Torquato. Entrar neste mercado tem
um custo. "Estou para ver um negócio
em que a receita chega antes do custo.
Tem a possibilidade de uma nova
janela, e agora muito mais pé no chão,
após a bolha da Internet", aposta o
executivo do UOL, lembrando que "a
Internet é como qualquer outro
negócio, exige um business plan". Ele
diz que o UOL está aberto para
analisar se o conteúdo que vale a pena.
"Se você tiver um conteúdo que atinja
um público fiel, há espaço, contanto
que dentro de um custo compatível
com o tamanho do seu público".

Paulo Castro vai na mesma
direção. O executivo diz que o Terra
tem interesse em distribuir conteúdo
independente, como aconteceu com o
longa "3 Efes". O portal também
agrega sites de parceiros e trabalha
tanto com licenciamento de conteúdo,
como faz com as séries estrangeiras,
quanto com divisão de receitas. Mas
alerta "a Internet é só mais uma
alternativa, só mais uma janela". Para
o executivo, a mídia ainda não é "a
solução" para o conteúdo
independente. "A produção de
conteúdo é cara, é difícil bancar em
apenas uma janela", diz. Uma janela,
vale lembrar, que fez estúdios e
roteiristas travarem uma batalha nos
Estados Unidos, paralisando a
indústria por vários meses.
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