


O negócio é produzir
SEMINÁRIO TV 2.0 MOSTRA QUE, MESMO NA INTERNET,
CONSUMIDORES AINDA PREFEREM O CONTEÚDO ELABORADO
PELOS RADIODIFUSORES.

onforrne os serviços de vídeo dis-
poníveis pela web avançam, e se
sofisticam é impossível não pen-
sar sobre o futuro da TV tradicio-
nal e como os radiodifusores se

adaptarão a essa nova realidade. Esse
assunto permeou boa parte dos debates do
TV 2.0 - evento realizado pela Converge
Comunicações e promovido pelas revistas
TELETIME e TELA VIVA, que aconteceu
em setembro, em São Paulo.

Para Federico Grosso, vice-presidente
da Blinkx, está claro que a TV não tem
mais um método de entrega de conteú-
dos adequado aos dias de hoje, pois a
demanda, por conteúdos personalizados
e nào-líneares é crescente. Isto não signi-
fica que os grupos de TV deixarão de
disputar esse mercado. A diferença é que
eles entram, cada vez mais, no desenvol-
vimento dos conteúdos. A Bliukx é um
portal de distribuição de conteúdos
audiovisuais pela internet e desenvolve-
dora de tecnologias de indexação de
conteúdos de vídeo.

"O método de entrega da TV está se
tornando obsoleto, mas a TV segue existin-
do na produção dos conteúdos", diz Grosso.
Ele relatou que na experiência da Blinkx, o
perfil dos usuários que assistem a vídeos
pela internet não é mais restrito apenas a
uma faixa jovem da população. Na verda-
de, há uma participação média de 22% da
audiência na faixa de 18 a 24 anos, 20%
de 25 a 34 anos, 24% de 35 a 44 anos e
14% na faixa acima de 55 anos de idade.
O modelo da Blinkx, que está iniciando
suas atividades no Brasil, pressupõe com-
partilhamento de receita publicitária com
os provedores de conteúdo. O executivo
acredita que conteúdos pagos, no formato
de pay-per-uiew ou video-on-demand,
terão sempre um mercado a explorar,
sobretudo o de conteúdos premium, como
esportes e acervos, mas o futuro da distri-
buição será, preponderantemente, gratui-
to, financiado com publicidade.

C) negócio de vídeo na web está em
franco crescimento: esse segmento gerou
receita (publicidade e acordos de licen-

ciamento) de US$ 1,65 bilhão
em 2007, segundo dados da
Bernstein Research apresenta-
dos por Larry Gerbrandt, da
Media Valuation Partners. A
projeção é que este número con-
tinue crescendo e chegue a

conteúdo de televisão. Essa preferência
por conteúdo profissional produzido pelas
redes pode ser notada quando se exami-
na ura gráfico de audiência da TV em
relação à internet, especialmente no
horário nobre. "A TV tem uma vantagem
significante sobre a internet no horário
nobre. Depois das 20h as pessoas não
querem mais interagir. Querem apenas se
sentar em frente à TV", disse Gerbrandt.
A supremacia da televisão também pode
ser notada no share da audiência de víde-
os, quando consideradas as diferentes
mídias. De acordo com estimativas da
Nielsen, 98,93% dos vídeos são vistos na
televisão de casa, enquanto 1,03% são
vídeos on-line e outros 0,04% são de dis-
positivos móveis. "A TV tradicional vai
perder participação na audiência com o
tempo, mas o total do bolo de audiência
vai crescer corno resultado das platafor-
mas emergentes", afirmou Gerbrandt.

E no Brasil...
Na opinião de Gil Torquato, diretor do

Uol, a banda larga é o principal limitador
da internet brasileira. Segundo ele, o
custo para o usuário final é exorbitante
em relação a outros países. E mesmo com
essa limitação de acesso, diz ele, 30% da
audiência do portal é proveniente do
acesso a conteúdos de vídeo. 'As pessoas
querem conteúdo em vídeo, mas um con-
teúdo rápido, não o mesmo da televisão",
disse. Torquato lembrou que esta opera-
ção para a produção de conteúdos, sobre-
tudo de vídeo, não é rentável por si só,
mas depende de uma cadeia de produtos
oferecidos pelo Uol, o que inclui a comer-
cialização do acesso.

De acordo com uma pesquisa da
Comscoro,, apresentada por Alex Banks,
gerente para a América Latina, em 37 paí-

USS 9,96 bilhões em 2012.
Gerbrandt diz que, embora o mer-
cado de vídeo on-line ainda seja
pequeno em faturamento, deve ser
o de crescimento maior em 2009,
com 45% em relação a 2008.

Do montante atual (em 2008 a
projeção é de USS 2,75 bilhões),
dois terços são provenientes de

sés pesquisados o Brasil fica em 14° em
média de visitas a sites multimídia e em
32° em tempo de permanência nestes sites.
Contudo, o Brasil é o 7° na lista dos que
mais acessam o YouTube. Segundo Banks,
o volume de visitantes únicos ao portal de
vídeo do Google no Brasil cresceu aproxi-
madamente 55% em um ano. A Globo,
com, no mesmo período, cresceu 35%.
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Relevância será chave
ANÚNCIOS DEVERÃO SER MAIS INTERATIVOS E DINÂMICOS
PARA QUE OS PRODUTOS SEJAM ABSORVIDOS COM EFICIÊNCIA.

inguém deve esperar tão cedo
o fim da propaganda tradicio-
nal com o avanço do ambiente
da W 2.0. Neste novo cenário,
com a interação cada vez mais

baseada em tecnologias de busca, o expec-
tador certamente terá mais poder de deci-
são, podendo inclusive "pular" os comer-
ciais. O anúncio tradicional, a publicidade
de interrupção, de 30 segundos, em média,
não morrerá da noite para o dia. Mas, ine-
vitavelmente, terá que se adaptar a uma
nova realidade, avaliam publicitários e
analistas do mercado televisivo brasileiro.

"A TV digital chega ao Brasil ainda
sem oferecer grandes possibilidades de
interatividade. Por isto, a propaganda tra-
dicional não deverá mudar tão cedo. Mas
com o crescimento do acesso à internet, o
expectador brasileiro terá. cada vez mais
conteúdos para escolher", diz Suzana
Apelbaum, s ó cia-diretora da Hélio,
Interactive, agência de comunicação inte-
rativa. Com isto, as propagandas tradicio-
nais tendem a perder seu impacto.

Quando os formatos publicitários na TV
realmente mudarem, a tendência será as
agências de publicidade contratarem mais
e melhores profissionais com experiência
consistente em internet e mídias digitais.
"A internet tem sido o grande laboratório
para agências e anunciantes experimenta-
rem comunicações mais segmentadas. Isto
facilita a obtenção de sucesso das campa-
nhas, uma vez que há menos dispersão de
verba e mais precisão e eficiência junto ao
target", afirma a publicitária,

Para os profissionais do mercado publi-
citário, a abertura do novo modelo de TV
digital ainda não ampliou muito os forma-
tos publicitários. Um fator crítico no futuro
da TV e essencial para uma diferenciação
competitiva será a relação de simbiose
entre conteúdos e serviços digitais, substi-
tuindo modelos tradicionais de negócios

por novas fontes de receitas,
segundo Marcollo Póvoa, sócio-di-
retor da MPP Solutions, empresa
de marketing digital.

De acordo com alguns analis-
tas, a maior novidade ainda é o
branded content, pelo qual as
marcas geram cada vez mais con-
teúdos relevantes para que seus
produtos possam ser inseridos e
absorvidos pelo público com maior
eficiência. "A relevância é a pala-
vra chave para que as pessoas
parem o que estão fazendo em
algum momento para prestar
atenção em determinada informa-
ção", explica José Carlos
Rodrigues, publicitário e professor
de Comunicação Digital para gra-
duação em propaganda e marke-
ting na ESPM, em São Paulo.
"Essa relevância pode ser traduzi-
da em serviços, conteúdo útil,
entretenimento, patrocinados por
marcas", assinala ele.

JC Rodrigues, como é conheci-
do, já desenvolveu projetos nas
áreas de marketing, e-business e
planejamento de comunicação
integrada para empresas como
Ford, Bridgestone, Bayer, Intel e
HP, e hoje gerencia projetos em
digital media na Walt Disney
Company. Ele observa que o con-
teúdo televisivo passa por um
processo similar ao que aconteceu
com o conteúdo de áudio tempos
atrás, com sua migração para o
formato digital.

"O mesmo impacto
que o MP3 causou na
indústria fonográfica,
provocando uma perda
muito grande no contro-
le sobre esse conteúdo,

sobre a distribuição dos produtos, a TV
digital, quando efetivamente existir no
Brasil, vai transformar também a manei-
ra como se faz propaganda, a publicidade
de interrupção, como acontece hoje", diz
ele. "A digitalização do conteúdo televisi-
vo será o grande pulo do gato, pois torna-
rá mais fácil distribuir e manipular esse
conteúdo", afirma.

O branded content, indica Rodrigues,
é um dos formatos usados para apresen-
tar conteúdos que não são necessaria-
mente propaganda, mas que mostram,
de alguma forma, que a marca está ali
inserida, de forma clara ou não. Um
exemplo é o do filme "Transformers",
sucesso dos anos 80 e 90, cujas estrelas
eram os veículos Chevrolet Camaro,
Hummer H2, Pontiac Solstíce e a pick-up
TopKick, da General Motors, que se trans-
formavam em robôs.

A marca GM está presente de forma
não intrusiva e ao mesmo tempo interli-
gada ao conteúdo do filme, faz parte do
enredo. Segundo Suzana, da Hélio,
Interactive, a tendência da propaganda
no novo ambiente da TV digital é justa-
mente essa: buscar ser cada vez mais
relevante para não ser dispensada pelo
consumidor. "Com isso, veremos cada vez
mais anunciantes partindo para formas
de comunicação que envolvam serviços e
entretenimento", afirma ela.

No entanto, Geraldo Maroniene, vice-
presidente da Fast, fornecedora de solu-
ções para buscas corporativas, considera
que as agências brasileiras ainda não estão
preparadas para essa nova classe de anún-
cios, mais interativos e dinâmicos. "Nem
as agências, nem os anunciantes e, tam-
pouco, as mídias estão procurando desen-
volver no.País esses novos formatos de
anúncios, que fazem links entre merchan-
dising e venda de publicidade. Muitos
estão praticamente ignorando os novos
tempos que chegam. Mas uma nova onda

deverá atingir o País brevemen-
te", diz ele.

O SÃS está. trazendo para o
mercado nacional SAS Mobile
Interaction Platforrn (SMIO), uma
solução desenvolvida para captu-
rar essa nova oportunidade de
negócios. A solução possibilita vei-
cular campanhas de marketing
em dispositivos móveis personali-
zadas em tempo real, conforme as
respostas dadas por cada cliente. '
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O poder da comunicação
OS NOVOS FORMATOS DE CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE
CONTEÚDO AMPLIAM AS CHANCES DE BUSCA EM TEMPO REAL.

nteratividade é a expressão básica
de todas as linguagens e formatos
que prometem tomar conta dos múl-
tiplos canais de distribuição de con-
teúdo - TV, PC, internet - que devem

proliferar no País nos próximos cinco
anos. A Fast, por exemplo, está desenvol-
vendo no País, desde janeiro, uma
adaptação de sua plataforma de busca
para aplicação em TV' digital, que possibi-
lita acesso a múltiplos conteúdos,
ampliando a interatividade deste tipo de
mídia. "A TV digital podo oferecer inúme-
ras possibilidades que dependem, funda-
mentalmente, do desenvolvimento de fer-
ramentas e conteúdo", explica Geraldo
Maroniene, vice-presidente da empresa
para América Latina. "Vamos oferecer ao
mercado brasileiro uma ferramenta de
busca que possibilita, uma nova forma
dinâmica de acessar produtos e serviços
em poucos segundos."

Não se trata de algo semelhante à
ferramenta de busca do
Google. Mas de uma solução
de busca em TV digital, no
celular em TV móvel, para
acesso a diversos tipos de
informações e em diversos
canais. "Os novos formatos e
linguagens de TV serão sus-
tentados por três pilares: con-
sumo de conteúdo digital atra-
vés de plataformas de buscas
dinâmicas e interativas, reco-

mendação de conteúdos por ações
proativas das operadoras e mer-
chandising on-line em tempo real.
Isso se dará em TV de altíssima
definição", destaca Maroniene.

Para Alexandre Santos, sócio-
diretor da Hélio, Interactive, agên-
cia de comunicação interativa, a
TV digital com interatividade pos-
sibilitará que os comerciais pos-
sam interagir com o usuário.
Programações, como as novelas,
poderão permitir que se clique
na roupa que o ator/atriz estiver
usando e fazer uma compra. Por
outro lado, também será possí-
vel desenvolver programas (simi-
lares aos dos computadores) que
permitirão acesso às informa-
ções exibidas.

Para realizar essa interativida-
de, informa Santos, existirão duas
linguagens: Java e NCL, uma apli-

cação XML com facilida-
dês para a especificação
de aspectos de interativi-
dade, sincronísmo espa-
ço-temporal entre objetos
de mídia, adaptabilidade,

suporte a múltiplos dispositivos e suporte
à produção ao vivo de programas interati-
vos não-lineares, desenvolvida em softwa-
re livre na PUC do Rio de Janeiro. Estas
linguagens serão executadas por um pro-
grama (middleware) que estará dentro dos
conversores de TV digital que está sendo
desenvolvido pela PUC-RJ e UFPB
(Universidade Federal da Paraíba).

De acordo com Santos, a grande
transformação estará, portanto, na inte-
ratividade e na possibilidade de realizar
coisas que não são possíveis hoje, como
adquirir produtos, consultar extratos no
banco. "A TV Digital só prosperará se
trouxer junto a interatividade. Esta é
uma aposta do governo, mas que ainda
faltam elementos fundamentais, corno
padronização da linguagem da interati-
vidade", afirma ele.

Novas abordagens
Do ponto de vista publicitário, a TV

2.0 abre sem dúvida possibilidade de
novas abordagens e estéticas dos produ-
tores de conteúdo. Estes terão muito
mais possibilidades de fazer cenários e
filmagens com uma riqueza de detalhes
impressionantes. Com o lançamento da
TV digital pela Globo, por exemplo, a
produção da TV teve que fazer uma série
de ajustes nos cenários de programas
como o de Jô Soares e da Grande
Família, porque com o aumento da reso-
lução ficam visíveis imperfeições, como
lascas no cenário e furos em toalhas.

Além disso, a possibilidade de intera-
tividade cria. um mundo de opções e
oportunidades que não eram possíveis
na TV convencional. "Acredito que com
as possibilidades da TV digital, as empre-
sas de conteúdo ampliarão o seu leque
de serviços porque a interatividade gera
a necessidade de mais conteúdo e de
conteúdo diferenciado na sua forma.
Mas para as empresas de conteúdo ocu-
parom este espaço, elas terão que enten-
der a fundo o que é a interatividade, o
que se pode proporcionar para o usuário
e até onde devemos usá-la para facilitar
a vida do usuário", afirma.
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