
Navegação em águas incertas
Canais com conteúdo audiovisual produzidos especificamente para a Internet
pipocam na rede, mesmo sem garantias de sucesso do modelo de negócios.

televisão sempre teve
um quê do glamour.
Fazer televisão, por
outro lado, vai muito
além das aparências:

exige dinheiro, talento e,
principalmente, oportunidade. Devido
a esses impedimentos, muitos
profissionais - e amadores - que
sempre sonharam em ter um
programa de televisão, desistiram de
seus objetivos.

No entanto, hoje é possível que
qualquer pessoa com uma boa idoia
(ou, às vezes, nem tão boa) encontre
seu espaço em frente às câmeras,
mediante preços enxutos ou até
mesmo sem custo algum. O que
mudou, porém, foi o meio onde esse
conteúdo é exibido: a Internet.

Com espaço ilimitado, custos
relativamente mais baixos, público de
todos os tipos e com o recurso de
interatividade já embutido, a Internet
tornou-se palco do surgimento do
diversos canais, ou "TVs online",
como costumam ser chamados, onde
pessoas experientes ou amadoras em
televisão podem fazer suas tentativas
de sucesso. Vale ressaltar que essas
TVs na Internet não são
retransmissoras de canais de televisão
convencionais - embora haja
inúmeros sites que disponibilizem o
sinal de canais abertos e pagos na
rede do forma ilegal - mas sim TVs
com conteúdo próprio ou terceirizado,
exclusivo do meio.

A ampliação da oferta de banda
larga e o barateamento do
equipamento necessário para produzir
conteúdo audiovisual permitiram que
qualquer pessoa com conhecimento
técnico montasse sua transmissão via
Internet, até mesmo do conforto de

sua própria casa. Foi o caso de Fábio
Marcai Blanco e Margrid Holschuh, que em
2007 deram início à JustTV. A TV surgiu a
partir do trabalho de conclusão de curso de
graduação de Blanco. Em seu primeiro ano
de existência, foi a casa dele quo funcionou
como estúdio da TV online. Cerca de um
ano e meio depois, o projeto foi comprado
pelo site Goorila, e hoje está localizado na
mesma sede do site de e-commerce, em
São Paulo. Com a compra da fatia
majoritária da JustTV, a TV pôde crescer e
sair da casa de Blanco: hoje tem dois
estúdios, duas câmeras HDV, duas miniDV,
uma equipe de sete pessoas, todas com
menos de 30 anos {alem de profissionais
do Goorila, compartilhados com a TV).

O conteúdo da JustTV, assim como de
outras web TVs, é variado, em formatos
vistos comumente nas TVs tradicionais,
como o de entrevistas, de longa duração.
Segundo Margrid, o formato de entrevistas
permite a interação ao vivo com os
internautas. "As pessoas querem interagir.
O foco principal é mandar perguntas para
os entrevistados", diz Margrid. O mesmo
acontece na D+TV, que também prioriza
seus programas ao vivo. "As pessoas têm
sede de informação", diz a presidente da

web TV, Veralúcia Vieira,
completando que a sua
programação busca levar às pessoas
variedade, cultura e "expansão do
potencial humano".

O tipo de conteúdo, porém, pode
ser diferenciado em. relação ao que se
vê na TV Margrid, da JustTV, conta
que um dos programas de maior
sucesso de sua grade é o "Grito de
Carnaval", que trata apenas de samba
e outras peculiaridades do carnaval
brasileiro. "O diferencial é que ele
trata do carnaval o ano todo, fala
sobre a história das escolas de samba,
os eventos que acontecem entre o
carnaval de um ano e outro e
assuntos que não são abordados nas
emissoras de TV tradicionais", diz.

Quem também nota o sucesso do
conteúdo para nichos é a WTN.
O coordenador de mídia e
interatividade da web W, Marcos
Ferreira, diz que um dos programas
favoritos do público é o '"WTN em
Cena", que aborda o mundo do
teatro. 'Temos tido ótimos resultados
com programas como o 'WTN em
Cena' ou o 'WTN Saúde', este último



com temas específicos da área
médica, tratados de forma não
popularesca. A divulgação tem sido
específica neste meio", conta Ferreira.
Ele diz ainda que não acredita que
um programa como o de teatro daria
tão certo na TV aberta ou no celular,
meios mais massivos. "É. preciso
observar cada plataforma e atender
as suas necessidades", completa.

A conta
É curioso comparar os modelos de

negócios das TV na Internet. As
empresas mais jovens são, no geral,
baseadas em um modelo de negócios
voltado para o aluguel de horário na
grade de programação c publicidade,
cujos lucros podem ser divididos com
o comprador do espaço ou não. Os
valores para o aluguel da grade
variam de R$ 700 a H$ 12 mil

mensais, para se ter um programa de uma
hora semanal nessas TVs, que
normalmente fornecem também a equipe e
a infraestrutura para a produção. É o caso
da JustTV, que aluga sua estrutura e sua

equipe a alunos universitários,
associações, ou grupos interessados
em colocar seu conteúdo na Internet.
"Atualmente temos de seis a sete
horas diárias transmitidas ao vivo, e
toda a programação está disponível
on demand", diz Margrid.

Há também comercialização de
publicidade, mas os anunciantes
ainda são escassos, como pode ser
comprovado ao se acessar qualquer
uma dessas TVs. Em alguns casos, o
site divide os lucros de publicidade
com o parceiro no programa. Em
outros, como é o caso da D+TV, o
apresentador/produtora pode
comercializar publicidade nos 53
minutos comprados sem ter de dividir
nada com a TV. O canal do casal de
advogados Jeferson Camillo e
Veralúcia Vieira, que investiram
dinheiro próprio e utilizam um imóvel
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herdado da família, também aluga
espaços em sua grade. Nascida há
dois anos, a TV aluga horários, por
preços que variam de R$ 1,3 mil a
RS 2,2 mil, e está se preparando para
ir atrás de publicidade. "Vamos
continuar alugando espaço, mas
quero, no futuro, trabalhar com o
modelo da rede Globo, que paga
aos seus apresentadores",
idealiza Veralúcia.

Uma das exceções entre esses
novos canais que estão surgindo no
cyberspace é a WTN, que não conta
com programação ao vivo {com
oxceção do canal WTN Fight, que
transmite lutas em tempo real) e não
tem como fonte principal de renda o
aluguel de espaços em sua grade. A
Web Television Network nasceu
dentro da produtora carioca
Publytape, com 30 anos de
experiência no mercado de produções
audiovisuais, especialmente para a
publicidade. O superintendente da
produtora, Fernando Athaíde, viu na
Internet a possibilidade de realizar o
sonho de ter uni canal do IV - ou
pelo menos dar início ao que seria a
sua concretização. Em 2006 criou a
WTN, que se baseou, em seu início,
na parceria com apresentadores que
tinham projetos específicos.
A diferença aqui é que esses
apresentadores são remunerados à
medida que os seus programas são
vendidos para outras plataformas ou
patrocinados por publicidade.
"Estamos abertos se alguém quiser
comprar espaço na TV, embora o
que tenha funcionado até o
momento seja a coprodução",
explica Marcos Ferreira.

Hoje a WTN se
coloca como provedora
de conteúdo
multiplataforma. Seus
programas, que têm em
média oito minutos,
podem ser adaptados
para formatos menores,
com o objetivo de serem
comercializáveis em
outras mídias.
"Apostamos na

publicidade e na venda de conteúdo para
TV aberta, veículos de mídia indoor, celular,
entre outros", conta o coordenador,
lembrando que a WTN já tem contatos
iniciados com TVs regionais UHF para a
venda de programas.

Com essas negociações de conteúdo,
Ferreira conta que a WTN consegue
manter a sua independência financeira.
"A WTN se paga, mas não dá lucros
enormes", confessa.

O objetivo final, porém, é ter um canal
próprio de televisão, independente da
tecnologia usada para a transmissão. Para
isso, se preparam para começar a captar e
editar em alta definição, mesmo que na
rede o conteúdo não seja exibido em HD.

Lições
Como as TVs na Internet são, em sua

maioria, acontecimentos recentes, com
menos de dois anos de existência, é difícil
calcular o sucesso de público e desse
modelo de negócios. O que se pode tirar de
lição, porém, são os fracassos e as
conquistas da primeira TV da Internet
brasileira, a AHTV. Nascida cm 2002, a

AllTV evoluiu de uma TV na
Internet para uma empresa de
produção e distribuição de
conteúdo. O criador e fundador
do que viria a se tornar a rede
AlirV, Alberto Luchetti, conta

que o caminho para chegar aos sete
anos de empresa foi tortuoso.
"Erramos muito no começo e
acabamos perdendo dinheiro no
desenvolvimento do projeto", diz. Ele
acredita que foi em 2005, com a febre
da IPTV, que a TV pela Internet
começou a ter mais visibilidade.
Hoje, para manter a estrutura de
três estúdios, dois sets de gravações,
três càmeras de estúdio e oito para
externas, quase 250 profissionais, e
transmitir 24 horas diárias de
programação ao vivo, Luchetti conta
com outras fontes de receita, além
da tradicional publicidade em
formato de vídeo.

Fundada com recursos de um
investidor - que hoje não está mais na
sociedade - e com a venda de sete
cotas para anunciantes, a TV montou
a sua primeira estrutura. Hoje, conta
com outros modelos de receita para
manter o negócio funcionando. Um
deles é o desenvolvimento de TVs
corporativas, pela qual recebe por
trabalho. "Implanto a TV, coloco para
funcionar e dou assistência de no
mínimo seis meses", conta Luchetti.

O outro modelo é a transmissão de
eventos ao vivo, como por exemplo,
os shows da rádio Eldorado no
Shopping Anália Franco. E por último,
há um serviço de ensino à distância,
prestado a universidades.

Ao final de 2007, a AllTV tornou-
se unia rede, configurando uma
outra fonte de receita. Hoje, há nove
"retransmissoras" diferentes
espalhadas para o Brasil, que
podem transmitir a programação da
sede, e incluir programas regionais
em suas grades. Este modelo
funciona como unia rede de fast-
food: o interessado compra uma
franquia AllTV, para o uso da marca
e de sua programação.

Embora conte com publicidade, foi
essa diversificação de serviços
prestados pela AllTV a responsável
pelo crescimento da empresa. "Se eu
tivesse apenas a publicidade como
fonte de receita, estaria estagnado. É
só porque eu tenho esses modelos que
eu consigo investir na TV", conclui.
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