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Conteúdo prevalece na era da transmídia
Em seminário sobre novas plataformas, palestrantes e debatedores reiteram importância da qualidade 
Jonas Furtado

Mais importante do que 
a forma, a credibilidade e a 
exclusividade da informação 
serão decisivas na conquista do 
público das mídias digitais. “O 
modo pelo qual a TV entrega a 
informação está meio obsoleto. 
Mas o que continua realmente 
fazendo a diferença é o conteú-
do”, afirmou Frederico Grosso, 
vice-presidente internacional 
do serviço de busca de vídeos 
blinkx, durante o evento TV 2.0, 
realizado na semana passada em 
São Paulo. “Mais do que cravar 
a vitória de uma mídia sobre a 
outra, este é um debate sobre 
qualidade”, concluiu Grosso.

Durante os debates, dis-
cutiu-se o uso das novas pla-
taformas audiovisuais como 
fonte de entretenimento e 
informação para o público e de 
negócios para as empresas de 
comunicação. Foi praticamente 
consenso que as mídias tradicio-
nais não serão engolidas pelas 
de alta tecnologia, passando a 
integrá-las cada vez mais em 

suas produções. “A internet é 
a mídia das mídias. TV, jornal, 
revista, pode-se acoplar tudo 
na web, com o diferencial da 
interatividade”, disse Gil Tor-
quato, diretor corporativo do 
UOL. O executivo informou que 
os vídeos respondem por cerca 
de 30% da audiência total dos 
conteúdos do portal. 

As características comporta-

mentais da nova geração foram 
uma das bases usadas pelos 
debatedores e palestrantes para 
vislumbrar a coexistência dos 
diferentes tipos de mídia. O vice-
presidente executivo do Grupo 
M&M, Marcelo de Salles Gomes, 
ressaltou que o conceito de 
transmídia funciona muito bem 
com os mais jovens. “É uma ge-
ração muito preparada, que con-

segue fazer várias coisas 
ao mesmo tempo: ouvir 
iPod, assistir à televisão, 
navegar pela internet... E, 
se você perguntar o que 
eles estão fazendo, ainda 
dirão que estão estudan-
do”, disse Gomes. 

Segundo Larry Ger-
brandt, fundador e prin-
cipal executivo do Media 
Valuation Partners — um 
dos principais institutos 
especializados na análise 
de mídias e tecnologias 
de comunicação —, hoje 
a TV detém 98,3% do 
tempo gasto pelas pesso-

as assistindo vídeos no mundo, 
mas a web aumentará sua par-
ticipação conforme a melhora 
na transmissão dos serviços 
oferecidos em banda larga. A 
qualidade e os preços da inter-
net em alta velocidade no Brasil, 
aliás, foram considerados “uma 
piada” pelo diretor corporativo 
do UOL. Apresentando números 
de diversos estudos e pesquisas, 

Gerbrandt afirmou que, apesar 
de a televisão continuar a perder 
participação em share para os ví-
deos transmitidos via web e tele-
fones celulares, o total de horas 
em que o público se prende à 
telinha tradicional crescerá com 
o apoio das novas plataformas. 
“A internet deve ser usada como 
um combustível”, resumiu. 

A estratégia sugerida por 
Gerbrandt já está em uso na 
Band. O diretor de interativi-
dade do grupo, Luis Olivalves, 
disse que as novas plataformas 
de comunicação servem para 
apresentar a programação a 
potenciais espectadores e fo-
mentar a audiência na televisão. 
“Não temos a audiência das 
três emissoras mais assistidas. 
Muitas vezes produzimos pro-
gramas de ótimo conteúdo e 
ninguém fica sabendo. Se eu 
não der o direito de degustação 
às pessoas em outras platafor-
mas, talvez elas nunca venham 
a ser nossos telespectadores”, 
explicou Olivalves. 

IVC formata medição  
de audiência na web

O Instituto Verificador de 
Circulação (IVC) busca um 
consenso com portais, sites e 
mercado anunciante para lançar 
em 2009 o serviço de medição 
de audiência na web. As edições 
online dos jornais diários já são 
mensuradas. A partir do próxi-
mo ano, o órgão planeja auditar 
o restante do mercado editorial 
na internet. A demanda surgiu 
da própria indústria publicitária, 
disposta a oferecer melhores 
resultados de audiência em 
campanhas digitais.

Os presidentes do IVC, Pedro 
Silva, e do Interactive Adverti-
sing Bureau (IAB Brasil), Paulo 
Castro, se reuniram na semana 
passada com executivos de 
jornais e portais para debater o 
assunto. Participou do evento o 
diretor geral do órgão de audito-
ria de mídias eletrônicas da In-
glaterra (ABCe), Richard Foan, 
também chairman de padrão 
de auditoria web da Federação 
Internacional de Auditoria de 
Circulação (IFABC).

Foan veio ao Brasil para 
prestar consultoria ao IVC na 
criação do serviço de auditoria 
web. Na Inglaterra, onde esse 
tipo de aferição começou há 
mais de uma década, existem 
dois modelos de medição: a de 

audiência (JICMS) e a de tráfego 
(JICWEBS). 

“Os representantes de jornais 
e o IAB se juntaram, concordan-
do sobre os mesmos padrões. Há 
dez anos a audiência era medida 
por page views mensais, que 
somavam números enormes. 
Depois, evoluímos para os uni-
que users browsers (números 
de dispositivos conectados à 
internet). E, agora, temos a 
audiência diária”, conta Foan.

Ele lembra que é preciso 
excluir a audiência gerada a par-
tir de programas operacionais 
(robôs) que visitam sites, pois 
a publicidade, por exemplo, não 
tem interesse nessa audiência 
mecânica. “Temos também de 
nos certificar de que a empresa 
não está usando double tag-
ging”, complementa.

“Sentimo-nos impelidos a 
medir a audiência web pelas 
demandas do mercado publi-
citário”, conta o presidente do 
IVC. Para Castro, do IAB Brasil, 
o cenário nacional está madu-
ro, com quase 30 publishers e 
mais de 30 agências digitais. 
“Teremos maior capacidade de 
medição. É um padrão e dará 
mais conforto a todos do mer-
cado”, acredita.

Sandra Silva

Os debatedores Marco Chiaretti, Luis Olivalves, Samuel Possebon (mediador),  
Gil Torquato e Marcelo de Salles Gomes 
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