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Vídeos gratuitos para o usuário e sustentados pela publicidade são o modelo usado pelo Terra 
e defendido pelo diretor de mídia  para  a América Latina do portal, Pedro Rolla. O executivo 
participou do painel “O vídeo na estratégia dos portais”, na terça-feira (14), durante o 
Congresso TV 2.0, com realização da Converge Comunicações, que reuniu profissionais de 
comunicação para falar sobre o futuro da TV.  
 
A publicidade para a internet tende a mudar a longo prazo. “Há a tendência das agências e 
dos anunciantes de produzir, a longo prazo, formatos mais interativos. O comercial pode ser 
de um minuto, mas tem de ter uma lógica, apostar na interação”, falou o executivo.  
 
O uso da internet na América Latina tem diversas particularidades. “O consumidor que 
chamamos de latino digital é diferente do dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui as pessoas 
consomem internet em lugares públicos”, disse Rolla.  
 
De acordo com o executivo, o acesso na América Latina será, em sua maioria, por meio de 
espaços públicos, como as lan houses, nos próximos anos.  
 
Outro diferencial do consumidor latino é o interesse pelas redes sociais. “O maior número de 
usuários do Facebook vem da América Latina e mais de 50% dos cadastrados no Orkut são 
brasileiros”, disse Rolla.  
 
Ao todo são cerca de 140 mil usuários de internet na América Latina. Dentro do continente, o 
Brasil é o País que mais se destaca em uso de internet. Em 2006, 10% dos usuários 
acessavam internet por banda larga na América Latina, enquanto no Brasil esse número era 
de 15%. A pretensão é de que, em 2010, o número de consumidores de banda larga chegue 
a 23% na América Latina e em 27% no Brasil. “A internet é como a TV e o rádio de 
antigamente, ela é dividida com vizinhos e amigos”, explicou. 
 
O executivo do Terra ainda destacou as vantagens para a publicidade na internet na América 
Latina. “Tem um alto retorno e reconhecimento das marcas e de click through, boa aceitação 
de vídeo ads e boa experiência com redes sociais”.  
 
Participaram da mesma apresentação o diretor de publicidade do UOL, Enor Paiano, e a 
diretora de conteúdo do portal MSN, Andrea Fornes.  
 
Paiano falou sobre a reformulação da TV UOL que aconteceu em setembro do ano passado. O 
site divide seus vídeos entre conteúdos enviados pelos usuários e produzido pela redação e 
agências de notícias. “Não acreditamos no usuário à frente do computador como ele faz com 
a TV. Na internet é preciso ter muita interatividade”, falou Paiano.  
 
Quem encerrou o painel foi Andrea Fornes, do MSN. A executiva chamou a atenção para a 
mudança de comportamento dos consumidores de vídeo pela internet. “Hoje a média ainda é 
de 2,7 minutos de vídeo assistido, mas temos percebido uma melhor aceitação de vídeos de 
maior duração”, falou. Uma novidade do portal é a MSN TV, pela qual os usuários do instant 
messenger podem convidar amigos para assistir ao mesmo conteúdo.  
 
A primeira apresentação do dia, com o título “Uma estratégia global em múltiplas 
plataformas”, foi feita por Carlos Sanchez, diretor executivo para a  América Latina da Warner 
Bros. “A mídia digital ainda não tem uma receita como do cinema, na Warner Bros, mas já 
justifica ter uma divisão só para ela na empresa. É uma parte importante do negócio”, disse. 
Mesmo com a crise, Sanchez falou que não acredita que a TV a cabo enfrentará problemas.  
 
“O que se vê nos Estados Unidos atualmente é que cortar a assinatura da TV é uma das 
últimas coisas que as pessoas estão fazendo, já que elas têm ficado mais em casa”, falou.  
 
 



No início da tarde, foi apresentada a palestra “Do broadcast à multiplataforma: a estratégia 
convergente da televisão”, por Cris Lobo, diretora de programação da MTV, e Mauricio 
Portela, diretor de conteúdo do Esporte Interativo. Ambos são responsáveis tanto pelo canal 
de TV quanto de internet. “Nossa experiência mostra que não há canibalização da TV pela 
internet. Pelo contrário, isso aproxima a MTV da audiência, o que tem a ver com a proposta 
inicial da MTV”, disse Cris.  
 
De acordo com Cris, a internet é usada na emissora para testar novos formatos e talentos.  
 
“No canal a gente trabalha mais pop rock, é mais rígido. No portal, tem um leque maior de 
possibilidade”, disse. 
 
Portela também abordou as experiências em multiplataforma do canal. Sob o guarda-chuva 
Esporte Interativo estão TV aberta, internet e celular. “Além da publicidade para sustentar o 
canal, temos iniciativas próprias como o Shop do Esporte, no qual o espectador compra 
material esportivo”, contou Portela.  
 
O congresso ainda teve as apresentações de Richard Chaves, da Microsoft, na palestra 
“Implementando a TV 2.0”, que mostrou as novas ferramentas disponíveis. O evento foi 
encerrado com o painel “IPTV: uma opção para o Brasil?”, com participação de Guilherme 
Goehringer e Afonso Gambôa, da Accenture, Virgílio Amaral, da TVA/Telefônica, Marcio 
Carvalho, da NET Serviços, e Ricardo Miranda, da NexTVision.   
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