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Até pouco tempo atrás, a maioria das home pages 
dos canais de TV por assinatura tinha basicamente 
a grade da programação, sinopses dos principais 
programas e um “fale conosco”. Isso mudou muito. 
Games, vídeos, blogs, bastidores, Twitter e promo-
ções são ferramentas e conteúdos agora facilmente 
encontrados. Entretanto, um modelo de negócios 
ainda está distante de ser definido como ideal. “Como 
todo mundo, à exceção do Google, estamos ainda no 
estágio de formatação do modelo de negócios”, diz 
Alberto Pecegueiro, diretor geral da Globosat.

Vários canais desenvolveram novos portais neste 
ano para se tornarem mais atrativos para assinantes 
e internautas. O GNT foi um dos que 
reformularam completamente seu site, 
após realizar pesquisa com assinantes 
do Rio, de São Paulo e Porto Alegre. 
“Ficou claro que podemos levar a mar-
ca GNT a outras plataformas. O canal 
é, acima de tudo, um curador de con-
teúdo relacionado ao comportamento 
feminino contemporâneo. Esteja onde 
estiver a marca GNT, o público sabe 
que vai encontrar informação relevante 
sobre assuntos que lhe interessam”, 
afirma Carla Esteves, gerente de ma-
rketing do canal.

Lançado em julho, o portal seria 
ofertado em etapas. Primeiramente, 
com três verticais: Gourmet, sobre 
gastronomia; Estar Bem, de qualidade 
de vida; e Estilo, com moda e beleza. 
Carla diz que Estilo GNT, no ar desde 
março, foi ampliado e passou a abordar a moda em 
todas as esferas, “das passarelas internacionais ao 
guarda-roupa das brasileiras”. Na segunda fase, entra 
mais uma vertical dedicada a qualidade de vida e 
comportamento. “Assim, o internauta vai navegar 
por áreas editoriais com conteúdo exclusivo sobre 
os pilares de programação do canal, com atualização 
constante.” No conteúdo, matérias, dicas, serviços 
e vídeos produzidos exclusivamente para o portal, 
podendo ou não ter relação com algum conteúdo 
veiculado na TV.

O objetivo, diz a gerente, é “extrapolar a comuni-
cação institucional da programação”. Cada programa 
tem sua página dedicada, com dicas e serviços, ví-
deos e sinopses. “A interatividade permanece como 
uma das palavras-chave do novo site. Ferramentas 

como Twitter, blogs e promoções serão utilizadas 
constantemente, abrindo espaço direto para comu-
nicação com o internauta e vice-versa.” 

As metas do GNT são ganhar relevância também 
para aqueles que não são assinantes do canal na TV 
e, até o fim deste ano, aumentar em cinco vezes a 
média do tráfego de 2008. “Nossa cobertura online 
da última edição da São Paulo Fashion Week nos 
indica que estamos em uma trajetória acertada. Al-
cançamos 381% a mais de visitas em comparação 
com a cobertura do Fashion Rio e 445% em relação 
à edição de janeiro da mesma SPFW”, revela Carla.

Games, vídeos, promoções, concursos e minisites 

dos personagens fazem parte dos pontos principais 
para dar mais atrativos aos portais dos canais da 
Viacom. Bob Esponja, por exemplo, que faz 10 anos 
em 2009, ganhou site exclusivo, com vários conteú-
dos, jogos, downloads e blog, segundo Juliana Gatti, 
diretora de novas mídias da Viacom Net works Brasil. 
A Nick, que registra aumento de audiência de forma 
consistente no seu site todo mês — o site panregional 
tem cerca de 60 milhões de page views mensais e 
média de 7 milhões de visitantes únicos por mês 
—, teve sua plataforma de vídeos (canal Nickturbo) 
reformulada para facilitar a interação da criança com 
os desenhos e séries do canal. “O site deixou de ser 
um espelho da programação e passou a ser uma 
extensão do canal de TV”, explica. É bom lembrar que 
o maior evento anual do canal, Meus Prêmios Nick, 

tem toda a sua dinâmica (votação, promoções) feita 
por meio da internet.

Também da Viacom, o VH1 tem recebido atenção 
para a produção de hotsites de artistas, além de pro-
moções e parcerias. “Nosso canal de vídeos é uma 
das áreas de investimento da companhia, além dos 
jogos, que contribuíram muito para o crescimento da 
audiência”, destaca Juliana.

Pioneiro na web 2.0
O Cartoon Network foi o pioneiro ao migrar seu 

site, em julho de 2008, para 2.0, com ferramen-
tas de personalização, comunidades e bate-papo, 

visua lização de vídeos e episódios em 
streaming e jogos interativos. Por ser 
direcionado a crianças, a Turner adotou 
ferramentas de segurança. Para se ter 
uma ideia, conta Rafael Davini, vice-
presidente de vendas publicitárias e 
marketing da Turner International do 
Brasil e Turner Miami, “não vendemos 
e nem mesmo nós utilizamos o mai-
ling. Essa lista é sagrada”. Já são 1,3 
milhão de usuários cadastrados no site 
2.0. São os jogos que mais despertam 
a atenção dos visitantes (há cerca de 
200 disponíveis para jogar, do acervo 
de 340). Duas iniciativas foram as 
mais atrativas nos últimos meses: o 
hotsite de Ilha dos Desafios e o jogo 
Ben 10: O Dispositivo Alienígena — 
este último, lançado em junho, foi 
jogado 2,9 milhões de vezes apenas 

nas duas primeiras semanas. “O Cartoon é ícone de 
referência em inovação e o site é uma ferramenta 
para fidelização”, diz Davini, que anuncia para janeiro 
de 2010 o lançamento da versão 2.5. Vale lembrar 
que esse canal também tem o CN Móvel, com jogos 
para celular e outras atividades.

O Boomerang migra ainda neste semestre para o 
2.0. “Será um site inusitado para seu target”, afirma 
o vice-presidente da Turner. Ele chamará Boomix e 
será voltado para as plataformas de celular, internet 
e TV. Depois deles, todos os demais canais da Turner 
Broadcasting System mudarão para 2.0, durante o 
próximo ano, e terão plataforma interativa e com 
muitos vídeos.

O site é, para a Turner, uma ferramenta capaz de 
atrair e fidelizar o target. Davini conta que, com o au-
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mento da audiência dos sites, ampliam-se 
as possibilidades de venda de publicidade 
para viabilizar as iniciativas. De acordo com 
ele, o Cartoon, que já atingiu o break even, 
atualmente se paga com a publicidade.

Há quase um ano, o Universal Chan-
nel lançou seu atual site, visando maior 
interação com o internauta. Um de seus 
diferenciais, como diz Paulo Barata, dire-
tor do canal, são blogs de  Heroes, House, 
Brothers & Sisters e Greek: Sexo, Livros e 
Rock’n Roll, as áreas mais acessadas pelos 
usuários. “Há um grande intercâmbio com 
os leitores dos blogs, que participam ativa-
mente das enquetes, comentam os posts 
e compartilham suas experiências. Alguns 
posts, como do blog de House, chegam a 
receber mais de 200 comentários”, revela.

No portal, há wallpapers e screensa-
vers para download, além de uma central 
de informações sobre o canal, chamada 
MYUC, que é configurável pelo internauta, 
com ferramentas como o Widget e o UC 
Desktop (fornecem informações sobre o 
Universal Channel em redes sociais e no 
computador do usuário). Há ainda uma 
página de fórum para comunicação com o 
canal e com outros internautas.

A Warner Channel também reformulou 
seu site, com o objetivo de torná-lo mais 
atrativo e ser mais uma fonte de receita 
publicitária, segundo Mauricio Rollo Ribeiro, 
diretor geral do canal no Brasil. O portal tem 
minisites das séries do canal com vídeos 
exclusivos, jogos, fórum e filmes em cartaz. 
“Além dos tradicionais banners, botton 
etc., estamos desenvolvendo séries online 
com produção nos padrões Warner Bros. 

para serem veiculadas somente no site, porém com 
o modelo de comercialização utilizando on e off-line”, 
destaca o executivo. A primeira série nesse modelo 
foi Sorority Forever, produzida em 2008. 

O site do Telecine serve como canal de consulta 
de programação, com ferramentas de busca mais 
completas e ágeis, segundo João Mesquita, diretor 
geral da rede. “Queremos nos aproximar cada vez 

mais do heavy user da Rede Telecine e 
atrair potenciais assinantes, por isso tam-
bém investimos no site como uma forte 
ferramenta de relacionamento.” Ali, há pro-
moções, com certa regularidade, inspiradas 
nos lançamentos do circuito de cinema e da 
grade do canal. Cada nova ação, diz, conta 
com número maior de participação. O uso 
do Twitter também está crescendo. “A novi-
dade mais recente foi a inclusão de páginas 
especiais do Telecine HD, onde o internauta 
encontra toda a oferta de títulos que podem 
ser vistos em alta definição.”

No site do Megapix há detalhes da progra-
mação e destaque da grade, Fale Conosco e 
Twitter. Recentemente, foi lançada uma ferra-
menta (grade personalizada) que permite que 
o internauta receba por e-mail sugestões de 
fi lmes de acordo com seu gosto. Cadastrados 
no site podem ainda participar de promoções 
e assistir a vídeos do canal.

Da internet para a TV
Guilherme Zattar, diretor do Multishow, 

afirma que o site não é um complemento 
da programação exibida na televisão, mas 
todas as novas atrações do canal começam 
no site, pelo menos 40 dias antes da estreia 
na TV. “O site do Multishow entretém cada 
vez mais os internautas com conteúdos 
exclusivos que não necessariamente estão 
conectados diretamente ao que passa na 
TV”, diz. São conteúdos de música, com-
portamento e viagens, com notícias do TVZ 
News, transmissão de bandas que têm seu 
público na internet e vídeos feitos exclusiva-
mente para a web, com linguagem própria. 
“Nosso objetivo é seduzir o nosso público, 
que consome cada vez mais o meio internet, 
com conteúdo pertinente e relevante, para 
que ele amplie o seu tempo de TV conos-
co”, afirma Zattar. A estratégia, segundo o 
executivo, vai além do ponto fixo no site. 
“Estamos fortemente presentes nas redes 
sociais. Não esperaremos que o público 
venha até nós, buscaremos todos eles. Por 
exemplo, em quatro meses já chegamos a 11 
mil seguidores no Twitter. Nosso aplicativo 
no Orkut tem um desempenho quatro vezes 
melhor do que a média.” Zattar comenta 
que com o novo site, que estreou em janeiro 
deste ano, a audiência no online triplicou, 
com aumento de 208% em visitas. Para 
o novo portal, foram feitos investimentos 
em ilha de edição e câmeras exclusivas 
para web, além da ampliação da estrutura 
de captação e transmissão de eventos ao 
vivo na internet. A equipe, antes formada 
por duas pessoas, conta agora com 13.

O Sportv foi outro que reformulou seu 
site neste ano, com o objetivo de se apro-
ximar de seu público, além de abrir espaço 
para a participação ativa dos telespec-

Os sites dos canais
Canal Home page

Animax br.animaxtv.com

AXN br.axn.com

BandNews www.bandnews.com.br

BandSports www.bandsports.com.br

Boomerang www.boomerangla.com

Canal Rural www.canalrural.com.br

Cartoon www.cartoonnetwork.com.br

Discovery Channel (com link para 
Animal Planet e seus demais)

www.discoverybrasil.com

Discovery Home & Health www.homeandhealth.com.br

Discovery Kids www.discoverykidsbrasil.com

Discovery Travel & Living www.travelandliving.com.br

Disney Channel
www.disneychannel.com.br 
www.disney.com.br/DisneyChannel

ESPN espn.com.br

For Men www.clubeforman.com.br

Fox Networks (com links para Canal Fox, FX, 
NatGeo, Fox Life, Speed e Bem Simples)

mundofox.com.br

GNT www.gnt.com.br

HBO Brasil (com links para HBO Plus, 
Cinemax e Max Prime)

www.hbo.com.br

i.Sat www.canalisat.com.br

Megapix www.megapix.tv.br

MGM mgmchannel.com

Multishow www.multishow.com.br

National Geographic Channel www.natgeo.com.br

Nickelodeon www.mundonick.com.br

People+Arts www.peopleandarts.com

Playhouse 
www.disney.com.br/
PlayhouseDisneyChannel

Sexy Hot www.clubesexyhot.com.br

Sony br.canalsony.com

Space www.canalspace.com.br

Sportv www.sportv.com.br

Telecine www.telecine.com.br

TCM www.tcmla/pt

TNT www.tntla.com/br

Universal Channel uc.tv.br

VH1 www.vh1brasil.com.br

Warner Channel www.wbla.com
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tadores. Com vídeos da programação do canal e 
conteúdo inédito para o portal, o Sportv ainda expe-
rimenta transmissões ao vivo, como as da Copa das 
Confederações, do mundial de motocross Air Race 
X-Fighters e de uma edição especial do Tá na Área 
com a escolha das sedes da Copa do Mundo. Entre-
tanto, a maior ação do site foi o Cartola FC Sportv, 
fantasy game oficial do Brasileirão, que contou na 
edição de 2009 com cerca de 800 participantes, 
informa Pedro Garcia, diretor de negócios do Sportv. 
“A web também é uma importante ferramenta para 
o relacionamento com nosso público”, diz ele. O Fale 
Conosco recebe, em média, 2 mil mensagens por 
mês, e o Twitter tem mais de 12 mil seguidores — o 
maior número no universo dos perfis dos canais da 
Globosat. “Essa é uma ótima ferramenta de interação 
com os nossos telespectadores, que ficam sabendo 
de tudo o que acontece no mundo dos esportes tam-
bém por este nosso braço na web.” Para completar, 
o site tem blogs de apresentadores, jornalistas e 
comentaristas do canal. 

Interatividade e inovação são os grandes atrativos 
dos portais dos canais Discovery, nas palavras de 
Fernando Medin, diretor geral da Discovery Networks 
no Brasil. “A ideia é proporcionar ao internauta uma 
experiência que vá além da televisão, mas continue 
alinhada com o conceito do canal.” No site do Dis-
covery Channel, por exemplo, há vídeos e aplicati-
vos que “aprofundam a experiência vivida na TV”, 
diz ele, citando o Experiência Discovery com jogos 
como Vento Espacial, em que o objetivo é testar 
o conhecimento do internauta sobre os efeitos da 

gravidade nos diferentes pla-
netas e suas características. 
Para isso, ele deve assoprar 
no microfone para alcançar a 
gravidade desejada. Há ainda 
informações diversas por meio 
de Wikis (como wiki-marte), 
infovídeos, quizz e novidades 
da programação.

No site do Discovery Kids, 
dedicado à família, a proposta 
é continuar a guiar as crianças 
em sua jornada de exploração 
e descobrimento do mundo. “O 
espaço incentiva a diversão sa-
dia por meio de jogos interativos 
desenvolvidos por especialistas 
em pedagogia, contém infor-
mações úteis e interessantes 
sobre temas relacionados ao 
desenvolvimento infantil, vídeos 
e imagens dos personagens 
favoritos do canal e diversas 
atividades que estimulam os 
sentidos, promovendo a apren-
dizagem e a interação entre pais 
e filhos”, detalha Medin. Tam-
bém com uma área exclusiva 
para pais, com informações sobre nutrição, saúde e 
desenvolvimento infantil, o site “é uma ferramenta 
pensada para pais atuais, comprometidos com a 
formação e o bem-estar de seus filhos”.

Para Medin, a Discovery, como empresa de 
conteúdo, acredita na complementaridade entre as 
plataformas. Para viabilizar os projetos, comercializa 
publicidade, que, no caso do Discovery Kids, está 

É possível encontrar na internet conteúdos de ca-
nais pagos, e operadores de TV por assinatura já ma-
nifestaram seu descontentamento com a distribuição 
de conteúdo gratuito na web de canais que integram 
seus line-ups. Considere aqui aqueles conteúdos não 
pirateados, mas comercializados pelas próprias pro-
gramadoras de canais para portais especializados em 
vídeo online, como Terra TV ou MSN Vídeo, e ainda na 
home dos canais. A questão é: como não canibalizar 
o próprio canal na TV por assinatura? “Resumindo 
em duas palavras: extensão e extração. Ou seja, um 
pedaço do que vai ao ar, com intenções promocionais 
explícitas, ou algo além do que foi ao ar, complemen-
tando a experiência”, responde Pecegueiro.

Os canais se mostram atentos aos riscos. A fórmula 
encontrada pela Discovery, por exemplo, é trabalhar 
para criar relação de complementaridade entre as 
plataformas. Medin explica que a TV tem conteúdo 
exclusivo e as janelas de estreia, enquanto a internet 
exibe vídeos mais curtos de até 5 minutos, tópicos 
extras e atividades interativas. “Os canais móveis 
(Discovery Móvel, Discovery Kids Móvel e Planet Green 
Móvel) têm programação e formato específicos para 
a plataforma móvel. Ou seja, as plataformas atuam 
juntas, em sinergia. Não há relação de competição entre 
elas no caso dos canais Discovery.”

A percepção é compartilhada pela Warner. “Não 
vejo como canibalização, porque nossa estratégia é 
para que a internet e a TV por assinatura se com-
plementem. Acredito que os dois meios possam 

caminhar juntos”, diz Ribeiro, da Warner.
O recentemente lançado portal da Fox também 

visa complementar o canal. “Os assinantes da TV 
poderão ter acesso a séries que não acompanharam 
desde o começo, por exemplo, e os usuários da in-
ternet podem ter interesse em assinar o canal para 
dar continuidade às suas séries preferidas. Nosso 
objetivo é somar e unir forças entre TV e internet”, 
explica Cataldi.

A Playboy cobra parte do conteúdo dos portais 
do Sexy Hot e do For Men, e considera que as novas 
plataformas trazem oportunidades, novas fontes de 
receita. “Já somos referência em conteúdo adulto para 
TV por assinatura”, afirma Paletta, acrescentando que 
o objetivo é ser assim também nas outras plataformas. 
“Dos assinantes da Playboy do Brasil, 69% procuram 
conteúdo erótico na internet, 40% alugam DVDs, 28% 
os compram e 10% gravam filmes da TV”, diz.

O site não pode ser concorrente da TV, na opinião 
de Davini, da Turner. “Ele não rouba a audiência do 
canal”, diz, já que o que é exibido no site é diferente 
do que está no canal. “É preciso respeitar o operador 
de TV por assinatura, que distribui o canal pago. É 
preciso ter limites e saber como trabalhar para que o 
site estimule o internauta a assistir ao canal.”

Já o conteúdo para portais como Terra e UOL, 
por exemplo, é pago; o modelo de revenue share de 
publicidade é o adotado. “O conteúdo gratuito tem 
de acabar para que novos conteúdos continuem a ser 
produzidos. Não sei como vai acontecer essa ruptura, 

mas se aumentar (a gratuidade, a pirataria) vai ser 
difícil o produtor de conteúdo sobreviver no mercado”, 
destaca Davini.

Programas da Nick podem ser vistos em portais 
de vídeo, e Juliana diz que o plano é fechar novas 
parcerias para distribuição dos conteúdos nessa 
plataforma. Ao lado da publicidade, é mais uma 
forma de obter receita. De acordo com ela, a web é 
uma extensão da TV, uma mídia complementar, e “a 
Viacom, como produtora e distribuidora de vídeo, só 
tem a ganhar com essa interação”, alega. A estratégia 
é baseada em pesquisas constantes, realizadas pela 
MTV UK, da Viacom, “que mostram que o público que 
vai atrás de conteúdo de um determinando programa 
na internet é uma audiência considerada heavy user 
desse programa, ou seja, quanto maior é o envolvi-
mento na internet, maior é a audiência desse usuário 
na TV. O contrário também é verdade”.

Nem mesmo a nova investida da Fox está total-
mente fechada a outros caminhos. Mesmo com o 
modelo de negócios baseado em publicidade, Lopez 
explicou que a empresa avalia o modelo de autentica-
ção, proposto nos Estados Unidos, para que apenas 
os assinantes de um determinado serviço de TV por 
assinatura tenham acesso a certos conteúdos e com 
janela menor. “Estamos à disposição para fazer par-
ceria com as operadoras para que algumas áreas do 
site sejam disponíveis apenas para seus assinantes”, 
afirma. Essas “parcerias” também estão abertas para 
os operadores no Brasil.

Como evitar a canibalização

Rafael Davini, da Turner: mailing dos internautas é material sagrado
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restrita à área dedicada aos pais.
A ESPN busca oferecer cobertura integrada de 

tudo o que acontece em esportes. A empresa, confor-
me afirma José Papa Neto, diretor de novos negócios 
da ESPN no Brasil, “proporciona uma experiência 
multiplataforma e completa que não termina em 
um programa de TV”. No portal, há vídeos, áudios 
e textos exclusivos, e ele ainda hospeda hotsites 
exclusivos de megaeventos com notícias, informa-
ções e destaques da temporada. Papa Neto destaca 
também a cobertura em tempo real de jogos, vídeos, 
áudios (podcasts e transmissão ao vivo pela equipe 
da rádio Eldorado ESPN) e análises nos blogs dos 
narradores e comentaristas do canal. “A expectativa 
é cumprir a missão da ESPN de atender o fã de es-
porte onde quer que os esportes sejam assistidos, 
ouvidos, discutidos, debatidos, lidos ou praticados.” 
Para o diretor, o portal complementa o conteúdo do 
canal de TV paga.

E-commerce
A Playboy do Brasil Entretenimento foca seus 

esforços nos portais Clube Sexy Hot e Clube For 
Men, que reúnem todos os produtos das duas 
marcas, como vídeos e wallpapers para celular, 
blog da musa virtual Bárbara, entrevistas, estreias 
dos canais e lançamentos em DVD (que começam 
agora a ser vendidos também nos portais). Maurício 
Paletta, gerente geral da empresa, diz que ali estão 
disponíveis conteúdos gratuitos, mas há uma área 
que é paga (grande acervo de vídeos, centenas de 
contos eróticos, entrevistas com famosos e gale-
rias de fotos). O Clube Sexy Hot, por exemplo, tem 
cerca de 20 mil assinantes, de acordo com Paletta. 
A assinatura é semanal e por R$ 4,99 dá direito a 
cinco downloads de vídeos de 30 a 45 segundos 
divididos por níveis de erotismo (nudez parcial até 
sexo explícito). “Desde janeiro, já foram baixados 
70 mil vídeos pelo celular”, revela.

Em junho, a Fox Latin America Channels lançou 
seu novo portal, o Mundo Fox, com vídeos premium 
on demand, totalizando 800 horas de produções dos 
canais Fox, FX, Nat Geo, Nat Geo & Eu, Canal Speed 
e Bem Simples, com janela que varia de poucos dias 
até cinco meses da TV. Entre os programas estão as 
séries 24 Horas, Uma Família da Pesada e Prison 
Break, e o conteúdo pode ser incorporado em redes 
sociais. São vídeos de bastidores, clipes e episódios 
na íntegra das séries dos canais da programadora, le-
gendados em português. O portal é complementar ao 
canal na televisão e foi desenvolvido para aumentar 
a fidelidade dos assinantes na pay TV, com funções 
como comentários, links e a possibilidade de embutir 
o vídeo em sites pessoais ou blogs.

“Em breve, teremos mais 
conteúdo e ferramentas de 
interatividade e sociais que 
facilitarão a navegação. O 
usuário poderá eleger seus 
vídeos favoritos, compartilhar 
links e fazer comentários”, 
revela Marcelo Cataldi, diretor 
de publicidade dos canais da 
Fox. Como exemplo, ele cita 
dois programas: o de gas-
tronomia O Guia, que tem 
espaço no site do National 
Geographic (NatGeo), com 
fotos para download e resu-
mo do programa; e o 9mm: 
São Paulo, da Fox, com ví-
deos, fotos e jogo interativo. 
Cataldi explica que no novo 
portal é possível assistir às 
primeiras temporadas de 24 
Horas, Prison Break e 9mm, 
mas sobre os Simpsons há 
apenas promos. O objetivo é 
oferecer conteúdos premium 
quando e onde seu target 
quiser, de forma gratuita, com 
receita proveniente da venda 
de publicidade. “A distribuição 
de conteúdo proveniente de 
sites ou blogs que levem o 
internauta para o mundo Fox 

vai gerar mais tráfego e, consequentemente, vai au-
mentar o número de impressões”, completa.

O portal “foi criado para gerar melhora contínua 
no uso de formatos e modelos novos e mais interati-
vos”, afirmou Hernán Lopez, presidente e COO da Fox 
International Channels, ao anunciar o lançamento em 
videoconferência online. A fase beta do portal, desde 
o início do ano, superou 2,5 milhões de page views.

O Grupo RBS vai lançar um portal sobre o mercado 
financeiro, e o Canal Rural terá uma página especial, 
que promete ser o carro-chefe do site. Ali, com alguns 
parceiros como a agência Safra&Mercado, o Canal 
Rural vai aprofundar as informações de cotações 
agrícolas, segundo Júlio Cargnino, gerente executivo 
de conteúdo. Em outra frente, vai lançar um portal 
de meteorologia basicamente com três serviços: 
genérico (com serviços não voltados exclusivamente 
ao agronegócio); central de vídeos; e conteúdos pa-
dronizados (fenômenos do plantio, colheitas, todas 
as informações que o produtor precisa para tomar 
decisões). Todos os conteúdos serão gratuitos, mas 
Cargnino adianta que existe “a ideia de lançar uma 
ferramenta altamente especializada, e aí sim, nesse 
caso, haveria um custo. São informações muito es-
pecíficas para o produtor e de alta relevância, uma 
consultoria que o produtor leva com a chancela do 
veículo que mais entende de agronegócio”. 

O site do Canal Brasil está em momento de 
transição, avisa seu diretor, Paulo Mendonça. Nes-
te mês de agosto, o novo site adota caráter mais 
moderno e amigável, além de aumentar a base de 
vídeos e shows produzidos. Nesse conteúdo, estarão 
disponíveis trechos de programas, equívocos e erros 
de filmagem, bastidores e making of, exatamente 
para complementar o canal. “Vamos aprender com 
ele a atuar nessa necessidade de integração com a 
audiência”, diz o executivo.

A GloboNews realizará mudanças no seu site e 
promete novidades para torná-lo mais atraente, reve-
la Luiz Cláudio Lat gé, diretor do canal. A exibição de 
vídeos ganhará destaque. “GloboNews já é o maior 
fornecedor de vídeos de notícias. E vai se organizar 
de uma forma que se tornará imprescindível para o 
internauta. Mas não podemos adiantar muito mais 
do que isso, porque o desenvolvimento ainda está em 
curso e, por razões estratégicas, não é conveniente 
detalhar os planos”, diz.

Fernando Medin, do Discovery: sites aprofundam a experiência vivida na TV

Marcelo Cataldi, da Fox: tráfego vindo de sites e blogs aumenta número de impressões
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