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TV digital aberta: interatividade à vista

Chegou ao fim a briga das 
emissoras de TV aberta do Bra
sil pela aquisição dos diretos de 
transmissão da Olimpíada de 
2016. O Comitê Olímpico Interna
cional (COI) decidiu, na semana 
passada, que a regra da exclusi
vidade não valerá mais para as 
emissoras de TV aberta. O mesmo 
vale para os Jogos de Inverno de 
2014, que acontecerão no balneá
rio Sochi, na Rússia.

Com esse novo posiciona
mento, a TV Globo, Record e 
Bandeirantes — interessadas 
nos direitos de transmissão 
dos Jogos Olímpicos — pode
rão transmitir as Olimpíadas. 
A determinação do Comitê, 
entretanto, vale apenas para 
as transmissões na TV aberta. 
Já na TV por assinatura, rádio, 
internet e mídias móveis, os di
reitos de transmissão dos Jogos 
Olímpicos de 2016 pertencem, 
com exclusividade, à Rede Globo 
e à Bandeirantes (emissoras que 

apresentaram uma proposta uni
ficada ao comitê olímpico).

Procurada pela reportagem 
de Meio & Mensagem, a Ban
deirantes foi a primeira emissora 
a confirmar a sua participação nos 
Jogos de 2016. No dia seguinte 
ao anúncio oficial, a TV Globo 
divulgou um comunicado à im
prensa no qual confirma a nova 
postura do COI, porém explica a 
concessão dos direitos de trans
missão sob outro viés. Segundo 
o comunicado, a Globo e a Band 
teriam optado por apresentar 
uma proposta conjunta sem re
quisitar a exclusividade na TV 
aberta, e o COI teria simplesmente 
aceitado a ideia — decisão esta 
que teria aberto caminho para a 
negociação também com a Rede 
Record. Questionada a respeito 
do assunto, a emissora de São 
Paulo respondeu que os detalhes 
da negociação são de responsabi
lidade do COI e que, portanto, não 
comentaria nada a respeito. 

Mesmo sem ter a sua sede de
finida — a disputa pela realização 
dos Jogos Olímpicos está entre 
Rio de Janeiro, Chicago, Tóquio e 
Madri — a Olim píada de 2016 já 
vem gerando uma acirrada briga 
entre as emissoras, sobretudo en
tre a Globo e a Record. Detentora 
da transmissão de quase todos 
os Jogos Olímpicos dos últimos 
anos, a emissora carioca perdeu 
os direitos de transmissão das 
Olimpíadas de 2012 para a rival 
Record. Em uma negociação com 
o COI, a emissora de São Paulo 
conseguiu garantir, com exclusivi
dade, a transmissão dos Jogos de 
Londres, além de assegurar, tam
bém, os Jogos Panamericanos de 
Guadalajara (em 2011), os Jogos 
de Inverno de Vancouver (2010) e 
os Jogos Panamericanos de 2015. 
Os Jogos de Inverno e a Olimpíada 
de 2012 foram negociadas para a 
TV por assinatura em um contrato 
assinado entre Record e Globosat 
(canais Sportv).

Chamar a atenção do Brasil 
inteiro, mas sem perder os tons 
pitorescos e a regionalidade de 
cada canto da nação. Foi com 
esse espírito que as 121 afiliadas 
da Rede Globo participaram da 
13a Feira de Eventos e Projetos 
Regionais na semana passada, em 
São Paulo. “A função da feira não 
é ser de negócios. Ela é um gran
de encontro para que o mercado 
possa conhecer os projetos, dos 
mais diferentes formatos, que ofe
recemos de forma regionalizada”, 
explicou ao Meio & Mensagem 
o diretor geral de comercialização 
da Rede Globo, Willy Haas.

De acordo com o executi
vo, desde agosto, o mercado 
anunciante tem se mostrado 
novamente aquecido, e as pers
pectivas para o último quadri
mestre de 2009 são positivas. 
“Esperamos crescer cerca de 7% 
(em comparação com os quatro 
últimos meses de 2008). Vai ser 

um quadrimestre bom para a TV 
aberta, que continua em vanta
gem por apresentar resultados 
muito imediatos”, avaliou. Além 
de apresentar seus projetos re
gionais, a Globo começa agora 
em setembro a negociar alguns 
de seus principais projetos na
cionais, como a Fórmula 1, o 
futebol e o Big Brother Brasil. 

Divida segundo as regiões 
brasileiras e com um espaço para 
os produtos da Globo Interna
cional, a Feira contou com um 
grande público de anunciantes 
e de profissionais do mercado 
publicitário. Eles circularam 
pelo espaço para conferir os 
115 produtos e atrações que 
as emissoras preparam para o 
último trimestre de 2009 e para 
o ano de 2010.

Embora o mercado anseie 
por um ano aquecido pela Copa 
do Mundo e pelas eleições, é no 
regionalismo e na peculiaridade 
de cada canto do Brasil que as 
afiliadas apostam suas fichas. 
Entre os representantes das 
retransmissoras da Rede Globo é 
praticamente unânime a opinião 
de que é necessário investir na 

programação local para chamar 
a atenção dos anunciantes nacio
nais. “Os grandes eventos nacio
nais não trazem muitos ganhos 
para nós. Por isso, é importante 
oferecer atrações de caráter 
regional, que possam trazer 
uma identificação ao público”, 
comenta o diretor comercial da 
TV Tem (que transmite sinal 
para 318 municípios do interior 
de São Paulo), André Bastos.

“Há tempos percebemos 
um aumento do interesse pelos 
mercados regionais. Mas ainda 
é preciso que as informações 
acerca do poder de consumo e 
da potencialidade dessas regiões 
circulem mais pelo mercado”, 
opina Ribeiro Júnior, gerente de 
marketing da Rede Liberal, do 
Pará. A mesma opinião em rela
ção ao Norte é refletida na outra 
ponta do Brasil. “Investimos 
na valorização da cultura local 
para que o público se interesse 

e se veja naquilo que é exibido”, 
conta a analista de marketing da 
RBS de Santa Catarina, Thaís 
Righetto.

Entre festas regionais, ma
nifestações religiosas e eventos 
gastronômicos e culturais, as 
emissoras afiliadas apostam 
bastante nos eventos esportivos 
para a temporada de 2010. A 
Corrida de Reis, do Mato Grosso, 
é um exemplo dessa investida. 
“As corridas de rua são uma ten
dência para as marcas e atraem 
muito a população. Conseguimos 
fazer uma prova que traga a 
essência do esporte, mas com 
a cara do Estado”, conta Maria 
Cristina Costa, supervisora de 
marketing da TV Centro Améri
ca, do Mato Grosso.

Já no Nordeste, a tradição 
junina continua no topo do pó
dio em relação à preferência dos 
anunciantes. “As festas juninas 
são a cara da região, e as marcas e 
parceiros desses tipos de eventos 
são muito fiéis e cientes dos resul
tados que eles trazem”, acredita 
o diretor de marketing da Globo 
Nordeste, Ricardo Caldas.

Bárbara Sacchitiello e Paula Ganem

Globo, Record e Band ficam  
com Olimpíada de 2016
Comitê Olímpico Internacional acaba com a exclusividade para  
as transmissões dos Jogos pelas emissoras de TV aberta
Bárbara Sacchitiello

A espera pela prometida intera
tividade da TV digital está próxima 
do fim. Embora oficialmente não 
haja uma data cravada para que a 
primeira emissora leve ao ar suas 
experiências, era consenso, nas 
conversas pelos corredores da feira 
Broadcast & Cable, que aconteceu 
na semana passada em São Paulo, 
que ela chegará, no mais tardar, às 
vésperas da Copa do Mundo de 2010. 
Os mais entusiasmados garantem 
que ocorrerá até o Natal deste ano. 

Em outras palavras: depois de 
dois anos de avanços técnicos e bu
rocráticos, não passa de seis meses 
a diferença entre os prazos otimista 
e pessimista para que a novidade ve
nha a público. As condições técnicas 
para que isso aconteça estão em seus 
ajustes finais. Nas próximas sema
nas, serão publicadas as normas de 
interatividade para os aparelhos fixos 
(leiase: televisores e conversores). 
As normas para aparelhos móveis já 
foram estabelecidas. Os passos seguin
tes serão os testes dessas normas. 

“Precisamos saber o comporta
mento real do receptor, para que as 
aplicações tenham aparência e re
sultado estáveis quando estiverem 
funcionando”, diz Ana Eliza Faria 
e Silva, coordenadora do módulo 
técnico do Fórum do Sistema de TV 
Digital Terrestre. Os dados obtidos 
com os testes complementarão as 
especificações já existentes para 
se chegar a uma regulamentação 
final. A partir daí, os fabricantes de 
televisores, conversores e celulares 

já terão todas as determinações téc
nicas para produzir com segurança 
equipamentos compatíveis com o 
padrão brasileiro. 

Ainda que sem as especificações 
100% oficializadas, as empresas inte
ressadas em explorar o novo negócio já 
estão na reta final de desenvolvimento 
dos aparelhos. Na Broadcast Cable, as 
demonstrações de interatividade na 
TV digital centralizavam a atenção dos 
participantes da feira. A LG destacou 
um modelo de televisão integrada 
que deve chegar ao varejo até o Natal. 
Com o mesmo prazo de lançamento, 
a TQTVD Software apresentou o As
troTV, middleware 100% baseado na 
especificação Ginga, adotada para o 
padrão brasileiro. É por meio dele que 
as aplicações enviadas pelas emissoras 
serão ativadas na tela. 

Fundador da TQTVD, David 
Britto diz que a demora para a in
teratividade se tornar realidade no 
Brasil acabou por trazer benefícios. 
“Muitas outras soluções tecnológicas 
adotadas por outros países estão se 
mostrando falhas e incompletas. 
O Brasil assumiu uma postura de 
líder, não de liderado”, ressalta. 
“Desenvolvemos uma tecnologia sob 
a qual temos domínio, garantindo a 
continuidade dela.” 

Até a próxima Copa do Mundo, 
Britto quer comercializar 1 milhão 
de cópias de seu software, que já 
contempla as possibilidades de apli
cações avançadas, como o acesso a 
serviços bancários e a realização de 
compras por meio da televisão. Mas 

a efetivação de tais atividades ainda 
depende de regularizações específi
cas. A aposta é que os serviços que 
envolvam transações financeiras 
eletrônicas estejam disponíveis em 
um estágio mais adiantado.

Com as questões envolvendo as 
variáveis técnicas próximas de um 
desfecho, o grande desafio das emis
soras será a produção de conteúdo 
interativo. Todos os canais já estão 
fazendo seus testes. O retorno sobre 
o que realmente funciona e agrada, 
no entanto, só virá com o tempo 
de transmissão e as respostas do 
próprio telespectador. 

A Rede Globo vem testando dois 
modelos de conteúdo para explorar 
a interatividade. Um deles, vertical 
e exibido lateralmente, traz infor
mações adicionais sobre o programa 
exibido no momento. O outro, ho
rizontal e posicionado na parte de 
baixo da tela, traz assuntos distintos 
daquele que está sendo transmitido, 
como as últimas notícias do dia e a 
grade de programação completa. O 
diretor da Central Globo de Enge
nharia, Fernando Bittencourt, diz que 
a emissora ainda não definiu a data 
de estreia da interatividade em seus 
canais nem o modelo a ser executado. 
Mas dá uma pista de que ainda não 
está totalmente convencido de que as 
experimentações realizadas até aqui 
serão as oferecidas ao telespectador. 
“Pela minha experiência, as pessoas 
não gostam de nada atrapalhando o 
vídeo”, pondera. 

Jonas Furtado

Globo reúne afiliadas em 
sua feira de regionais
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