
O local no global
Grupos regionais de mídia investem em vídeos na Internet. Estratégias estão baseadas
na proximidade do espectador/internauta.

A
s emissoras de alcance
nacional já
perceberam que
marcar território no
mundo online é uma

necessidade, seja para alavancar
audiência de seus programas,
interagir de forma mais próxima
com o espectador ou, simplesmente,
não ficar atrás da concorrência. Por
isso, vêm apostando suas fichas em
maneiras mais atrativas de oferecer
conteúdo na Internet. As afiliadas
também reconhecem esta
necessidade e têm buscado usar esta
plataforma global por excelência
para conquistar a audiência com
elementos locais.

Na Rede Paranaense de
Comunicação, RPC (www.rpc.com.
br), grupo de mídia com oito
emissoras afiliadas à Rede Globo no
Paraná, a estratégia online apoiada
na interatividade, com a
participação do espectador com
assuntos do seu dia a dia, "tem
funcionado muito bem", nas
palavras do diretor de jornalismo da
TV Paranaense Wilson Serra. Há
três anos, a TV Paranaense tem
vídeos de sua programação na web.
Este ano, todas as emissoras da rede
(TV Cataratas, TV Coroados, TV
Cultura, TV Esplanada,
TV Guairacá, TV Imagem
e TV Oeste) passaram a
ter oferta semelhante.

"O que a gente tem de
diferente é a participação
do telespectador com
imagem. A população tem
muita vontade de
participar", observa
Serra. Existe nos portais
de cada emissora uma
seção voltada ao conteúdo

colaborativo chamada "Na Hora Certa".
"É grande o volume de informação que a
gente recebe", conta o diretor,
exemplificando com os 80 vídeos
enviados por telespectadores sobre uma
forte chuva que assolou Maringá, no

interior de Estado, há seis
meses.

Embora a produção de
ficção da RPC também

"Quando o ambiente é
regional, o internauta
acredita que é maior a
possibilidade de o
material que ele manda
ser escolhido."
Luís Moreira, da Rede Bahia

fique à disposição dos internautas, é
o conteúdo jornalístico,
principalmente com enfoque em
material colaborativo, que anima a
emissora a apostar no portal. "Isso
acaba melhorando a cobertura na
TV aberta.'Em função do sucesso do
'Na Hora Certa', estamos abrindo
um espaço no segundo noticiário
local do dia. Assim, se o cidadão
tem um matagal no bairro dele, ele
manda a imagem. Se ele vai no
posto de saúde e tem uma fila
enorme, ele manda a imagem.
Acaba funcionando como pauta
também", explica Serra.

Segundo o executivo, é possível
estabelecer uma relação de parceria
com o público graças à Internet.



"Quando o camarada
manda e-mail ou
imagem através do
portal e vê a reportagem
que ele sugeriu no ar, ele
fica nosso amigo, nosso
parceiro. Se achamos
que não rende matéria,
entramos em contato e
explicamos. Se ele
filmou um acidente, por
exemplo, vai para o ar
com os créditos", conta
o diretor de jornalismo.

Se a Internet tem ajudado a
melhorar a cobertura jornalística na
televisão ao possibilitar a
participação do espectador, a idéia
agora é aprimorar a cobertura na
própria web, valendo-se das
características da plataforma. Há um
projeto para antecipar na Internet o
que vai ao ar na televisão, colocando
as matérias na web assim que elas
chegam na redação. "Como é um
meio mais ágil, queremos antecipar
as notícias, colocar primeiro na
Internet e alavancar a audiência no
ar. Hoje em dia no Paraná, a
Internet está a reboque da TV. Como
a tendência é que a web cresça
como veículo, logo elas devem se
equilibrar", avalia Serra.

De norte a sul
Atuante no Rio Grande do Sul e

Santa Catarina, a RBS (www.rbstv.
com.br) também disponibiliza o
conteúdo de sua programação na
Internet. As atrações vão para a web
na íntegra e o internauta encontra
também programas antigos e
materiais relacionados ao programa,
como blogs e galerias de fotos. Há
também seções destinadas à
participação do usuário.

No outro extremo do País, o
Amazon Sat, produtor de conteúdo
com enfoque na região amazônica,
distribuído na TV aberta e paga,
também trabalha na reformulação

Programa "Galeria" da Amazon Sat, sobre a vida
cultural na região amazônica, estará na futura

videoteca do grupo, junto com outras 96 atrações.

"Quando o camarada manda e-mail ou imagem
através do portal e vê a reportagem que ele sugeriu no ar,
ele fica nosso amigo, nosso parceiro."
Wilson Serra, da RPC

de seu portal visando
aprimorar a oferta de
vídeos. O grupo contratou
recentemente uma gerente
de Internet para coordenar
as mudanças, como informa
Luciano Maia,
superintendente de

conteúdo da Amazon Sat. "O objetivo é
fazer do portal uma referência em vídeo
da Amazônia", afirma o executivo.

Há sete anos, o portal transmite ao
vivo a programação do Amazon Sat.
"Temos retorno e interatividade com
pessoas no mundo inteiro, por meio de
e-mails e SMS. É uma maneira de
atender às pessoas que já viveram na
região amazônica e hoje moram fora",

atrações da grade do canal. A médio
prazo, o objetivo é aprimorar a
qualidade de som e vídeo e montar
uma loja virtual. "Há um grande
interesse pela região amazônica",
destaca o superintendente.

O modelo de negócios que
permitirá todos estes recursos ainda
está sendo desenhado pela gerência
de Internet em conjunto com o
departamento de marketing. "Ainda
estamos avaliando o que é melhor
para a gente", diz Maia.

Produção específica para a
Internet ainda não está nos planos
do grupo. "Vamos trabalhar com
customização de conteúdo porque
produzir para a web demandaria

ATUANTE NO RIO GRANDE DO SUL E
SANTA CATARINA, A RBS TAMBÉM DISPONIBILIZA O
CONTEÚDO DE SUA PROGRAMAÇÃO NA INTERNET.

observa Maia. Entre janeiro e maio de
2009, o portal registrou 577.455 page
views, com um tempo médio por visita de
7min48s. A maior parte das visitas neste
período foi do Rio de Janeiro, seguido de
São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais,
Amazonas e Paraná.

O novo portal deve manter a exibição
ao vivo da programação e ampliar os
recursos em vídeo. Na home, explica
Maia, haverá teasers de programas e
eventos. A idéia é que a página inclua
também o link "Faça a Sua
Programação", uma videoteca com os
programas novos e antigos das 97

uma outra linha de produção.
Estamos focados, por enquanto, na
nossa atividade de broadcasters",
observa o executivo. Conteúdo
colaborativo também não é
prioridade no momento.
"Pretendemos trabalhar com este
tipo de conteúdo, mas há um
limitador que é a dificuldade de
acesso à Internet na região
amazônica", conclui.

Tubo de ensaio
Outra emissora regional que tem

projetos para a Internet e já tem
feito algumas experiências
diferenciadas é a TV Alterosa (www.
alterosa.com.br), afiliada do SBT em
Minas Gerais, pertencente ao grupo
de mídia Diários Associados, que
tem também o portal Uai em seu
portfólio. Assinantes do portal têm
acesso ao conteúdo ao vivo
produzido pela TV Alterosa e a
participação do espectador pode
acontecer pela Internet, pelo
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videochat do Uai. O programa
semanal da dupla sertaneja "Don &
Juan", transmitido aos sábados, e a
atração esportiva diária "Alterosa
Esporte" já contam com a
ferramenta. "Isso também altera a
forma de se fazer o programa na
televisão", explica Benny Cohen,
editor de mídias convergentes da TV
Alterosa e do portal Uai. "Os
apresentadores do 'Alterosa
Esporte' entram em estúdio antes,
para já começar a responder
perguntas dos espectadores pelo
videochat. Durante o break
comercial da TV, eles não param.
Continuam ao vivo na Internet,
respondendo às perguntas dos
internautas". Segundo Cohen, o
programa recebe diariamente cerca
de 2 mil perguntas.

Ainda na área de esportes, o
grupo tem apostado em diferentes
coberturas dos principais eventos
em Minas Gerais. No último jogo da
semi-final da Libertadores, no fim
de junho, os comentaristas do
"Alterosa Esporte" foram ao
Mineirão e comentaram o jogo em
tempo real, com transmissão ao vivo
no Uai. "Não podemos transmitir o
jogo, então colocamos câmeras
neles, comentando a partida.
Tivemos dois mil visitantes únicos",
conta Cohen.

No final do campeonato mineiro,
quando Atlético Mineiro e Cruzeiro
disputaram o título, outra
experiência semelhante foi feita. Um
programa sobre os bastidores, com
três repórteres cobrindo os
vestiários e o hall do Mineirão, foi

ao ar ao vivo pela
web. O mesmo
programa foi editado
para a televisão e foi
vice-líder de audiência
no horário das Oh30.
"Não existe um guia,
estamos criando esta
cultura da
convergência e dando
um toque local, que é
fundamental",
pondera Cohen. "Os
videochats têm tom de
conversa mineira. A disputa em TV
aberta é forte, estamos bebendo água
limpa da Internet".

O diretor destaca que, como um
grupo de mídia, com veículos em
diferentes meios, as coberturas
jornalísticas já têm sido planejadas para
gerar conteúdo para todos os meios. No
ano passado, uma repórter do jornal O
Estado de Minas viajou para a Antártida
com um diretor da TV Alterosa para

"Não existe um guia,
estamos criando esta
cultura da convergência e
dando um toque local, que
é fundamental."
Benny Cohen, da TV Alterosa

principais manchetes de todas
as regiões da EPTV. O que
sentíamos era que a oferta de
vídeos é um diferencial, por
isso sempre perseguimos a

possibilidade de trabalhar mais com
esse material. As pessoas são
altamente movidas por imagem",
observa Mary.

Há três meses, o portal usa
tecnologia semelhante à do YouTube,
trabalhando com Flash e
compressão de vídeos, dando mais
agilidade ao trabalho com imagens.
Hoje todo o conteúdo produzido pela
EPTV vai para a Internet, assim dá

EPTV APROVEITA ESTRUTURA DE TELEVISÃO
PARA PRODUZIR CONTEÚDO PARA WEB.

para aprender algumas coisas do
comportamento da audiência. "Às
vezes, uma matéria que a gente não
considera tão relevante tem boa
audiência no site", ressalta Mary. "O
comportamento do vídeo é diferente
do restante da mídia. A audiência de
vídeo aumenta muito de fim de
semana e a de leitura cai". Segundo
a gerente de desenvolvimento de
novos negócios, hoje, o portal tem de
cinco a dez mil page views por dia.
"Ainda não fizemos nenhuma
campanfrá em cima do conteúdo
multimídia, mas agora vamos
divulgar", diz.

O grupo tem aproveitado a
estrutura de televisão para fazer
material em vídeo exclusivo para o
site. Está em produção uma série
para a seção Virando Bixo,
destinada aos vestibulandos. Nove
disciplinas devem ser abordadas em
vídeos de no máximo cinco minutos,
que devem ficar à disposição do
usuário no site a partir de agosto.

onde a Universidade Federal de Minas
Gerais tem uma base de estudos, para o
jornal, o portal Uai e televisão. "A
iniciativa rendeu ainda uma semana de
videochat", comemora Cohen.

Produção para web
Na EPTV (www.eptv.com.br), conjunto

de emissoras afiliadas à Rede Globo no
interior de São Paulo e Minas Gerais,
foram feitas reformulações recentes no
portal eptv.com para melhorar a
qualidade de vídeos. De acordo com

Mary Chirnev, gerente de
desenvolvimento de novos negócios
do grupo, o portal usa vídeos desde
2002, quando eram feitas em média
seis atualizações por dia. Em 2005,
o grupo criou o primeiro Media
Center. "A tecnologia ainda não era
muito amigável. Subíamos as

Equipe do "Alterosa Esporte"programa da
TV Alterosa, em programa ao vivo para a
web durante o jogo Grêmio X Cruzeiro, pela
semi-final da Libertadores.

produzir uma
série de
reportagens
sobre a região,



No último sábado de junho,
o portal transmitiu 20
minutos ao vivo de uma
aula realizada no Colégio
Liceu, em Campinas (SP),
em que professores do
curso pré-vestibular Oficina
do Estudante abordaram os
150 anos da teoria das
espécies e da teoria
evolucionista, de Charles
Darwin. "É um teste.
Pretendemos fazer com
outros assuntos também",
afirma Mary, atentando
para a segmentação que a
Internet permite.

"Há um aumento da
solicitação pelo vídeo. As
pessoas fazem esta
associação cross media,
entendem que a EPTV tem
os noticiários na televisão e
tem também um portal,
onde elas podem encontrar
os vídeos a hora que quiserem",
observa a gerente.

O portal iBahia (www.ibahia.
com.br), da Rede Bahia, que tem
também seis emissoras de TV
aberta, uma emissora de TV
fechada, três rádios e um jornal
diário, também pretende usar a
expertise da televisão para
produzir vídeos exclusivos para a
Internet. Segundo Luís Moreira,
coordenador geral do portal, o
iBahia passa por reformulações e
está nos planos do grupo a criação
de uma web TV e conteúdo em
vídeo para celular. "Não há prazo
para lançá-la, queremos estudar
uma maneira de fazer produção
própria para a web TV, mas
precisamos encontrar um modelo
para que ela se sustente.
Apostamos no vídeo na Internet
porque a banda larga tem se
popularizado e as pessoas têm
interesse em assistir vídeo no
computador", destaca Moreira.

Por enquanto, Moreira coordena
a reformulação do portal, que está
baseada em dois pilares:
regionalismo e conteúdo

colaborativo. Como explica o
coordenador do iBahia, o portal, criado
em 2000, apenas replicava o conteúdo
dos demais veículos de comunicação da
Rede Bahia. Há três anos, o portal
começou a se posicionar como um
veículo regional com conteúdo próprio. O
trabalho agora, conta Moreira, está
concentrado em reposicionar o portal,
mantendo o apelo regional, abrindo mais
espaço para o entretenimento e
incentivando a colaboração. "Quando o
ambiente é regional, o internauta

"Garage Band" projeto do
iBahia, da Rede Bahia, que
reúne vídeo, conteúdo
colaborativo e regionalismo,
premissas do novo portal.

acredita que é maior a
possibilidade de o material
que ele manda ser
escolhido", ressalta o
coordenador.

No verão de 2009, o
portal já fez uma
experiência envolvendo
regionalismo, vídeos e
conteúdo colaborativo com
o projeto iBahia Garage
Band. Os grupos de música
podiam se cadastrar e
enviar um vídeo com seu
trabalho. Os três grupos
mais votados se
apresentaram em um dos
palcos do Festival de Verão
de Salvador, tradicional

evento musical da cidade. "Se tem
alguma coisa que espelha bem a
convergência de mídias é a oferta
de vídeo pela Internet. Acho que
era a última fronteira que a web
tinha que alcançar para se firmar
como uma mídia forte", conclui
Moreira, que pretende ter parte da
reformulação do iBahia já
concluída para o próximo verão,
oferecendo aos baianos boas
surpresas de navegação em
mares já conhecidos.

VELHO MODELO
Se a estratégia dos grupos regionais de mídia com vídeo na Internet está baseada
na exaltação de elementos locais, explorarando conteúdo diferenciado do que é
exibido na TV, o modelo de negócios que viabiliza os projetos é bem tradicional e
universal: a publicidade. Na mineira TVAlterosa, afiliada do SBT, o modelo está
calcado na dupla assinatura do portal Uai e anúncio. Hoje, abaixo do vídeo, há um
banner do patrocinador. Segundo Benny Cohen, editor de mídias convergentes da TV
Alterosa e do portal Uai, o grupo já estuda uma maneira de inserir os anúncios nos
vídeos e apresentar nova opção ao mercado publicitário. O mesmo acontece na
EPTV (emissoras afiliadas da Rede Globo no interior de São Paulo e Minas Gerais) e
na Rede Bahia. "A Internet é um meio que não tem limite. A gente tem que tentar
casar a novidade com a rentabilidade", explica Luís Moreira, coordenador do portal
iBahia. "A sustentação dos projetos de vídeo na Internet passa pela publicidade".
Wilson Serra, diretor de jornalismo da RPC, do Paraná, também acredita que o
conteúdo não pode ter custos para o usuário. "Se começamos a dificultar muito, o
camarada não vem", diz. A ressalva, entretanto, é feita para o conteúdo jornalístico.
"No jornalismo não fica bem ter anúncio", opina.
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