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O TiVo, sistema que é visto como ameaça à publicidade por permitir aos telespectadores 
gravar programas digitalmente e, assim, evitar os comerciais, está tentando vender espaços 
publicitários nas suas telas.  
 
Está na corrida com outras empresas, como a Cablevision, a Cox Communications e a DirecTV, 
para oferecer alternativas interativas para os spots de televisão que são evitados pelo controle 
remoto. Os comerciais são chamados de interativos porque pedem para o telespectador fazer 
algo - entrar num novo número de canal, apertar um botão no controle remoto - para receber 
mais informações.  
 
"Nos últimos 18 meses, o impulso só cresceu", disse Jacqueline Corbelli, presidente da 
BrightLine iTV, que cria o design dos comerciais interativos. "Começou a ser matéria-prima 
para os grandes anunciantes", disse.  
 
Alternativas  
 
Em dezembro, o TiVo começou a oferecer comerciais que aparecem como um pequeno pedaço 
de texto quando os telespectadores colocam um programa em pausa. Os anunciantes podem 
escolher o programa ou o gênero específico no qual querem que o anúncio deles apareça - a 
Mercedes-Benz USA usou esse serviço para promover um novo carro durante os jogos de 
futebol americano no início deste ano.  
 
Além disso, o TiVo oferece comerciais que aparecem quando os telespectadores adiantam os 
programas. Os anunciantes que veiculam comerciais de 30 ou 60 segundos podem comprar 
esses espaços. Quando os telespectadores pressionam o botão para avançar, surge um 
quadrado estático. Um comercial para a Tourism Australia mostra a fotografia de uma moça na 
praia com o texto, exclamando, "Não me diga que pulei o comercial da Austrália!" Os 
telespectadores do TiVo são instruídos a apertar o botão Thumbs Up para ver o filme e receber 
mais informações.  
 
Interação  
 
Uma vez que as pessoas interagem com seus anúncios, o TiVo pode mostrar um vídeo sobre o 
produto, deixá-los pedir mais informações ou um cupom ou mesmo permitir configurar um 
carro com cores e opções diferentes. O TiVo também vende espaço publicitário na TiVo 
Central, sua tela inicial.  
 
O TiVo não é o único a criar uma solução para que as pessoas possam evitar os comerciais. E 
as operadoras de cabo e de TV via satélite e as fornecedoras de tecnologia, como a Navic 
Networks, da Microsoft, estão também trabalhando com os anúncios interativos.  
 
As ofertas de cabo variam por mercado. Em Tucson, Phoenix, San Diego e Las Vegas, a Cox 
Commnications vende comerciais interativos com gráficos no topo dos comerciais que orientam 
os telespectadores a votar ou a pedir mais informações usando seus controles remotos.  
 
Sob demanda  
 
Na área metropolitana de Nova York, a Cablevision vende canais especiais de vídeo por 
demanda para empresas como a Disney, que exibe vídeos sobre seus parques de diversões e 
estrelas e um botão " converse com o agente".  
 
Esse recurso está associado ao número de telefone do telespectador, fornecido pela 
Cablevision. Se os telespectadores apertarem esse botão, recebem uma ligação imediata de 
um representante da Disney.  
 



A Time Warner oferece alguma interatividade também. Em setembro passado, a empresa de 
mídia MPG realizou um teste para a seguradora American International Group (AIG) com perto 
de 180 mil assinantes da Time Warner no Havaí.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


