
Não pode vencê-la?
Junte-se a ela!
TVs abertas repensam suas estratégias online e preparam projetos mais agressivos para a
distribuição de conteúdo em vídeo na Internet.

m agosto, a rede
americana NBC deu um
valioso exemplo no uso da
Internet por uma TV
aberta, ao adquirir os

direitos também para outras mídias e
disponibilizar parte do conteúdo dos
jogos Olímpicos aos usuários da rede.
Segundo uma pesquisa da própria
NBC, apresentada por Larry
Gerbrandt, da Media Valuation
Partners, durante o Congresso TV 2.0,
promovido pela TELA VIVA, 50% dos
espectadores online das Olimpíadas
na NBC disseram que usaram a
Internet para alcançar (ou "catch up")
os esportes que haviam perdido.
Outros 40% queriam assistir
novamente alguma coisa que tinham
assistido primeiro na televisão. E
apenas 2% usaram apenas a Internet
como meio para acompanhar as
Olimpíadas. Esses resultados
desmistifícam o uso da Internet em
substituição à televisão, já que, no
período, a média diária de
espectadores no prime time foi de
27,5 milhões. Na Internet, foram cerca
de 1,5 milhão de streamings diários.

Ainda que seja uma realidade
diferente da brasileira, esses
resultados - e as
experiências das redes
americanas em exibir
episódios de seus seriados
online logo após a estréia
na televisão - mostram
que a Internet não precisa
ser, necessariamente, a
vilã na guerra de mídias: é
possível tirar proveito de
suas características para
alavancar a audiência dos

programas televisivos e interagir de forma
mais próxima ao espectador.

No Brasil, as TVs abertas já estão
fazendo as suas apostas. Seja com
conteúdo idêntico àquele exibido na
televisão, seja com conteúdos
desenvolvidos especialmente para a mídia,
seja com modelos de negócios baseados
em publicidade, seja com conteúdo pago,
as emissoras têm reformulado as suas

páginas de Internet para
oferecer mais vídeos e maior
interação com os consumidores
daquela que é uma das mais
tradicionais e inabaláveis
mídias brasileiras.

A Globo tem feito isso há algum
tempo. No portal Globo.com há vídeos
de todos os gêneros da programação,
atualizados de acordo com a grade
diária da TV. Para ver os programas
na íntegra - capítulos inteiros de uma
novela, por exemplo - é preciso ser
assinante do portal. "A internet é uma
excelente ferramenta para extensão
de conteúdo. O telespectador se
identifica com um determinado
programa na TV e busca uma maior
interação com este conteúdo no site",
conta Eduardo Becker, diretor
comercial do Globo.com. Com uma
estratégia consolidada, o próximo
passo são conteúdos feitos
exclusivamente para a Internet. "Cada
vez mais teremos desdobramentos
on-line de acordo com cada perfil de
programa e profundidade que cada
tema demanda. Um personagem, por
exemplo, pode ter sua trama paralela
no site e não necessariamente na
TV", diz. "Participação do internauta
(conteúdo colaborativo) e conteúdo
exclusivo do site são cada vez mais
exploradçs", afirma o diretor do
Globo.com.

Ainda que a Internet seja urna
mídia muito diferente da televisão em
diferentes aspectos, o modelo de
negócio para viabilizá-la ainda é
calcado em modelos tradicionais.
Emissoras como a Globo, que
investem em conteúdo em vídeo na
Internet, têm apostado no modelo
baseado em publicidade para gerar
receita para seus sites.

No caso da Kecord, que há cerca
de um ano lançou o portal de vídeos
"Mundo Record" (www.mundorecord.
com.brj, o conteúdo é gratuito o não
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há qualquer tipo de publicidade. No
entanto, essa situação deve mudar
em breve, com criação de uma
unidade de negócios para a Internet,
que deve ficar responsável pela
criação, pelo armazenamento c pela
negociação dos espaços publicitários.
"Hoje os programas são exibidos sem
merchandising ou intervalos", diz o
gerente nacional de comunicação da
Record, Ricardo Frota. "Neste
primeiro ano procuramos focar
nossos esforços na tecnologia de
captura e entrega do vídeo", conta.
Ele confirma que, a partir do
momento que a unidade esteja
constituída, o modelo passará a ser
baseado em publicidade.

Além da comercialização de
espaços, haverá uma reformulação do
portal, para que ele seja mais amigável
e interativo. "Queremos chamar a
audiência para a TV aberta o também
ter uma maior interação com
programas que estão no ar", diz Frota.

O "Mundo Record" conta hoje
coni vídeos da programação da
emissora, que vão desde jornalismo -
com material incluído logo após a
exibição na televisão - até as novelas,
disponíveis na íntegra após cerca de
25 horas da sua exibição pela TV. No
caso de programas mais longos,
como as novelas e os programas de
entretenimento, os capítulos são
separados em pílulas menores, mas o
conteúdo é exibido na íntegra, com
exceção de formatos, corno "O
Aprendiz", ou de séries dos estúdios
americanos, para os quais a emissora
não detém os direitos para a exibição
pela Internet.

Na maré contrária ao que dizem
os especialistas em
Internet, que pregam que
apenas vídeos de curta
duração têm sucesso
online, a Record apresenta
números que mostram o
sucesso do conteúdo
exibido na íntegra.
"Registramos cerca de
uma hora e 20 minutos de |
permanência média no
site", conta Frota.

"Queremos chamar a
audiência para a TV aberta
e também ter uma maior
interação com programas

que estão no ar."
Ricardo Frota, da Record

Segundo o gerente, as novelas
são o conteúdo mais visto do
portal, que tem uma média de
visualizações na faixa de dois a
três milhões de vídeos por
mês, segundo a emissora. "Em número de
horas assistidas, a primeira atração é a
novela 'Os Mutantes', seguida do
programa 'Hoje em Dia', da novela
'Chamas da Vida' e do 'Jornal da Record',
totalizando uma média de 88 mil vídeos
visualizados diariamente", conta. Segundo
Frota, o vídeo só é contado quando
termina, ou seja, somente são
contabilizados os vídeos assistidos do
começo ao fim.

Para 2009, a emissora planeja ainda a
inclusão de vídeos de bastidores dos
programas da casa, com produção de sua
área de comunicação. Além disso, aqudo
que já está disponível hoje, ou seja, o que
é mostrado pela televisão, também
continuará no portal, mas com uma nova
dinâmica, talvez com textos informativos e
outras funcionalidades. "A idéia é
fragmentar ainda mais os programas,
desta vez por quadros, não por blocos.
Dessa forma teremos vídeos mais curtos",
diz Frota. "Além disso, teremos uma
campanha na televisão para incentivar os
espectadores a acossarem o portal", conta.

Quem também reformula sua estratégia
para a Internet é a Band, que trabalha em
um novo portal exclusivo de vídeos, o Mais
Band (www.raaisband.com.br). Neste
primeiro momento, o grupo tem apostado

em pílulas da programação,
disponíveis nos sites institucional
e dos programas. A idéia com o
Mais Band é trabalhar com
vídeos da programação e

também conteúdo
produzido exclusivamente
para essa mídia. O vice-
presidente da Band, Walter
Ceneviva não acredita,
porém, que o público esteja
disposto a assistir vídeos
dos programas em
tamanho integral. "Há um
problema de tecnologia e
de hábito do espectador",
diz, mas não descarta a

possibilidade de ter programas inteiros
disponíveis na Internet.

O modelo de negócios a ser
seguido pela Band ainda não está
definido, mas deve ser baseado em.
publicidade e ter conteúdos pagos. "A
força da televisão no mercado
publicitário é enorme. As receitas dos
sites são ínfimas de comparadas às
da TV", diz Ceneviva. Os conteúdos
pagos seriam aqueles provenientes
do canais pagos da Band - são eles:
Band News, Band Sports, Terraviva e
SexPrivé Brasileirinbas - e o
conteúdo produzido exclusivamente
para a Internet.

Assim como na Record, a aposta
para a Internet é no público da
televisão. "Quem assiste aos
programas na Internet são as pessoas
que perderam o mesmo programa na
TV", diz o VP da Band.

O conceito de conteúdo
complementar ao da televisão
também é adotado pela TV Gazeta,
emissora paulista que pensa a
reestruturação de seu site para a
inclusão de mais funcionalidades em
vídeo e interação. Segundo a
superintendente de programação da
TV Gazeta, Marinês Rodrigues, o site
ainda não está modernizado, mas a
emissora estuda como torná-lo mais
atrativo. Em termos de vídeo, o que
o site da Gazeta oferece hoje são
vídeos das notícias e também alguns
interprogramas de utilidade pública,
separados por temas no site. Ela
conta que não há uma área
específica para trabalhar a Internet
na emissora. "Estamos utilizando a
Internet como ferramenta,
principalmente, para dar cada vez
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mais voz ao nosso
público", diz Marinês.
"Queremos um visual
mais atrativo,
mais sedutor".

No que concerne ao
modelo de negócios, cia
diz que hoje a fase é a de
repensar o modelo, já que
não há comercialização
específica para o site - há
apenas banners do
patrocinador da casa de comércio
eletrônico, a Best Shop TV, mas não
há um departamento comercial
focado exclusivamente em Internet.
Uma das possibilidades, segundo
Marinês, é a oferta de uma venda
combinada, crossmedia,
com a televisão.

A possibilidade de
comercialização também é estudada
pelo SBT, emissora que estreou um
novo site com vídeos da programação
em 15 de setembro deste ano. Com
alguns programas disponíveis na
íntegra - como "Roda Roda" e "Nada
Além da Verdade" - o novo site tem
como diferencial vídeos mais longos
da programação, com duração de até

equipe conta com
nove profissionais.

Educativa
Não só as TVs abertas

comerciais estão repensando
suas estratégias para a

Internet. A TV Cultura, por meio de seu
Núcleo de Novas Mídias, prepara o
lançamento de dois projetos ousados para
o mundo digital. O primeiro, que já teve
seus primeiros testes realizados em
outubro deste ano, é a prestação de
serviços para a transmissão de eventos via
Internet. A primeira transmissão ao vivo
foi a da assinatura do Projeto Univesp,
iniciativa que prevê, inclusive, o
lançamento de um canal da Fundação
Padre Anchieta em 2009, voltado à
educação à distância.

O segundo projeto é o de um canal
transmitido via Internet que foi denominado
IPTV Cultura, provavelmente para o início do
ano que vem. Trata-se de um. canal com
conteúdo ao vivo e on-demand da TV

ALÉM DAS TVs COMERCIAIS, CANAIS PÚBLICOS E
EDUCATIVOS TAMBÉM DESENVOLVEM SUAS
ESTRATÉGIAS NA INTERNET. A TV CULTURA PREPARA
PROJETOS OUSADOS PARA 2009.

uma hora. Antes, os vídeos
disponíveis não passavam de dois
minutos. Neste momento, a emissora
realiza um estudo para verificar se o
site deve ou não ter comercialização
de espaços publicitários.

Sob o comando da líder de
projetos especiais do SBT, Renata
Abravanel, e da gerente de
comunicação da emissora, Maísa
Alves, o novo site deve sofrer outras
mudanças em 2009. Além de
aumentar o tempo dos vídeos
disponíveis, faz parte dos planos do
SBT agilizar o processo de
publicação dos vídeos, para que eles
estejam disponíveis logo após a
exibição dos programas na TV, c
contratar mais pessoas - hoje a

Cultura, inteiramente transmitido via
internet. A emissora já vem testando esse
projeto, com a transmissão, ao vivo, da
gravação de programas como o "Roda Viva".
A idéia é transmitir as gravações ao vivo
pela Internet e deixar trechos desse conteúdo
disponíveis para streaming on-demand. "Há
uma demanda, principalmente do público
jovem, por outro formato de televisão.
Assim, pretendemos adaptar o canal de IV
para este novo público, baseados em
interatividade", diz o diretor do Núcleo de
Novas Mídias da FPA, Ricardo Mucci.

Mucci conta ainda que a matriz do
IPTV é replicável a outros casos, para a
realização de canais para outras
instituições, caso haja interesse.

Neste primeiro momento, a estrutura
utilizada para a cobertura desses eventos é a

da TV Cultura, mas o Núcleo já recebe
investimento da fundação para a compra
de equipamentos próprios. "Estamos
adquirindo equipamento de porte
diferenciado para a Internet. Devemos
ter uma unidade de produção externa
padrão web, ou seja, com menos
pessoas, sinal de satélite, microondas,
enfim, como uma unidade de TV, mas
mais compacta", conta Mucci, diretor do
núcleo que conta com cerca de 20
pessoas. Ele conta que o investimento 6
bem menor do que fazer a mesma coisa
na televisão.

A idéia é que o canal online seja
lançado no Campus Party, que
acontece entre os dias 19 e 25 de
janeiro de 2009, em São Paulo.

A estratégia online passa também
por uma melhoria na gestão dos sites
dos programas. Cada atração ficará
responsável pela atualização -
inclusive de vídeos - de suas próprias
páginas. Para isso, a FPA aposta na
instalação de um Content Management
System, que está sendo construído em
Linux. "O grande diferencial é ter
muito vídeo. Além disso, um dos
objetivos é trazer esse conteúdo
interativo para dentro do canal", diz
Mucci, que exemplifica com a
experiência realizada no último Dia
das Crianças, na qual as crianças
puderam interagir, via Internet, com o
programa "Cambalhota".

Todo o conteúdo será oferecido
gratuitamente no IPTV Cultura e a
Fundação estuda a possibilidade de
comercialização crossmedia dos
espaços, com exceção dos programas
infantis, que não terão publicidade. O
diretor conta que, mesmo nos
programas voltados ao público adulto,
não haverá comerciais de venda de
produtos. "O que pode haver é uma
publicidade institucional, com a
criação, por exemplo, de um jogo de
uma determinada marca que possa
agregar valor ao programa", diz
Mucci. "Estamos buscando uma forma
de oferecer aos patrocinadores uma
maneira mais inteligente de estar na
web. Queremos dar um estímulo à
publicidade, não apenas exibir um
comercial", conclui. íf
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