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O vídeo online já virou febre na internet. Alguns 
fatores impulsionaram o aumento da veiculação de 
vídeos, dos quais os principais são o desenvolvimento 
tecnológico, a maior penetração da banda larga e o 
aumento do número de internautas. Em outras pa-
lavras, a internet passa a contar com mais audiência, 
atraindo, consequentemente, mais anunciantes, o que 
justifica, por parte dos portais, mais investimentos 
em conteúdo. A tendência de desenvolvimento do 
setor deve continuar. “O movimento é positivo”, 
analisa Guilherme Ribemboim, presidente do IAB 
Brasil (Interactive Advertising Bureau). Mesmo com o 
ambiente de crise econômica, a internet deve crescer 
30% em 2009 sobre o ano passado, quando regis-
trou aumento de 44% sobre 2007, segundo o IAB. 
“Assim, a internet deve continuar ganhando share 
no bolo publicitário, fechando este ano com 4,2% de 
participação — em 2008 foi de 3,5%”, completa.

“Nossos cérebros estão acostumados com in-
formação audiovisual. Vídeo traz mais conteúdo em 
menos tempo, quando o comparamos com o texto 
somente, em especial na internet”, afirma Alceu Costa 
Júnior, fundador e diretor de novos negócios da Take 
5, empresa de comunicação corporativa, há 15 anos 
no mercado focada em produtos e soluções com vídeo 
como ferramenta.

Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech, desen-
volvedora da plataforma customizável Liquid 
Plataform, diz que o aumento da presença 
online da classe C também é um dos fatores 
para o crescimento da demanda por vídeos 
na internet. Entretanto, “transmitir vídeos na 
internet não é assim tão simples. Os vídeos são 
mídias pesadas que consomem muito espaço 
para armazenamento e uma banda grande o 
suficiente para transmiti-los. Segundo a Cisco, 
em 2013, 90% do tráfego da internet será 
basea do em vídeos”, conta. Por isso, a empresa 
desenvolveu o software que roda na “cloud 
computing” e gerencia os arquivos dos usu-
ários garantindo que, independentemente do 
tamanho, eles sejam armazenados e entregues 
com segurança e sem atrapalhar a experiência 
de visualização.

Apesar de os principais portais terem voltado 
suas atenções para o vídeo online, os focos de 
atuação divergem entre eles. “Alguns focam 
em e-mail e busca e outros em download de 
softwares — ou seja, cada um tem seu papel no 
meio. O nosso é de conteúdo, essa foi a estratégia ado-
tada, e isso tem reflexo em tudo que fazemos”, afirma 
Eduardo Becker, diretor comercial da Globo.com.

Um dos portais que mais investe em conteúdo de 
sucesso na TV é o Terra. Tendo adotado o modelo 
catch-up, o Terra TV disponibiliza capítulos de séries 
premium assim que acabaram de ser transmitidos em 
canais de TV paga. Algumas delas são Lost, Grey’s 
Anatomy, Hannah Montana e Ugly Betty — sem falar 
em filmes como Piratas do Caribe e Irmão Urso. “É o 
único lugar onde se consegue assistir a todo o arcade”, 
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diz Pedro Rolla, diretor de mídia para América Latina 
do Terra. Na América Latina, o Terra tem 9 milhões 
de espectadores, dos quais 7 milhões no Brasil, que 
totalizaram 70 milhões de streaming na AL (50 
milhões no Brasil) até agora. O executivo revela que 
houve crescimento de 150% em horas vistas em um 
ano. “A demanda é explosiva.”

O Terra tem parcerias com Disney, Discovery, 
Discovery Kids, Animal Planet, National Geographic 
e Cartoon Network, entre outros, para oferecer gratui-
tamente conteúdos on demand. Esportes e notícias 
são conteúdos também fortes no Terra TV. Exibiu a 
Olimpíada de Pequim por 13 canais, 24 horas por dia, 
e já garantiu os direitos para os Jogos Olímpicos de 
Inverno de 2010, em Vancouver, e das Olimpíadas de 
2012, em Londres. “Temos conteúdo da Reuters, da 
AP, entre outros, além dos que são produzidos pelo 
Terra e por parceiros”, completa Rolla. A infraestrutura 
de produção própria do portal ultrapassa cem pessoas 
em alguns dos 18 países em que está presente.

“O Terra TV tem conteúdos de qualidade, é uma 
alavanca para o anunciante e também para as marcas 
de conteúdo”, alega o diretor. A oferta de conteúdo de 
vídeo é crescente. No início, em 2000, era o Jornal 
do Terra, direto de seu estúdio, cujo objetivo era atrair 
assinantes para a banda larga. O acordo com a Dis-
ney foi o primeiro e, inicialmente, o Terra TV “exibia 

o produto na mesma janela da TV aberta e, agora, 
é lado a lado da TV por assinatura”, lembra Rolla. 
Atualmente, o Terra TV conta com 5 mil vídeos por 
mês — há um ano eram 3 mil.

Os investimentos não são direcionados somente 
para conteúdo. Em maio, o portal mudou sua plata-
forma e passou a oferecer novas ferramentas, como 
“apague a luz”, a possibilidade de convidar um ami-
go para assistir a algo podendo conversar em chat 
ao mesmo tempo. “Também temos conteúdo para 
iPhone e redes sociais, porque o usuário é multipla-

taforma. Ele aproveita rede social para consumir mais 
conteúdo”, afirma.

O diferencial do Terra TV, diante dos canais das 
TVs pagas e abertas, é que o usuário pode assistir, se 
quiser, a uma notícia sobre um mesmo assunto du-
rante uma hora ininterrupta quando quiser, ou então 
ver, por exemplo, cinco episódios seguidos de Lost. No 
canal de TV, contudo, é preciso respeitar a grade.

Rolla avisa que, no momento, há negociações 
com novos majors de conteúdo, principalmente de 
esportes e séries, para 2010, quando também planeja 
realizar um pitching e abrir mais espaço para produ-
tores independentes (ler mais à pág. 28).

Progressive download
Também é através de con teúdo de parceiros que 

a Microsoft recheia seu canal multimídia MSN Video, 
que conta com ferramentas como a possibilidade de 
compartilhar um vídeo através do Messenger TV, 
blogar ou enviar por e-mail. Há um ano, era streaming; 
agora, é progressive download. Segundo Andréa 
Fornes, produtora executiva do MSN Brasil, Planet 
Green e Travel & Living, da Discovery, estreiam neste 
mês de julho como parceiros, com exclusividade para 
o MSN. Estes engordam a lista já existente, da qual 
constam Discovery Channel, Discovery Kids, Home 
& Health e Animal Planet, que fornecem vídeos de 

curta (três a cinco minutos) e de longa dura-
ção (até 30 minutos), além de The New York 
Times — para viagem, tecnologia, gastronomia, 
notícias internacionais e moda, entre outros —, 
Reuters e Stupid Videos — este último, de víde-
os engraçados, é uma parceria global do MSN 
com a marca americana. Há ainda conteúdo 
de Lancenet, Bolsa de Mulher, Famosidades, 
agência France Press, Englishtown (com aulas 
de inglês), Cyloop (de música, com entrevistas 
e backstage), além de trailers das estreias de 
filmes com as distribuidoras.

A primeira experiência em long form foi a 
exibição da primeira temporada de Tempo Final, 
da Fox, no segundo semestre. “Foi um sucesso 
com os usuários”, diz Andréa, mas o portal não 
renovou para a segunda temporada porque o 
timing de estreia não se mostrou interessante.

O plano agora é aumentar a oferta de vídeo 
de esportes. “Estamos negociando novas par-
cerias e ter mix interessante de formato curto 
e longo”, diz a executiva, revelando que hoje, 

em média são 30 milhões de video streaming por 
mês. Essa demanda cresce, em média, 17% ao mês, 
o que resultou em um aumento superior a 100% de 
2008 para 2009.

O MSN Video foi lançado em julho de 2007, com 
a transmissão do Live Earth — 24 horas ininterruptas 
de shows ao vivo em várias partes do mundo. Andréa 
lembra que foram 65 milhões de streaming e 250 
milhões de page views em 26 mercados. Andréa 
destaca, no entanto, que a estratégia de vídeo do 
MSN não está somente no MSN TV, mas dissemi-

Alceu Costa Jr.: "Nossos cérebros estão acostumados com informação audiovisual"
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nada em todo portal, no modelo video anywhere, 
conforme define.

Navegação focada
Apesar de ter o site especializado TV UOL, o 

portal UOL tem como estratégia publicar vídeos em 
quase todas as áreas de conteúdo do portal. Um 
mesmo vídeo da TV UOL pode aparecer no UOL 
Notícias, no UOL Cinema ou no UOL Carros. “Acre-
ditamos muito no conceito de navegação focada: se o 
leitor de UOL Esporte quer assistir aos melhores mo-
mentos de um jogo, ele não 
precisa sair desse ambiente. 
Todos os vídeos do UOL são 
portáteis, isto é, podem ser 
publicados ou replicados 
em qualquer ambiente que 
pareça adequado, inclusive 
pelo próprio público, que 
pode usar vídeos em seu 
site pessoal, por exemplo”, 
expl ica Marion Strecker, 
diretora de conteúdo do por-
tal. A desvantagem dessa 
estratégia, segundo ela, é 
que institutos como o Ibope 
Nielsen não conseguem me-
dir a totalidade da audiência 
de vídeo.

Os números do UOL 
também impressionam. No 
ar desde 1997, com transmis-
sões ao vivo e on demand, a 
TV UOL já produziu inter-
namente aproximadamente 
70 mil vídeos, além dos 50 
mil enviados pelo público 
usando a plataforma UOL 
Mais. “Estamos exibindo 33 
milhões de vídeos por mês”, 
conta Marion. Aí estão inclu-
ídos os parceiros Videolog e 
os de conteúdo.

A novidade mais recente 
da empresa é a inauguração 
do novo estúdio em sua 
sede passando a contar com 
quatro — três em São Paulo 
e um em Brasília —, exclusi-

vos para produção interna. Marion diz que ele eleva a 
qualidade e o espaço para as transmissões musicais 
do portal, que também conta com parceria com os 
Estúdios Mega, de onde já foram produzidos shows 
exclusivos de Skank, Lulu Santos e Paralamas do 
Sucesso, entre outros. “É provável que surjam novas 
parcerias ainda neste ano”, completa a executiva.

Os principais conteúdos do UOL são notícias, es-
portes e entretenimento, com produção própria e de 
terceiros. As notícias são reforçadas pelos parceiros, 
como Folha Online, The New York Times, JC Online e 
BandNews, e agências internacionais, como Reuters. 
Desse conteúdo, Marion destaca o colunista Fernando 
Rodrigues, direto do estúdio próprio de Brasília, o 
programa de serviço O Que Eu Faço, Sophia?, com 
Sophia Camargo e suas dicas de finanças pessoais, e 
o de humor Monkey News, com José Simão.

BandSports e WooHoo fornecem conteúdo es-
portivo, que completa as entrevistas, os melhores 
momentos do futebol e programas exclusivos, como o 
Tabelinha com Juca Kfouri, produzidos pela TV UOL. 
Já em entretenimento, Marion destaca a transmissão 
de shows, pocket shows, clipes, trailers, making-of, 
trechos de filmes e desenho animado, para adultos e 
para crianças. Adult Swim, Cartoon Network e Toon-
cast podem ser vistos no UOL, assim como Pânico 
na TV, da Rede TV, e o programa Metrópolis, da TV 
Cultura. “Transmitimos ainda conteú do da Discovery, 
TNT, Vírgula e Fashion TV, entre outros.”

Visibilidade
Em junho, o iG apresentou a nova página inicial 

de sua home. Entre as mudanças, o espaço des-

tinado aos vídeos ganhou mais visibilidade. É na 
TViG, com tecnologia Flash, que ficam a produção 
própria, os conteúdos comprados de fornecedores e 
de parceiros, simultaneamente para web e iPhone. 
“Os conteúdos estão divididos por temas e nomes de 
programas, e os usuários podem assistir aos vídeos 
em tela cheia, enviar para amigos por e-mail, fazer 
comentários, criar playlists, assinar por RSS, com-
partilhar em redes sociais e embedar o player em seu 
blog”, conta Caíque Severo, diretor de conteúdo do 
iG. Outros sites especializados de vídeo do iG são a 
TV Jam, de esportes radicais e conteúdo jovem, e o 
Canal Azul TV, de natureza e sustentabilidade. Além 
desses, o portal conta com plataformas de criação de 
conteúdo pelo usuário e, no início deste ano, lançou o 
Videomensagem, através do qual o internauta grava 
mensagens em vídeo pela webcam direto na página 
do iG e conta com o iG Post, sistema de publicação 
de vídeo pelo celular. “O site é usado para receber 
comentários em vídeo sobre os principais assuntos 
do dia. No ano passado, por exemplo, os usuários pu-
deram enviar perguntas para os candidatos a prefeito 
que participaram do nosso debate”, lembra Severo. 
É na participação dos usuários que a empresa foca 
seus próximos planos, com o objetivo de estimular 
a publicação de vídeos a partir do aparelho móvel, 
incluindo o iPhone. 

O canal de vídeo do iG foi lançado em 2001, 
desde que foi inaugurado o estúdio próprio na sede 
do portal, em São Paulo. A produção é crescente: 
de 2008 para 2009 aumentou cerca de 50%. Hoje, 
publica cerca de 60 vídeos por dia, sem contar os 
períodos de coberturas especiais, afirma o diretor. 

Marion Strecker: "Acreditamos no conceito de navegação focada"
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Dessa produção, ele destaca como carros-chefes as 
dicas de Glória Kalil, o musical Canja, o Hiperativa 
(com Cássia Ávila), e as transmissões ao vivo das 
temporadas de moda e do carnaval de Salvador. A 
audiência também é ascendente. Segundo Severo, 
aumentou 94% desde janeiro, conforme medição 
interna, e 96%, segundo medição do Ibope.

Extensão do conteúdo
Vídeo como extensão natural do conteúdo é a 

estratégia da Abril Digital, de acordo com seu gerente 
de marketing, Rodrigo Chinaglia. ”Por esta razão, o 
vídeo está no contexto de nossas páginas e não o 
vemos como um produto separado.” Ele conta que 
oferecer vídeo, como estratégia mais focada desde 
2008, busca proporcionar uma experiência mais di-
nâmica para o usuário do portal e ainda adicionar mais 
informação ao conteúdo apresentado, principalmente 
vinculado às notícias das revistas da Abril e dos cerca 
de 70 sites do grupo. 

A Abril Digital vai lançar novidades 
em setembro. Chinaglia informa apenas 
que novos produtos e serviços serão 
mais dinâmicos e interativos. “Os lan-
çamentos deste ano agregam novas 
funcionalidades focadas na demanda 
dos usuários.” A demanda, de acordo 
com o executivo, é crescente, e a ideia é 
oferecer sempre informação, de forma 
segmentada e assertiva para todos os 
perfis de público.

Enquanto a internet é a possibilidade 
de complementar o conteúdo impresso 
dos títulos do Grupo Abril, o mesmo 
acontece para a Globo em relação ao 
exibido na TV e demais veículos do 
grupo. “A estratégia, como um todo, é 
sempre de proporcionar a extensão de 
conteúdo. Acreditamos que a internet 
seja uma grande plataforma de distribuição de notí-
cias, esporte, entretenimento ou vídeos. É necessário 
deixar disponível ao telespectador/internauta o con-
teúdo que gosta na TV para rever, quando quiser, 
pela internet”, informa Becker. O diretor comercial 
acredita que aumentarão os desdobramentos online 
de programas. “Por exemplo, uma personagem pode 

ter sua trama paralela no site e, não necessariamente, 
na TV. A participação do internauta (conteúdo cola-
borativo) e o conteúdo exclusivo do site são cada vez 
mais explorados. Além de uma plataforma de mídia, 
o site de um programa é um canal de relacionamento 
com o telespectador.”

A plataforma Globo Vídeos reúne os vídeos de 
toda a programação, e são atualizados de acordo com 
a programação diária. Há ainda um extenso material 
de arquivo. “O internauta pode assistir, por exemplo, 
a uma cena que marcou uma novela, as notícias do 
Jornal Nacional, o gol do seu time, uma atração do 
Caldeirão do Huck, a receita do Mais Você ou um 
quadro do Domingão do Faustão. Se o usuário quiser 
ver o programa na íntegra, ele precisa ser assinante 
da Globo.com”, conta Becker.

O site também tem produções exclusivas para 
internet, como O Caldeirão do Pirata e os basti-
dores da teledramaturgia, que segundo o diretor 
geram grande interesse do internauta. Há ainda 

os que caminham a trilha oposta, como Ego, que 
nasceu na internet e agora está na TV, e o site de 
celebridades que ganhou destaque no Vídeo Show. 
Os conteúdos que mais fazem sucesso na Globo.
com são as notícias, novelas e futebol, mas Becker 
também destaca o BBB.

A demanda cresce todo mês, de acordo com 

Com mais de 60 milhões de vídeos assisti-
dos em apenas três meses em toda a América 
Latina, o Terra TV prepara mais novidades para 
aumentar sua audiência no segundo semestre 
do ano. Durante o Órbita, evento anual realiza-
do pelo Terra, foram divulgadas, por exemplo, 
novas parcerias com gravadoras como Sony e 
Universal para a transmissão de videoclipes e 
arquivos de música digital, além de contratos 
para exibição de séries como 24 Horas e Prison 
Break, ambas produzidas pela 20th Century 
Fox. Outros conteúdos, como documentários 
e biografias, serão fornecidos pelo canal A&E 

Terra TV tem novas séries 
e formatos publicitários

ele, que recorre aos números do Ibope Nielsen, que 
indicam a liderança na au diência nas categorias de 
notícias, esporte e entretenimento, “assim como na 
categoria vídeos (próprios), que apresentou números 
superiores ao dobro do resultado nos últimos dois 
anos”. Para Becker, alguns fatores são os responsá-
veis por esses resultados: “O brasileiro naturalmente 
adora tecnologia, e a classe C é a que mais cresce na 
internet. Essa classe está acostumada a consumir te-
levisão; portanto, é natural que, quando faça a adesão 
a uma nova plataforma, vá buscar o conteúdo com a 
qual já esteja engajada. Outra iniciativa são os vídeos 
colaborativos enviados pelos telespectadores”, conta, 
como o Você no G1, Garagem do Faustão, Bola-Cheia 
e Bola-Murcha.

A Globo.com irá focar suas próximas estratégias 
para o mobile, que promete grande crescimento e abre 
muitas oportunidades de conteúdo e publicidade, na 
visão de Becker. O portal móvel da Globo, lançado 
em meados de 2008, apresenta crescimento do 

consumo de vídeos no celular de forma 
“surpreendente”, diz ele, calculando em 
cerca de 600 mil vídeos vistos no celular 
no último mês de junho.

Buscas e rede social
O Yahoo não pretende competir com 

os portais especializados em conteúdos 
de vídeo. Sua estratégia é direcionada ao 
conteúdo como experiência de busca ou 
experiência social. “O nosso maior ativo 
está aí: nas buscas e na rede social”, afir-
ma Ribemboim, que além do IAB é diretor 
geral do Yahoo para a América Latina. 
Como o foco é na comunidade, o con-
teúdo, inclusive em vídeo, é visto como 
motivador da interação entre os usuários. 
Com essa filosofia, o portal conta com 
quatro canais com maior conteúdo de 

vídeo: notícias, entretenimento, finanças e esporte. O 
executivo diz que há alguns acordos com fornecedores 
de vídeo profissional, como estúdios, empresas de 
mídia nacionais, além de contar ainda com o produzido 
internamente nos Estados Unidos. O conteúdo dos 
grandes estúdios e produtores mundiais é exibido com 
os mesmos anunciantes do off-line, explica.

OLE Networks e complementarão a programação 
do Terra TV. 

Entre as grandes apostas do canal estão ainda os 
eventos esportivos previstos para 2010. Os Jogos 
Olímpicos de Inverno, por exemplo, que acontecerão 
em fevereiro, em Vancouver, serão transmitidos em 
tempo real nos mesmos moldes da Olimpíada de 
Pequim, evento com grande êxito em 2008. Ao 
todo, serão dez canais simultâneos e uma equipe 
de mais de 20 profissionais fazendo a cobertura 
completa de todas as modalidades em três idiomas: 
português, inglês e espanhol. Para essa competição, 
o Terra contará ainda com a participação de atletas 

para fazer comentários e postar informações nos 
blogs, que ficarão à disposição dos internautas. 
Já a segunda aposta é na Copa do Mundo da 
África do Sul, que também terá cobertura e 
estúdio ao vivo para que nenhuma informação 
seja perdida. 

No que diz respeito à publicidade, o Terra 
manterá suas apostas em novos formatos que 
tenham como ferramenta principal os vídeos. A 
empresa passará a disponibilizar espaço para 
publicidade dentro dos vídeos de conteúdo do 
portal e ainda terá um formato exclusivo e divi-
dido em três telas que conversam entre si. “Esse 
formato será limitado a um número bem restrito 
de anunciantes e permitirá que as ideias mais 
criativas voltem a aparecer na internet. Com ele 
lançaremos um concurso que enviará o profis-
sional responsável pela melhor e mais eficiente 
ideia para concorrer no Festival de Cannes em 
2010”, conta Mauricio Palermo, diretor comercial 
do Terra Brasil. 

Rodrigo Chinaglia: vídeo no contexto das páginas, como extensão editorial
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Os parceiros, antes só de texto, passaram a for-
necer também vídeo, como um processo natural de 
desenvolvimento com a massificação da banda larga. 
O diretor do portal conta que, onde a infraestrutura de 
telecom ainda é precária, como no Peru, Colômbia e 
alguns países do sudeste da Ásia, o Yahoo nem tem 
vídeo. “Sem banda larga, a experiência de assistir ao 
vídeo é ruim”, justifica.

Todos os vídeos do Yahoo serão sempre lincados 
aos canais tradicionais do portal e não está previsto 
ter um site de destino exclusivo para vídeos. Mesmo 
assim, Ribemboim revela que o mercado olha para o 
modelo adotado pelo site Hulu — que disponibiliza 
programas de TV, filmes, clipes e outros para usuários 
cadastrados e, por enquanto, apenas nos EUA. “Esta-
mos discutindo com algumas empresas de conteúdo 
esse modelo de negócios. Elas precisam colocar seu 
conteúdo nos grandes portais da internet, o que 
deve acontecer em breve”, prevê. Ele acredita que 
o mercado ainda está em processo de aprendizado 
para chegar à forma de como oferecer a experiência 
de vídeo para usuários e anunciantes. “Precisa ser 
diferente da TV, porque a experiência de replicar um 
conteúdo não é tão bacana e interessante”, completa 
o executivo do Yahoo.

Para mulheres
No ano passado, a Ideiasnet decidiu investir no 

segmento de vídeo, e desenvolveu o BolsaTV, do 
Bolsa de Mulher — que atualmente tem 7,4 milhões 
de usuárias cadastradas —, e o TCTV, do TeContei. 
Ambos com conteúdo editorial multiplataforma (para 
internet, mobile e TV) voltado para o público feminino. 
A produção também é veiculada no MSN Video. No 
BolsaTV, a grade é composta por programas diá-
rios, como o Bolsa Repórter, e semanais, como No 
Elevador, um talk show com celebridades dentro de 
um elevador. Já o TeContei TV tem flagras diários de 
celebridades e programas de entrevistas.

Para este ano, a Ideiasnet investe em novidades 
de conteúdo para o público teen, no site Feminice, e 
de gastronomia do Bolsa Gourmet. Andiara Petterle, 
CEO do Bolsa de Mulher, conta que o conteúdo diário 
e coberturas específicas são feitas no Brasil, mas em 
breve será incluído o material de correspondentes 
internacionais. “Um programa que acabou de ser 
lançado e já está sendo um sucesso, completa-
mente viral, é um guia divertido de treinamento de 
homens”, diz ela.

Andiara afirma que a audiência do BolsaTV está 
empatada com a de conteúdos de texto. “95% da 
audiência do Bolsa têm banda larga, o que ajuda e 
faz com que haja muita procura por conteúdos em 
vídeo. A demanda também está crescendo muito para 
vídeos pelo celular.”

Enquanto programas da televisão vão parar na tela 
do computador, o BolsaTV tem planos de distribuir 
seu conteúdo nas mídias tradicionais. Como a ideia 
é aumentar o foco da distribuição multiplataforma, 
segundo Andiara, a TV seria mais uma plataforma.

Concorrência com a TV
Enquanto há discussões sobre o formato e a 

legalidade de se oferecer conteúdo gratuito pela 
internet (o mesmo é pago pela TV por assinatura), 
a visão dos executivos dos portais é diferente dos 
operadores. “A internet não compete com a TV, é 
como TV e cinema”, opina Rolla, do Terra. “Mesmo 
com janelas iguais, entramos como uma nova forma 
de consumir mídia, tanto internet quanto celular.” 
O resultado é o aumento do consumo de mídia, 

considerando principalmente as novas gerações, que 
não se focam somente em uma plataforma.

Na opinião de Becker, o telespectador é multipla-
taforma e cada vez mais o será. “O objetivo é pro-
mover a conversação entre as telas e o engajamento 
do telespectador. Quanto mais ele interagir com o 
conteúdo, mais atrativo o conteúdo será. Esse é um 
grande desafio no mundo todo”, completa o diretor 
da Globo.com.

Kika Oncken, gerente de vendas do YouTube no 
Brasil, não acredita que alguma mídia “morrerá”. “O 
que ocorre é uma adaptação das pessoas nas dife-
rentes plataformas. Existe sinergia e integração das 
plataformas. Há também uma migração natural de 
audiência, mas também já cheguei a assistir a víde-
os do YouTube na TV”, diz ela. Kika conta que, nos 
EUA, algumas empresas de mídia estão até mesmo 
veiculando vídeos na internet com o objetivo de gerar 
audiência na TV.

Andréa, do MSN, defende que as experiências 
são diferentes para o usuário, mas mesmo assim 
haverá competição. De diferença principal, ela indica 
a forma passiva — “por enquanto”, destaca — de se 
assistir à TV paga, frente à internet, cujo acesso é 
mais interativo.

O UOL não vê as TVs como concorrentes, na 
opinião de Marion, mas “é preciso admitir que as 
novas gerações estão gastando cada vez mais tem-
po na internet e cada vez menos tempo em frente 
à televisão”. 

Andiara prevê que a TV aberta e a por assinatura, 
que são canais importantes, passarão por profundas 

transformações. “As novas gerações já estão crescen-
do com o hábito da atividade em vez da passividade, 
de escolher conteúdo por demanda e não apenas 
live streaming”, analisa. Além disso, a CEO do Bolsa 
de Mulher afirma que “os conteúdos serão cada vez 
mais portáteis e consumíveis a qualquer hora, em 
qualquer lugar e por diversos devices. Isso modifi-
ca bastante a natureza do consumo de conteúdos 
audiovisuais e os meios tradicionais passarão por 
grandes mudanças”.

Para Chinaglia, “são expe riências complementares, 
não excludentes”. É como o mobile, diz ele, utilizado 
pela Abril Digital como extensão aos serviços nas 
plataformas digitais.

O consumo é complementar também para o iG. 
“A cobertura do iG feita para o programa BBB mostra 
isso. As pessoas podiam assistir ao programa na TV 
e acompanhar no nosso site os bastidores, informa-
ções exclusivas sobre os participantes, discutir nos 
blogs e votar nas enquetes online”, conta Severo. Em 
sua visão, a TV aberta vai continuar muito forte na 
transmissão de eventos ao vivo, de interesse massivo 
e que costumam reunir as pessoas, como Olimpíadas 
e jogos de futebol. “Sabemos que à medida que as 
pessoas vão migrando suas vidas inteiramente para 
a internet, elas se sentem mais à vontade para con-
sumir conteúdos online, sejam eles de informações a 
vídeos ao vivo. Mas esta mudança não é homogênea 
e depende do perfil do usuário. Pessoas que traba-
lham o dia inteiro conectadas, por exemplo, podem 
preferir usar meios analógicos nos seus momentos 
de lazer”, analisa.
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A Rede TV e o Grupo Band já lançaram os seus 
novos portais. E a Record é a próxima a confirmar 
seu lançamento. O novo portal, o R7, em referência à 
origem da Record – Canal 7, deve entrar no ar no últi-
mo trimestre deste ano. “O R7 é o portal de internet 
da Record com uma forte área vertical de notícias e 
áreas horizontais que comportam todo o conteúdo 
de entretenimento da emissora”, informa Douglas 
Tavolaro, diretor de jornalismo da Record. Terá cerca 
de 400 vídeos diários, de conteúdo jornalístico e de 
shows da Record e da Record News, além de material 
de agências de notícias parceiras. Produções exclu-
sivas da equipe do portal completarão o conteúdo. 
“Pela própria vocação da Record, os vídeos estarão 
muito presentes na vida dos internautas que nave-
garem pelo R7. Todo o conteúdo será apresentado 

Em breve, um novo portal
da forma mais diversificada possível: vídeos, textos 
ou fotos”, adianta o diretor. O plano comercial do R7 
ainda não está definido.

Tavolaro encabeça o board do portal, que terá, 
ao todo, 130 profissionais em São Paulo e outros 
20 em Brasília e no Rio de Janeiro. Cerca de 60 
já estão contratados ou em fase de contratação, 
entre eles: Antônio Guerreiro (gerente de con-
teúdo), Aline Sordili (editora-chefe), Thales de 
Menezes (editor executivo), Vinicius Mesquita 
(editor de home page), Ligia Braslauskas (editora 
executiva), Carolina Juliano (editora de notícias), 
Alexandre Mortari Berti (editor de esportes), 
Adriano Clinquart e Paula Morales (ví deos), Ro-
dolfo Zanke (música) e Paula Medeiros (editora  
de  comportamento) .                ( SR S)

Onde a publicidade é mais influente

TV 75%

Revistas 57%

Veículos online 45%

Jornais 30%

Cartazes e outdoor 14%

Rádio 13%

Sites de relacionamento 8%

Cinema (anúncios antes dos filmes) 8%
% – Parcela de entrevistados que assinalaram cada item

Fonte: Pesquisa O Futuro da Mídia (Deloitte/Harrison Group, 2009)

As fontes de entretenimento 
favoritas dos brasileiros

Assistir a filmes em casa* 55%

Navegar na internet por interesses 
pessoais ou sociais

53%

Assistir à televisão 46%

Ouvir música (usando qualquer dispositivo) 36%

Ir ao cinema 30%

Ler livros (impressos ou online) 25%

Jogar videogames ou jogos de computador 14%

Ouvir rádio 13%

Ler jornais (impressos ou online) 12%

Ler revistas (impressas ou online) 16%
% – Parcela de entrevistados que assinalaram cada item

*não considera filmes transmitidos por canais de televisão

Fonte: Pesquisa O Futuro da Mídia (Deloitte/Harrison Group, 2009)

No Brasil, a Deloitte divulgou em março a pesquisa 
O Futuro da Mídia, que aponta que o brasileiro gasta 
82 horas semanais interagindo com vários tipos de 
mídia. Dos 1.022 entrevistados pela empresa no País, 
81% indicaram que o computador supera a TV como 
fonte de entretenimento. Entretanto, a publicidade 
na TV tem mais influência do que qualquer outra 
mídia (ver quadros).

Brasileiro prefere o PC

Na publicidade, até mesmo um banner simples 
costuma ter um vídeo acoplado a ele, nos dias atuais. 
“Isso é positivo. Mostra que a publicidade na internet 
está em processo de ganhar maturidade. Não deve ser 
o único meio, mas parte do composto da campanha. 
Entretanto, defendemos maior verba para internet”, 
afirma Guilherme Ribemboim, presidente do IAB 
Brasil. Para ajudar no desenvolvimento do setor e criar 
“boas práticas”, o IAB acaba de lançar um guia de re-
comendações a fim de estabelecer alguns critérios para 
organizar as concorrências entre as agências no quesito 
publicidade online. “É um documento que evoluirá, terá 
adendos de acordo com o desenvolvimento do merca-
do”, diz Ribemboim, completando que está alinhado à 
Associação Brasileira de Anunciantes (ABA). Para ele, 
o mercado de publicidade online está maturando de 
forma ascendente, mas há muitos anunciantes che-
gando ao meio.

Ribemboim diz que o formato de comercialização 
publicitária na web ainda está em processo evolutivo. 
Há experiências de todos os tipos, incluindo aqueles 
que tentam vender comercial com a mesma fórmula da 
TV e discussões quanto à duração ideal. “Na internet, 
é mais fácil abrir o browser”, comparando com mudar 

Formatos para a publicidade online
de canal na TV.

Na opinião de Alceu Costa Júnior, da Take 5, a utili-
zação de vídeos online comerciais para publicidade vai 
evoluir muito e de várias formas nos próximos anos, 
como apoio, patrocínio, busca paga, anúncios com 
vídeo e banners com vídeo e interativos, com possibi-
lidade de mais informações e compra. “A única forma 
que não vejo é a inserção comercial no meio de uma 
programação. Isso não funciona na web.” Para Júnior, 
algumas vantagens do vídeo são o apelo emocional e 
a credibilidade, o que traz melhores resultados.

Para os portais, é a venda de publicidade e patrocínio 
que viabiliza a oferta de conteúdo em seus sites, ge-
ralmente de forma gratuita. “Hoje não temos nenhum 
acordo de revenue share”, conta Andréa Fornes, do 
MSN, mas ela não descarta que um acordo desse tipo 
venha a ser feito.

O modelo de comerciais da TV aberta já chegou 
à internet, na opinião de vários executivos de portais. 
Marion Strecker, do UOL, por exemplo, conta que 
transmite na TV UOL anúncios em vídeo, com inser-
ções antes ou depois de programas. Eduardo Becker, 
da Globo.com, concorda. “Os modelos no mundo todo 
passam de alguma maneira pelos comerciais tradicio-
nais. Joost, Hulu e o próprio YouTube têm algum tipo 
de comercialização similar aos moldes do comercial de 
TV. No entanto, é um mercado muito novo, dinâmico e, 
certamente, sujeito a outros envolvimentos.” A Globo.
com tem pacotes comerciais que envolvem vinheta no 
vídeo, banner na página de exibição e teaser no canto 
inferior esquerdo do vídeo, além do comercial do anun-
ciante no final do vídeo.

O Terra é focado em patrocínio de pacotes temáticos, 
como futebol, jovem, mulher etc. Pedro Rolla diz que são 
várias opções, além do pré-roll (pequeno anúncio antes 
do vídeo). Ele considera mais interessante a exposição 
da marca quando associada a um conteúdo, com a 
possibilidade de o usuário interagir ao clicar sobre ela. 

Os programas dos serviços de vídeo do Ideiasnet são 
viabilizados comercialmente com a venda de patrocínio, 
mas a empresa tem recorrido ainda a produtos sob 

encomenda para anunciantes. Bons exemplos foram 
desenvolvidos em conjunto pelo Bolsa de Mulher 
com Hellmann’s e Seda. Para o primeiro, a chef Helen 
Puterman apresenta receitas utilizando a maionese 
Hellmann’s Deleite; e Seda criou vinhetas com dicas 
de beleza e tratamento para os cabelos durante a 
programação do BolsaTV. “Acredito mais em branded 
content e em conteúdo contextual interativo”, afirma 
Andiara Petterle. O formato tradicional de comercial, 
prevê a CEO do Bolsa de Mulher, será usado no início, 
em um período de transição, mas “a tendência é que 
o foco seja o engagement do usuário com o conteúdo 
e não o velho formato do intervalo comercial”. Para ela, 
no formato on demand, através do qual o usuário vê o 
conteúdo que quer e quando quer, não se encaixam os 

Guilherme Ribemboim: IAB na defesa de mais verbas para internet
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Tempo de navegação por pessoa, número de usuários ativos e número de pessoas com acesso 
Internet domiciliar, Brasil – abril/2009

abr./2006 abr./2007 abr./2008 mar./2009 abr./2009 mai./2009 jun./2009

Tempo de navegação por usuário (hh:mm) 19:25 21:43 22:47 26:15 24:07 25:43 27:48

Número de usuários ativos (000) 13.431 15.868 22.419 25.457 25.460 25.566 25.600

Número de pessoas com acesso (000) 21.227 25.014 34.053 38.231 38.231 40.152 40.164
Fonte: Ibope Nielsen Online

Brasil tem 62,3 milhões de internautas

O Ibope estimou, em abril, que existiam 62,3 
milhões de brasileiros, acima de 16 anos, com 
telefone fixo ou móvel, com acesso à internet em 
qualquer ambiente (residência, trabalho, escolas, 
lan houses, bibliotecas e telecentros). O brasileiro 

continua sendo o que navega por mais tempo, 
entre os países medidos com a mesma tecnolo-
gia, com 24 horas e 7 minutos por pessoa nesse 
mesmo mês. Comparado com março, houve queda 
de 8%, mas o índice foi 6% superior ao de abril 

do ano passado. Já no âmbito da internet residen-
cial, 25,5 milhões de pessoas navegaram na web 
em abril, segundo o Ibope Nielsen Online, o que 
representa crescimento de 13,5% sobre o mesmo 
período de 2008.

O YouTube, que se firmou no mercado como 
um site de compartilhamento de vídeos gerados 
pelos usuários, criou uma nova forma de atuação 
com canais customizados para anunciantes, além 
de ter conteúdo profissional de empresas como 
Band, Record e CNN. Pepsi, Skol, Knorr, só para 
citar alguns, têm canais exclusivos no YouTube, que 
começou a vender publicidade no final de 2007, com 
espaço para vídeo e banner animado nas páginas 
internas ou nas buscas. 

A ampliação da atuação começou quando foi 
adquirido pelo Google, em 2005, passando a fazer 
parte da família que inclui buscas, links patrocinados, 
o Google Adwords e o Orkut. Hoje com 3 milhões de 
usuários no Brasil, o que coloca o País como o quinto 
maior em audiência do portal, o YouTube também 
tem parceiros de conteúdo, que podem ser desde uma 
gigante de mídia até uma professora de tricô. “Temos 
um departamento para atender grandes empresas, 
mas qualquer pessoa física pode se inscrever como 
parceiro, através de um link no site”, explica Kika On-
cken, gerente de vendas do YouTube no Brasil. Quando 
a empresa faz campanha no YouTube ou torna-se 
patrocinadora, ganha um canal customizado, que pode 
ter foco comercial ou institucional, com funcionalidades 

Canais customizados para anunciantes
que diferem de um para o outro.

Kika fala da força que a internet representa. “Se 
um conteúdo é interessante, pode ganhar dimen-
são mundial”, diz, lembrando o fenômeno Susan 
Boyle, que começou no YouTube e teve visibilidade 
e proporção globais. Ela dá outro exemplo: a cam-
panha do massagista de modelos, do site Emprego 
Certo. Entretanto, não é fácil ganhar destaque, já 
que, em nível mundial, são inseridas 20 horas de 
vídeo por minuto no YouTube. De acordo com o ins-
tituto de pesquisa Nielsen//NetRatings, o YouTube 
tem mais de 300 milhões de vídeos assistidos por 
mês no mundo inteiro.

O resultado de uma aposta no YouTube é 
facilmente medido, segundo a executiva. Desde 
o início deste ano, o portal oferece a ferramenta 
YouTube Insight, disponível para todos. Através 
dela é possível conhecer o desempenho na plata-
forma, saber o número de views, além de sexo e 
idade deles. “Ela permite medir a força do viral.” Em 
junho, lançou novas funcionalidades e ferramentas 
que possibilitam que o anunciante insira gadgates 
(aplicativos) em campanhas realizadas no YouTube, 
permitindo maior interação com o público-alvo,  
como jogos e  outros .              (SRS)

Conteúdo jornalístico e cinematográfico, de cunho 
corporativo, ou ainda o publicitário, além dos “caseiros”. 
Os segmentos invadem de forma impressionante a web. 
Segundo o estudo Know Your Online Video Audience, 
da Forrester Research, publicado em novembro de 2008 
nos Estados Unidos, 64% dos adultos norte-americanos 
que têm acesso à internet assistem a vídeos online.

Nos EUA, 64% 
assistem a vídeos online

Fonte: Forrester Research / Nov. 2008

36% — Não

64% — Sim

Quem viu vídeo online no mês passado nos EUA

tradicionais intervalos comerciais da televisão.
A Abril Digital adotou o posicionamento de não 

comercializar os conteúdos, pelo menos por enquan-
to. “Com a crescente demanda vem o aumento da 
audiência e de usuários em nossos sites. Comparan-
do os índices da Abril Digital com a média do mercado 
de internet, nossos sites estão com um crescimento 
superior”, revela Rodrigo Chinaglia. A empresa nego-
cia apenas patrocínios ao site, caso da cota fechada 
em maio com a Fiat, que inaugurou o modelo de 
parcerias anuais entre o anunciante e a Abril.com. 
Na opinião do gerente de marketing, os modelos 
comerciais da TV e da internet são diferentes, cada 

um com seu grau de eficiência e alcance.
Caíque Severo acha que o modelo já é realidade no 

PC. “O iG, entretanto, ainda está avaliando a adoção 
do conteúdo de anúncios de interrupção, sejam eles 
antes, no meio ou depois do conteúdo.” A venda de 
publicidade viabiliza a maior parte do conteúdo da 
TViG, mas também oferece aos internautas opções 
de serviços premium de vídeo, com conteúdo adulto e 
do Cartoon Network. Para ter acesso aos mais de 80 
episódios da programação do Cartoon, por exemplo, a 
assinatura custa R$ 5,90 (usuários iG) ou R$ 7,90 (de 
qualquer provedor).

“O consumo de vídeos online ainda é uma grande 

incógnita em como transformar audiência em retorno 
financeiro”, opina Gustavo Caetano, CEO da Samba 
Tech. Segundo ele, “a monetização em portais de 
UGC (User Generated Content) ainda é um desafio. 
Por isso, portais que possuem audiência segmentada, 
mas com massa crítica, conseguem cobrar CPMs (cli-
ques por minuto) mais altos e garantir boas margens 
de retorno”. De acordo com Caetano, a monetização 
não acompanha o mesmo ritmo de crescimento de 
vídeos online, principalmente por falta de ferramenta 
adequada para segmentação das campanhas publici-
tárias em vídeos e de métricas de resultado precisas  
e que certificam ROI para anunciantes.        (SRS)

MM 1369 Internet pg_B.indd   31 20/7/2009   15:52:22

Text Box
SILVA, Sandra Regina da. Vídeo, a killer application. Meio & Mensagem Especial Internet, São Paulo, p. 26-31, 27 jul. 2009.




