
"Os expectadores
passaram a fazer
uso muito intenso

dos canais web
para influenciar

na programação
da televisão. A

nossa percepção
é que eles estão
mais rigorosos e
exigem a oferta

de mais conteúdo
em vídeo, e não

apenas
informações em

texto, fotos,
grades de

programas etc."
BERNARDO

HOHAGEM, DA .FOX
NETWORKS

k

s emissoras de televisão
do País, tanto as que
operam sinais abertos,
quanto o universo de TV
por assinatura, aceleram
os passos para abrir novos

canais na internet, utilizando os recursos
de web 2.0 para interagir online com
seus expectadores. O objetivo em médio
prazo é criar comunidades sociais
virtuais, de modo a incentivar o envio de
comentários, blogs, fóruns e vídeos, além
de permitir a geração de conteúdos.
Mais do que tudo, a intenção é aumentar
a visibilidade das emissoras de TV junto
ao público.

"Os expectadores passaram a
fazer uso muito intenso dos canais
web para influenciar na programação
da televisão. A nossa percepção é
que eles estão mais rigorosos e
exigem a oferta de mais conteúdo em
vídeo, e não apenas informações em
texto, fotos, grades de programas
etc.", conta Bernardo Hohagen,
diretor de publicidade online da .FOX
Networks, redes que possui mais de
500 websites e sete bilhões de
impressões mensais.

Segundo ele, há pelo menos dois
anos, a empresa já disponibiliza,
dentro do conceito de web 2.0, vários
canais interativos na internet (canalfox.
born.br, natgeo.com.br, National
Geographic Channel, foxlife.com.br,
canalfx.com.br, canalspeed.com.br}
que permitem interações com usuários
através de facilidades de acesso à
programação, jogos, fotos, dicas
sobre os personagens das séries,
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chats, entre outros serviços.
Os usuários precisam se cadastrar

para ter acesso às redes virtuais e
utilizar o canal de interatividade na
web para acompanhar a
programação, falar ao vivo com os
especialistas dos sites, ouvir músicas
e assistir aos vídeos, além de
participar de fóruns sobre as
programações, com estatísticas, em
tempo real, dos acessos. "A idéia é

que a internet suporte toda a
programação da Fox, mas não se
sobreponha ou ganhe o espaço da
televisão", indica Hohagen.

Ao seu dispor
A grande preocupação é se

antecipar aos desejos dos
expectadores. A TVA, operadora de
multisserviços, que tem como sócios
os grupos Abril e Telefônica, decidiu
transformar sua presença online e
inaugurou um novo websíte,
desenvolvido com recursos de web
2.0, para possibilitar acessos de
todos os expectadores ao seu
conteúdo da TV por assinatura.

A operadora é líder na oferta de TV
por assinatura digital via cabo no
Brasil, serviço que lançou em 2004, e
pretende agora promover uma
experiência em vídeo para mudar a
relação de entretenimento dos
usuários na internet. "O novo site da
TVA reflete a mudança de
comportamento do consumidor, que
busca conteúdos pela internet,
pesquisa e está sempre antenado com
o que é publicado no meio web. O
vídeo tornou-se referência e estamos,
de forma pioneira, antecipando esta
tendência", afirma Leila Cocito,
diretora de marketing da TVA.

A TV GLOBO TRANSMITIU AO VIVO PELA INTERNET
(WEBCAST) A COLETIVA DE IMPRENSA DE LANÇAMENTO
DE PARAÍSO, REMAKE DA NOVELA DE BENEDITO RUY
BARBOSA, LANÇADA ESTE MÊS
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EDUARDO KFOURI,
DA VIGNETTE: MAIS

EFETIVO DO QUE
FAZER MARKETING

ABERTO E
HORIZONTAL, É

FAZER MARKETING
DIRECIONADO, QUE

PROPORCIONE UMA
EXPERIÊNCIA

ONLINE AGRADÁVEL
E ATENDA ÀS

EXPECTATIVAS
DO CLIENTE

De acordo com Rafael Scoladore,
consultor de internet da TVA, o site foi
desenvolvido em três meses com o
objetivo de estimular a participação
dos usuários, assinantes ou não da
emissora. O internauta precisa se
cadastrar para assistir a um vídeo, por
exemplo, mas está livre para fazer
comentários, recomendações a
amigos, avaliar eventos, participar de
blogs e definir programações segundo
suas preferências por gêneros, canais
e programas. Utilizando conceitos de
web 2.0, o site foi desenvolvido pela
LabOne, em parceria com a I think,
responsável pela estratégia e interface
de comunicação. O novo site contará
agora com trailers de filmes e séries,
making ofs, vídeos de programas
exibidos pelos canais. "A finalidade é
tornar o site uma referência para todos
aqueles que quiserem encontrar o
melhor da programação da sua TV por
assinatura e ampliar sua experiência
na web, pois poderá se programar,
assistir e interagir por meio de
recursos de web 2,0", diz Scoladore.

Para os provedores de tecnologia
essa é uma tendência que vai
revolucionar a forma como as
empresas planejam sua comunicação.
Um exemplo, segundo Marcelo
Albagli, sócio-diretor da Canvas

Webhouse, foi a transmissão ao vivo
pela internet (webcast), no dia 2 de
março, da coletiva de imprensa de
Paraíso, remake da novela de
Benedito Ruy Barbosa, lançada este
mês na TV Globo. O acesso dos
usuários à coletiva online, feita
diretamente do estúdio de gravação
Projac, da TV Globo, teve número
recorde de cliques, informa Albagli,
acrescentando que desde o final do

ano passado a TV Globo vem
realizando urna série de eventos
utilizando recursos de web 2.0.

Outro grande fornecedor de
tecnologia, a norte-americana
Vignette, que desenvolve software
para gerenciamento de experiências e
conteúdo na web, conta com vários
clientes mundiais na área de TV a
cabo, entre os quais a British Sky
Broadcasting, com mais de oito
milhões de assinantes na Grã-
Bretanha. No Brasil, um de seus
principais clientes é a Globo.com, que
usa as soluções para acelerar a
implementação de seus sites., reduzir
riscos e aumentar a performance na
entrega das informações. Eduardo
Kfouri, vice-presidente da Vignette para
a América Latina, avalia que os
benefícios dessa estratégia são
inúmeros, Mas para usufruí-los é preciso
engajar clientes (reais ou potenciais) na
web. "É preciso aumentar a percepção
de valor da marca da empresa. Isso
só acontece quando oferecemos
aquilo que cada usuário está buscando.
Ou seja, mais efetivo do que fazer
marketing aberto e horizontal, é fazer
marketing direcionado, que proporcione
uma experiência online agradável,
visando atender às expectativas dos
clientes" afirma.
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