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DA REPORTAGEM DA EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS

nternautas brasileiros escutam falar, há três
meses, do lançamento de três portais de
notícia patrocinados por grupos de comu-
nicação, com imagem fortemente associada
à televisão. No dia 30 de junho, foi lançado

o RedeTV!, portal de notícias da RedeTV!; em
julho, foi a vez do eBand, do Grupo Bandeirantes;
a Record prevê para os próximos dias a estreia do
R7. Um cenário que, para além das aparências,
ultrapassa o mérito da coincidência.

Grandes empresas de comunicação — notada-
mente do meio impresso - navegavam pratica-
mente sozinhas no mar digital até o primeiro
boom da internet e sua subsequente bolha, no
início da década. Depois, telemultinacionais,
sustentadas por sólidas colunas financeiras,
entraram no ramo. Mais recentemente, a crise
econômica abalou os bolsos da comunicação,
especialmente no que diz respeito ao aporte
publicitário, ajudando a valorizar iniciativas
mais parcimoniosas, incluindo a própria mídia
digital. Nesse ínterim, o portal G1, das
Organizações Globo, despontou com sucesso e
indicou um caminho: manutenção barata com
boa receita. A audiência é- quase garantida, uma
vez que um novo perfil de telespectador emerge:
o do consumidor de mídia convergente.

Embora se associem os portais às emissoras-
mães, é importante considerar que são veículos



distintos, possuem independência editorial e
equipes específicas para produção de conteúdo.
As próprias empresas não veem os portais como
novidade, mas como a inevitável convergência
das mídias, agregando diferentes tipos de conteú-
dos e plataformas. É impossível negar, no entan-
to, que a melhoria da banda e da qualidade de
vídeos na internet encorajou a mudança das
emissoras de TV. "Faz 15 anos que a internet
começou no Brasil, mas até pouco tempo o vídeo
na web não tinha amadurecido. Agora que isso
ocorreu o grupo pode colocar seu conteúdo na
internet combinando texto e foto com áudio e
vídeos", explica Ricardo Anderáos, diretor de
conteúdo on-line da Band.

Amilcare Dallevo, presidente da RedeTV!, é o
maior entusiasta do projeto: "Estou surpreendido
com os resultados que tivemos nesses primeiros
meses". Para o executivo, o portal — cujo servidor
fica em Dallas, EUA — é uma proposta de interlo-
cução entre o telespectador e a emissora. "O
RedeTVi se destaca pela capacidade de exibir ví-
deos de alta qualidade. Além disso, muitos comen-
tam o sucesso da transmissão ao vivo, um elemen-
to perfeito para brasileiros que estão no exterior e
buscam por novas opções de conteúdo", relata.

Enquanto Band e RedeTV! curtem os projetos
recém-nascidos, a Record prepara para lançar
em setembro o R7, que contará com uma equipe
de 120 funcionários em São Paulo e 30 distribu-
ídos entre Brasília e Rio de Janeiro. O projeto
tem agitado as especulações do mercado e abo-
canhado diversos profissionais da concorrência.
A idéia da emissora é ser líder também neste
segmento, concorrendo diretamente com o G1.
O gestor de conteúdo do R7 será Antônio
Guerreiro, que já passou por sites como UOL,
Vírgula e Terra. Aline Sordili, que foi gerente de
conteúdo da Abril.com, também migrou para o
R7. Na esteira dos novos lançamentos, Daniela
Beyrute, diretora geral do SBT, postou em seu
Twitter que o canal poderia reativar o SOL (SBT
On-Line), portal que já existiu no passado e, sem
sucesso, foi desativado em 2001.

Para Marcelo Santiago, diretor geral da
MídiaClick Marketing de Performance, proje-
tos como esses precisam ter fôlego além da
transmissão de vídeos no computador, ofere-
cendo diferenciais, de modo que se destaquem
no meio de tanta concorrência. "Interatividade"
parece ser a palavra-chave. "Para esses veícu-

los, os formatos mais adequados envolvem a
utilização de vídeo e peças com alta interativi-
dade", pontua Santiago. O eBand tem uma nova
aposta no quesito, com a implantação de um
sistema inovador de bate-papo e comentários
on-line. "Não é possível chegar a uma estrutu-
ra do tamanho do Grupo Bandeirantes e impor
uma cultura [de internet], temos que nos
estruturar para que isso reflita externamente.
Antes disso, o importante é alinhar a linguagem
interna", diz Anderáos. A RedeTVi parece
embarcar por caminho parecido, no qual o
telespectador pode interagir com os programas
por meio de enquetes e chats.

A criação de portais de notícias não é uma
exclusividade das emissoras-sedes. Regional-
mente, afiliadas também estão investindo e
customizando conteúdo para seu público. Karina
Rocha, coordenadora de programação da TV
Clube de Pernambuco — ligada ao grupo Diários
Associados , afirma que o fato de o telespecta-
dor estar mais perto da programação local e
interagir com os programas da emissora impul-
sionou a criação de um novo formato digital,
além da possibilidade de capitanear recursos
publicitários. A TV Itapoan, afiliada da Rede
Record na Bahia, mantém um portal há um ano e
oito meses, o ItapoanOnline. "Nosso objetivo é
agregar a comunicação on-line ao trabalho de
jornalismo que a emissora faz no estado há
quase 50 anos. O foco são os acontecimentos
locais, sem esquecer de divulgar as principais
notícias nacionais", diz Arilson Bôa-Morte,
gerente de web da TV Itapoan.
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