
Certamente, nenhuma das
fanáticas pela série mexicana
"Mulheres Assassinas 2" ima-
ginou que poderia ver ao vivo
as atrizes maquiando-se para
uma seção de fotos promocio-
nais, ou atuando em um vide-
oclipe da série, interpretando a
cantora Glória Trevi. Imagens
que geralmente não vão ao ar
e que, desta vez, puderam ser
vistas através da internet, ao
vivo e a cores. Mais de 100
mil pessoas acompanharam
o programa televisivo atra-
vés do portal Tvolucion, da
Televisa, através do qual
são transmitidos programas
ao vivo e outros já veicula-
dos em algum dos canais da
companhia mexicana.

A atração assinala uma
tendência global de a internet
impactar nas novas formas

de se ver televisão quando e
onde os usuários quiserem:
no PC, na TV ou em qualquer
aparelho móvel. Além disso,
a indústria de TV paga ou
aberta - está passando por um
processo de digitalização que
abre muitas oportunidades de
desenvolvimento, como am-
pliar a quantidade de canais
e favorecer a interatividade.
"A teoria de que alcança a um
maior número de segmentos
de consumo, que funciona tão
bem para a internet, poderia
servir também para a TV",
diz Ariel Barlaro, analista de
telecomunicações e editor do
site Nextvlatam, em Buenos
Aires. "Há pequenos grupos
que querem determinado con-
sumo e, se eu puder alcançar
cada pessoa destes grupos,
terei uma grande quantidade

de consumidores."
Segundo Barlaro, assim

como a TV aberta, a TV paga
está crescendo fortemente al
mesmo tempo que a penetra-
ção deste tipo de TV duplicou
na América Latina, passando
de 12%, em 2002, a 22,3%,
no ano passado. "Há uma
quantidade mais ampla de
canais e a possibilidade de
oferecer serviços interativos,
mesmo que ainda em fase
experimental", diz Barlaro.
"O mais básico é o vídeo sob
demanda e o Catch Up, que
permite navegar na tela e ver
a programação mesmo que já
tenha sido transmitida."

Por isso, as produtoras de
TV precisam ampliar o volume
de conteúdo que entregam.
No caso de "Mulheres Assas-
sinas", além da transmissão

ao vivo de alguns programas
especiais via internet, há o
site mujeresasesinas.tv, onde
é possível encontrar material
extra. "A experiência em 'Mu-
lheres Assassinas' nos mostra
a importância de termos mais
material com entrevistas, cáp-
sulas e reportagens tanto para
o mercado mexicano como
para o latino-americano e his-
pânico dos Estados Unidos",
diz Alex Balassa, produtor da
Mediamates, realizadora da
série no México.

No site Tvolution.com,
da Televisa, há programas
completos produzidos pe-
la própria empresa e por
produtores independentes.
"Apresentamos vídeos on
demand que são capítulos
completos, disponibilizados
no mesmo dia em que vão



ao ar, e também realizamos
algumas coberturas ao vivo",
diz Emilio Aliaga, diretor de
conteúdo e operações da Tvo-
lucion. "O principal negócio
da Televisa é a geração de
conteúdo e, conforme vão se
lançando novas tecnologias e
novos meios, é preciso estar
presente."

O YouTube, do Google, foi
visionário em relação à internet
como plataforma audiovisual.
De fato, nos Estados Unidos, já
tem acordos para a transmissão
de programas que já foram
transmitidos pela TV, algo
que ainda não foi anunciado
na América Latina. "Todos
os conteúdos são valiosos,
mas é muito diferente ver o
mesmo conteúdo que se veria
num programa de TV chegar
à internet e se tornar um êxito
no YouTube em 3 minutos",
diz Ricardo Blanco, gerente
de comunicações do YouTube
para a América Latina.

Há mais tempo no merca-
do, o Terra criou seu primeiro
estúdio de televisão no Brasil
em 1999. "Víamos como ne-
cessário levar conteúdo aos
usuários, já que no início o
negócio estava mais focado
na oferta de banda larga e no
mercado de publicidade", diz
Pedro Rolla, diretor de meios
do Terra para a América La-
tina. "Criamos o Terra TV
para oferecer mais conteúdo
de qualidade a nossos usuá-
rios, para que consumissem
mais banda larga." O salto
aconteceu em 2006, quando
a empresa adquiriu os direi-
tos de transmissão da Copa
do Mundo da Alemanha e
estabeleceu o Terra TV como
modelo regional. Segundo
Rolla, todos os meses, o Terra
TV gera 90 milhões de vídeos
assistidos na América Latina,

com 12 milhões de pessoas
conectadas mensalmente. "Há
uma audiência muito forte",
conclui.

Esse consumo atraiu os
executivos do Canal 13 da
Universidade Católica do
Chile. Em março de 2000,
começaram a migrar seu
sinal de TV aberta para a
Internet. Alejandro Reid,
chefe de projetos de meios
interativos do Canal 13, é
um entusiasta. "Há algumas
semanas lançamos um portal
que se chama Todol3, no
qual há transmissões do sinal
ao vivo, notícias, realities e
arquivos, e nos demos conta
de que o arquivo gera muito
tráfego." Agora a missão é
criar um canal de arquivo
para que os fãs de programas
do passado não precisem ir
ao YouTube para ver algum
velho episódio dos programas
populares dos anos 80, por
exemplo. Mas, onde o Canal
13 realmente foi pioneiro foi
na transmissão de um canal
de notícias 24 horas on-line.
"No Teletrece Online foi
usada uma parte da equipe de
imprensa e feito investimento
em equipamentos, máquinas
e encoders", diz.

Mobilidade

digita!
Quando o assunto são as
possibilidades que a inter-
net oferece à transmissão
televisiva, as alternativas
não se restringem a assistir
vídeos em sites de internet.
Mas também a distribuição de
sinal, a TV sobre IP (IPTV -
TV por protocolo de internet,
na sigla em inglês). Mas as
companhias que transmitem
IPTV ainda são poucas. "O

novo fenômeno que surge na
América Latina são os siste-
mas híbridos: cabo e IPTV ou
satélite e IPTV",
diz Barlaro.

Uma das ope-
radoras que lidera
na tecnologia de
IPTV é a chilena
Telefônica del
Sur, com seu pro-
tótipo de WiTV.
"O sinal é captado

especializados para celulares
de seus clientes.

No Brasil, a TV móvel

dos provedores, via satélite
ou fibra ótica, e em seguida
distribuído através de uma
rede, com tecnologia de banda
larga em ADSL2+, a veloci-
dades superiores a 20 Mbps,
até os lares. Finalmente, os
assinantes recebem o sinal
através de suas conexões de
banda larga e os enviam aos
televisores por um sistema
sem fio", explica lorge Atton,
gerente geral da Telefônica
del Sur.

Mas, a convergência não
se detém aí. Para dar suporte
ao lançamento de um novo
filme chileno, a operadora
de telefonia móvel Movistar
decidiu lançar breves "movi-
sódios" de TV com conteúdos

também tem tido êxito. Mas
o país tem uma história mais
interessante para contar a
respeito do futuro da tele-
visão. Trata-se do modelo
de HDTV desenvolvido a
partir do modelo japonês.
Segundo Fabryccio Cardoso,
professor e pesquisador da
Universidade de Campinas,
um outro codificador foi
escolhido no momento de

modificar o modelo. "Os
japoneses utilizam MPEG2,
mas o Brasil optou pelo H264,
porque possibilita quatro ve-
zes mais compressão." E isso
é importante para o usuário
final? "O padrão brasilei-
ro permite a realização de
multiprogramação em alta
definição, algo que nem os
japoneses, nem os america-
nos, nem os europeus têm".
E mais. Segundo Cardoso,
os outros padrões empregam
tecnologias com mais de dez
anos. Por ironia, o atraso
latino-americano na adoção
da tecnologia HD poderá
colocar a região na dianteira
tecnológica do setor. Isso se
todos os países sintonizarem
a mesma freqüência. •
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