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Diferentes tecnologias mudam a forma de se assistir programas 
 
As emissoras de televisão se preparam para uma grande mudança na forma como sua 
programação será vista daqui para a frente. No mercado já estão disponíveis telas portáteis 
que, graças ao sinal digital, sintonizam a novela ou o jogo de futebol na praça de alimentação 
de qualquer shopping. No segundo semestre, algumas linhas de ônibus de São Paulo devem 
começar a exibir a programação matutina da TV Globo. Fora isso, celulares habilitados para 
receber os sinais de TV já são uma realidade. Os preços ainda são salgados, mas a tendência é 
de queda. 
 
Diante do novo padrão de se ver TV, que não vai mais se restringir aos limites das residências, 
a audiência ganha mobilidade e fica maior, como gostam de enfatizar os executivos das 
emissoras. Há boas razões para eles dizerem isso. O avanço das mídias digitais roubou público 
das maiores redes de TV aberta nos Estados Unidos, que veem suas receitas encolherem. Lá, 
como aqui, o modelo de negócios é baseado na atração de verbas publicitárias para custear os 
programas. 
 
No Brasil, a TV aberta detém a maior fatia do bolo publicitário. Dos mais de R$ 20 bilhões 
investidos em propaganda anualmente, a televisão fica com quase 60%. Por isso, a ideia é 
garantir e, se possível, ampliar a audiência, de forma a continuar atrativa para os anunciantes. 
 
"Não acredito que vamos viver uma mudança radical do nosso modelo de negócios", diz o vice-
presidente do Grupo Bandeirantes, Walter Ceneviva. "Afinal, 100% das residências no Brasil 
têm aparelho de televisão, o que é expressivo. Com a portabilidade e a interatividade teremos, 
na verdade, novos formatos de negociação." 
 
Dono de um monitor portátil que, por dever de ofício, mantém ligado sempre que está fora da 
emissora, Ceneviva se define como "taxiólogo", por preferir andar de táxi a pilotar o próprio 
carro. Nele, assiste televisão enquanto se desloca pela cidade. 
 
"A televisão ganha muito com a multiplicação de telas, abrindo uma janela de oportunidades, 
mesmo que não seja para a transmissão da programação da TV aberta, mas aproveitado os 
conteúdos que temos. Na Band, queremos potencializar todos os meios possíveis", afirma 
Ceneviva. 
 
Com 5,2 mil monitores espalhados nas estações e trens do Metrô, a TV Minuto, da Band, está 
no ar desde o ano passado e vem sendo vista por mais de 3 milhões de passageiros. Mas se 
trata de uma programação específica, e não a reprodução do que está no ar na televisão 
aberta. Esse conteúdo é transmitido sem som, por ser considerado mais apropriado para 
espaços públicos. "Consideramos que ainda é um desafio encontrar a fórmula como o público 
quer ver TV fora de casa", afirma Ceneviva. 
 
Desafio que a Rede Globo parece disposta a enfrentar, inicialmente na rede de ônibus da 
cidade de São Paulo nos horários de pico, quando os programas jornalísticos, ou de 
entretenimento, estão no ar. "O som é um dos problemas e estamos estudando o uso de fones 
de ouvidos para solucioná-lo", explica o diretor-geral da emissora, Octávio Florisbal.  
 
INTERNET 
 
Durante a apresentação dos projetos da emissora para 2009, ficou evidente que as novas 
plataformas cresceram em importância para a Globo. Antes, a TV reinava absoluta. Agora, o 
próprio Florisbal reconhece que houve estreitamento de propósitos com os canais online, o que 
ficou facilitado com a gestão única dos portais da companhia a partir do ano passado. 
 



"A internet será uma plataforma grande e temos de estar com nossos conteúdos nela", diz 
Florisbal. Hoje, há no País 12 milhões de domicílios com banda larga, o que permite aos 
usuários assistirem vídeos online em tempo real com qualidade. 
 
Na Rede Record, o diretor de Tecnologia, José Marcelo Amaral, corre para pôr no ar, ainda este 
ano, um portal que ofereça aos telespectadores bem mais do que informações sobre a 
programação do canal. "Para manter a sua força, a televisão aberta precisa estar presente nas 
demais mídias digitais", diz ele, ao responder sobre o fato de a TV caminhar para ser vista em 
múltiplas telas. "Não há empecilho técnico para isso. Já estamos transmitindo em várias 
cidades o sinal aberto para os aparelhos celulares, simultaneamente ao sinal para os 
receptores fixos." 
 
O celular, aliás, é o novo aliado das emissoras de TV. Todas apostam em estender sua 
audiência para ele, oferecendo, até por meio das operadoras, pacotes específicos para as 
microtelinhas. A Globo já prepara algo do gênero para distribuir seu conteúdo jornalístico.  
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"Não acredito que vamos viver uma mudança radical do nosso modelo de negócios. Com a 
portabilidade e a interatividade teremos, na verdade, novos formatos de negociação" 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 abr. 2009, Economia & Negócios, p. B10. 


