


RELAÇÕES-PÚBLICAS
Fernanda Mediei, de 21 anos, não assiste
TV em casa. "Nunca fui muito chegada."
Quando quer acompanhar os transtornos
da vida de um protagonista de novela,
conferir no noticiário em que pé anda
a crise econômica, rir dos seriados ou
chorar com um filme, ela toma o ce-
lular à mão. E vê TV.

Fernanda faz parte de uma revo-
lução que está mudando a maneira
como interagimos com imagens em

movimento. No computador, por meio de sites,
ou nas telinhas dos telefones portáteis, o futuro
da televisão aponta para um novo hábito: o de
assistir TV fora da TV.

Do início das transmissões, em meados dos
anos 20, à consagração dos grandes cubos como
o meio de comunicação mais poderoso, a televi-
são foi capaz de fazer o mundo parar em frente
à sua tela. Lançou modas, derrubou políticos e
influenciou comportamentos.

Agora é a vez de ela correr atrás do espec-
tador. Sites como o YouTube, o Justin.tv ou o
Ustream.tv impulsionaram esse novo jeito de
assistir televisão. As vantagens são sedutoras.
Perdeu seu programa favorito? Tudo bem, você
pode assistir à reprise no portal da emissora.
Quer ver uma comédia ou o jornal no celular en-
quanto se desloca de metrô? É possível também,
já que as principais operadoras do país ofere-
cem sinal digital para aparelhos 3G, tecnologia
que possibilita a transmissão de dados em alta
velocidade. Quer conferir aquele filme clássico
do Chaplin mas está com preguiça de ir até a
locadora? Entre no Joost. A qualidade dos pro-
gramas cansa? Produza seu próprio conteúdo
com o aplicativo Qik, que transmite ao vivo as
imagens captadas pela câmera do aparelho. Você
já tem um iPhone? Então por que não instalar
o software Orb e acompanhar a programação
dos canais abertos?

Enquanto as redes de TV americanas veem
o número de seus telespectadores despencar,
mais de 147 milhões de pessoas
assistiram a 14,8 bilhões de vídeos
na internet somente em janeiro deste ano

"Todas essas mídias são complementares",
diz Alexandre Cardoso, diretor de marketing
do portal Terra, primeira empresa brasileira a
montar estúdios exclusivamente para a pro-
dução de vídeos para a web. Hoje, o Terra TV
recebe cerca de 6 milhões de visitas únicas por
mês e tem um acervo de 90 mil vídeos e 200
canais, incluindo episódios das temporadas
atuais de seriados badalados, como Desperafe
Housewives e Grey's Anatomy.

A audiência atinge picos em eventos espe-
ciais. Na Olimpíada de Pequim, por exemplo, 15
milhões de pessoas acessaram os 13 canais que
transmitiam as competições simultaneamente.
No mês passado, o canal AXN estreou no Brasil
a quinta temporada de Lost. No site do Terra,
o episódio é colocado no ar imediatamente
após a exibição na televisão e fica disponível
na página durante uma semana.

O mesmo ocorre com a TV UOL, que tem
parcerias com MTV, Band News, Discovery e
Cultura. O endereço conta com 95 mil vídeos
no acervo. O portal Globo.com é outro exem-
plo. Com um cardápio de 190 mil vídeos, entre
novelas, programas e o acervo de raridades da
emissora, a cada mês são incluídas 17 mil novas
produções. Um dos maiores atrativos para os
seus 24 milhões de visitantes únicos mensais
é o conteúdo da nona edição do reality show
Big Brother Brasil. Segundo Júlio Preuss, gerente
de inteligência da empresa, esse tipo de evento
aumenta os acessos de sites que trazem notícias
e vídeos sem prejudicar a audiência da TV.

Audiência online cresce
Nos Estados Unidos, as empresas estão se
mexendo para combater um cenário negativo.
Atingidas pela pirataria e pela multiplicação dos
meios de assistir aos programas, as emissoras
ABC, CBS, NBC e Fox perderam 2,5 milhões
de espectadores entre fevereiro de 2006 e o
mesmo mês de 2007. Produtoras já começaram
a liberar títulos para sites como o Hulu, que traz
o conteúdo de mais de 250 séries de TV.

Enquanto isso, o público dos vídeos on-
line só cresce. Segundo dados da empresa
de pesquisa comScore, na França a audiência
na internet aumentou 16% em janeiro: 27 mi-
lhões de pessoas assistiram sem baixar — ou
seja, via streaming — e fizeram o download de
2,5 bilhões de vídeos. Na Alemanha, foram 28
milhões de usuários vendo 3 bilhões de vídeos
em dezembro de 2008. Nos EUA, mais de 147



milhões de pessoas assistiram a 14,8 bilhões
de vídeos (média de 101 por cabeça) em janeiro
deste ano, um aumento de 4% em relação ao
mês anterior. Só o YouTube abocanhou 91%
desse aumento e ultrapassou os 100 milhões
de usuários em solo americano. O site estima
que a cada minuto 15 horas de vídeos são pos-
tadas em todo o mundo — o equivalente a 100
mil novos longas-metragens por ano.

O especialista Mike Elgan, colunista da revis-
ta Computer World, listou os principais respon-
sáveis pela perda de espectadores: concorrência
com a internet, popularização dos aparelhos de
televisão de alta definição e o desinteresse pelas

emissoras que ainda transmitem em formato
convencional, com menos qualidade. Apare-
lhos como o TiVo, que gravam e permitem aos
usuários acompanhar seus programas favoritos
no horário que desejam, fecham o quadro. "Gos-
to desses novos meios porque não fico presa à
programação", afirma a RP Fernanda Mediei.

No Brasil, uma pesquisa do Ibope de agosto
de 2008 apontou para os congestionamentos no
trânsito, o crescimento do número de usuários
da web, as repetições e o excesso de comerciais
entre os programas como os principais respon-
sáveis pela queda de audiência das TVs paga e
aberta, algo que vem ocorrendo desde 2006.



» Isso sem falar na própria qualidade de pro-
gramação. Daniel Filho, diretor artístico da
Globo Filmes, declarou recentemente não ser
mais atraído por nenhum programa na TV.
"Eu não ligo a televisão. A internet te bota no
dia a dia do que está acontecendo. A TV já foi
um 'must' nosso e hoje não é mais. Não vejo
ninguém discutindo o capítulo ou o programa
exibido no dia anterior. Ela não mexe mais com
as pessoas, ficou morninha."

O YouTube estima que a cada minuto 15
horas de novos vídeos são postadas em
todo o mundo — algo equivalente a 100
mil novos longas-metragens por ano

Guerra pirata
O cinema também anda com as pernas bambas.
Em 2005, os estúdios americanos perderam
US$ 6,1 bilhões em receita para DVDs piratas
e downloads ilegais. Obviamente, a indústria
tenta combater quem lhe tira tanto dinheiro.
Um dos maiores "inimigos" de Hollywood é
o site sueco de compartilhamento de arquivos
The Pirate Bay.

Em entrevista para o Videofy.me (portal de
criação e publicação de vídeos que divide os
lucros de anúncios com os videomakers), um
dos criadores do The Pirate Bay, Fredrik Neij,
até deu uma dica para os estúdios: criar seus
próprios sites de arquivos de compartilhamen-
to do tipo torrent e ganhar dinheiro por meio
de anúncios publicitários. "Se eles fizessem
isso, iriam acabar conosco", disse.

Neij e seus sócios, Gottfrid Svartholm, Pe-
ter Sunde e Carl Lundstroem, foram julgados



por quebra de direitos autorais em março. Po-
dem pegar até um ano de prisão e ter de pagar
multa de US$ 180 mil e indenização de US$
13 milhões. Algo que não deve ocorrer quando
sair a sentença, programada para 17 de abril.

No Brasil também há uma guerra em curso.
Em fevereiro, o data center que hospedava o
site Legendas.TV o tirou do ar por solicitação
da Associação Antipirataria de Cinema e Mú-
sica (APCM). No dia seguinte, a home page da
APCM foi invadida por hackers e "pichada"
com a frase "viva o download!".

Por enquanto, o Legendas.TV funciona em
servidor alternativo e prepara uma migração de
data center com apoio do The Pirate Bay. O site
brasileiro conseguiu R$ 13 mil em doações de
usuários para auxiliar no custo da mudança.

Limitações
Em outros países, a adaptação das televisões
ao novo perfil de público já está ocorrendo de
maneira mais acentuada. O artista multimí-
dia espanhol Nacho Durán, 29, conta que na
Coréia do Sul as emissoras rearranjaram a pro-
gramação do horário nobre porque as pessoas
estavam assistindo aos programas no caminho
entre a casa e o trabalho, em celulares ou nos
ultraportáteis netbooks, o que mudou os ho-
rários de pico de audiência. Durán, que vive
no Brasil há oito anos, formou-se em tecnolo-
gia em design de multimídia pelo Senac e foi
responsável por um dos primeiros videoblogs
da América Latina, em 2002. Torcedor do Bar-
celona, ele aproveita a rede para assistir aos
jogos de futebol do campeonato espanhol no
computador. Quando quer seguir o noticiário,
migra até o site do jornal El País.

Ele destaca, porém, que não são todas as
coisas que funcionam em qualquer formato.
"O tempo é muito importante na TV para ce-
lular", diz. Para produzir conteúdo exclusivo
para esse meio, é interessante pensar em cenas
mais compactas, em diálogos curtos e em qual
tamanho aquele arquivo vai ocupar.

Há limitações para desfrutar a TV fora da
TV. O fato de não existir wi-fi amplamente
espalhado por áreas públicas nas cidades bra-
sileiras é uma delas. "É surpreendente você
entrar em um açougue na Espanha e ter wi-fi
gratuito", afirma Durán.

Outros obstáculos são a quantidade de
banda (capacidade de transmissão de dados)
disponível nos provedores de conteúdo e a

memória disponível nos computadores, no-
tebooks e celulares dos usuários. Segundo
Daniel Mamoré, diretor executivo da Supply
Systems, empresa que fornece soluções de
integração, conectividade e mobilidade, esse
é um ponto importante a ser melhorado para
tornar mais vantajosa a experiência do usuário
para vídeos em streaming, com a transmissão
de dados simultânea ao evento.

O problema é preparar os aparelhos para
novos usos. "A TV no celular é algo usado
mais por curiosidade do que por ser algo prá-
tico", diz Mamoré. A duração da bateria é o
principal obstáculo. Estima-se que se gaste
uma carga inteira para assistir a um filme de
cerca de 1 hora e meia no aparelho. Mesmo
assim, mais gente vem experimentando esse
novo meio.

A modelo Camila Fruet, 19, usa a internet
via celular e notebook para matar o tempo e
se atualizar durante as viagens internacionais
que costuma fazer — ela passa alguns meses
do ano fotografando e desfilando no exte-
rior. "Assisto a programas de moda, desfiles
e notícias."

Isso significa que as pessoas estão prepara-
das para abandonar seus televisores? Não. Pelo
menos é o que concluiu James Poniewozik,
crítico de televisão da revista Time. Por causa
de um defeito técnico, ele passou uma sema-
na sem assistir TV da forma convencional,
apoiando-se na internet e no celular.

A experiência rendeu reflexões interessan-
tes. Durante décadas, ver televisão represen-
tou algo que se fazia em casa, na sala ou no
quarto, geralmente acompanhado de amigos
e familiares. E, a não ser que fosse habilidoso
com o videocassete, você não copiava, carre-
gava ou modificava o que via. Todo mundo as-
sistia aos acontecimentos da mesma forma.

Isso, segundo Poniewozik, é o motivo pelo
qual a mídia de massa sempre foi tão unifica-
dora. Agora, temos a oportunidade de assistir,
usar, editar e mudar esse material bruto de
infinitas maneiras. Para Alexandre Cardoso,
do Terra, os sites não são concorrentes das
emissoras. "Nós complementamos a cadeia
de consumo", diz. É o espectador quem decide
como vai assistir TV, dependendo de onde e
de com quem está. "Cada mídia cumpre seu
papel nesse arranjo." E, se a televisão nos
acompanhar onde quer que estejamos, será
ainda melhor. 
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