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Digital I

Samsung lança TV 
para conteúdo online

A Samsung anunciou na 
semana passada parceria com o 
portal Terra para disponibilizar 
conteúdos de internet em seus 
aparelhos de TV top de linha. A 
novidade está presente nos mo-
delos que contam com o recurso 
Internet@TV. O usuário precisa 
ter acesso à banda larga com 
velocidade mínima de 1 Mb. A 
conexão pode ser sem fio (com 
dongle USB wi-fi) ou por 
meio cabo de rede. Base-
ada em widgets, a plata-
forma permite o acesso 
instantâneo à internet.

“Antecipamos uma 
tendência tecnológica 
dos próximos anos. São 
os primeiros passos em 
direção à interatividade 
online”, afirmou Marcio 
Portella Daniel, diretor da divi-
são de eletrônicos de consumo 
da Samsung. 

A parceria entre as duas em-
presas prevê exclusividade de 
um ano dos conteúdos do Terra 
para os aparelhos da Samsung. 
O serviço é gratuito. Inicial-
mente, estarão disponíveis 
notícias das editorias de Brasil, 
Mundo, Esporte, Entreteni-
mento e Tecnologia, além de 
previsão do tempo. Até o fim do 
ano, devem ser incorporados ao 
menu os vídeos do Terra TV e 
conteúdo especial sobre a Copa 
do Mundo de 2010. 

“É uma sequência da nossa 

Os portais iG, provedor de 
acesso à internet e de conte-
údo, e o MySpace, rede de re-
lacionamento que reúne perfis 
de artistas, cantores, bandas 
e atores, entre outros, deram 
início na semana passada a uma 
parceria que envolve a sinergia 
entre suas áreas de conteúdo e 
comercial e pretende ampliar a 
audiência, gerando novas opor-
tunidades de negócio.

O iG passou a estampar em 
sua home um link para a página 
do MySpace e também trará 
entre seus destaques conteúdo 
do parceiro, como a estreia de 
clipes de banda. O iG montará 
no ambiente do MySpace comu-
nidades em áreas afins, como 
música, esporte e celebridades. 
A primeira a entrar no ar foi a iG 
Esportes (www.myspace.com/
igesportes), que tratará inicial-
mente do tema futebol.

Nesse espaço, o usuário en-
contrará notícias, fotos e víde-
os, terá a classificação atualiza-
da dos principais campeonatos 

e o acompanhamento, ao vivo, 
das partidas em andamento. 
Além disso, poderá instalar um 
aplicativo que exibirá na página 
do seu perfil os três jogadores 
do Brasileirão que ele mais ad-
mira, os três de que ele menos 
gosta e ainda o clube de sua 
preferência. Todas as ações da 
parceria são de acesso livre, 
pelo menos inicialmente.

As equipes comerciais das 
duas empresas negociaram pa-
cotes de patrocínio para essa e 
para as futuras comunidades. 
“Os anunciantes têm receio de 
investir em redes sociais por 
não haver controle do conteúdo, 
mas, apesar desse desconforto, 
estamos vendo uma aceitação 
maior por parte deles”, con-
ta Caíque Severo, diretor de 
conteúdo do iG. “Vamos unir 
as redes sociais e o conteúdo 
premium com essa parceria”, 
complementa Emerson Calega-
retti, vice-presidente e country 
manager do MySpace Brasil.

Fernando Murad

Digital II

iG e MySpace selam acordo

estratégia de levar para to-
das as telas os produtos que 
desenvolvemos no ambiente 
web. Nosso principal ativo é o 
conteúdo”, disse Sandra Pecis, 
vice-presidente de conteúdo e 
mídia do Terra. Além do con-
teúdo do Terra, as TVs também 
permitem acesso aos vídeos do 
YouTube. A plataforma suporta 
também a adição e deleção de 

widgets, o que possibilita a ade-
são de outros conteúdos.

O recurso Internet@TV está 
disponível nos modelos Sam-
sung das linhas de LED (séries 
7 e 8), de LCD (série 6) e de 
Plasma (séries 6 e 8). Além 
do acesso à internet, a solução 
tem entrada USB, que permite 
a visualização de vídeos e ima-
gens salvas em um pen-drive, e 
memória interna com conteúdo 
embarcado (galeria de imagens, 
jogos, culinária e programas de 
ginástica) e capacidade de até 
2GB que pode ser expandida 
com cartão HDD. 

Jonas Furtado
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