
Nós vamos invadir sua praia
Chegada das broadband TVs assusta radiodifusores, que veem como ameaça a divisão
da tela mais nobre para o mercado publicitário com portais da web.

m debate no Congresso da
SET, que aconteceu no
final de agosto, em São
Paulo, ficou evidente que a
radiodifusão vê com

receio a chegada dos modelos de
"broadband TV". Tratam-se de
modelos de televisores capazes de
acessar algum conteúdo da Internet. O
único lançado no Brasil é da Samsung
e conta com porta ethernet, podendo
ser ligado à banda larga. O aparelho,
tema do debate, leva à tela conteúdos
de provedores parceiros da fabricante.
O custo é salgado, cerca de R$ 12 mil.

A questão é se esse conteúdo
diluirá a atenção dos telespectadores
e disputará espaço na tela. "A TV
cada vez mais se confunde, em
termos tecnológicos, com o
computador", disse o diretor de
tecnologia da TV Globo, Fernando
Bittencourt, que encabeçou a
apresentação. Com esse tipo de
equipamento, "a oferta de conteúdo
passa a ser ilimitada", admitiu o
engenheiro. "Mas a Internet é um
ambiente desregulamentado.
Isso impacta no cenário, já que
a TV tem questões como
classificação indicativa".

O engenheiro minimizou o
potencial de impacto imediato da nova
geração de TVs, já que, dos
equipamentos existentes nos Estados
Unidos, apenas 20% estão conectados.
"Por questões culturais, mas é uma
questão de criar hábito", explicou.

Após a introdução de Bittencourt, o
dispositivo foi apresentado à platéia.
Um assistente do engenheiro mostrou
que a TV permitia navegar entre
conteúdos do YouTube e,
aparentemente de forma acidental,
acabou escolhendo um vídeo recheado
por palavras de baixo calão em inglês.

O operador da W levou tempo
para tirar o conteúdo
inadequado, arrancando
gargalhadas da platéia.

O modelo da Samsung tem
como destaques os conteúdos
de dois parceiros: o YouTube e
o Terra. Do primeiro, é
possível exibir os vídeos. Do
Terra, por enquanto, estão
disponíveis apenas
informações como tempo e
notícias. Contudo, quando o Terra
anunciou a parceria, em julho, a
disponibilização de conteúdos em vídeo
era uma promessa. Vale lembrar, o Terra
TV conta com séries da TV por assinatura
e transmitiu com exclusividade na Internet
os jogos das Olimpíadas de Pequim.

Tiago Ramazzini, diretor do centro de
competência de Internet do Terra, diz
que a estratégia do portal é levar seu
conteúdo para todas as telas:
computador, TV, celular etc. "O custo é
muito baixo para reformatar o conteúdo
para a tela da TV", disse. "Já temos o
conteúdo, mas estamos estudando como
encodar corretamente", disse.

Publicidade
Uma questão essencial é o modelo de

negócios destes provedores de conteúdo, a
publicidade, e, principalmente, como este
conteúdo entra na tela. Izabelle Macedo,
gerente de marketing e novos
negócios para América Latina
da Samsung, explicou que o
conteúdo entra como widgets,
aplicativos que se sobrepõem
parcialmente sobre o conteúdo
principal. Ramazzini, do Terra,

Izabelle Macedo, da Samsung,
lembrou que a Internet já chegou à

sala das pessoas em outros
mercados com dispositivos como

videogames, Apple TV etc.

"A TV cada vez mais se
confunde, em termos
tecnológicos, com o
computador'.'
Fernando Bittencourt, da Globo

foi categórico: "nosso
modelo é a publicidade".

Rodrigo Kõpke Salinas,
advogado do escritório
Cesnik, Quintino e Salinas,

afirmou que colocar estes aplicativos
sobre o conteúdo da TV aberta fere
os direitos autorais do radiodifusor.
"A sobreposição de conteúdos só é
possível se houver autorização do
titular do conteúdo", disse. Da platéia,
Luiz Nicolaewsky, diretor de relações
institucionais das Organizações
Globo, perguntou a Salinas se a
inserção de uma publicidade sobre o
conteúdo da TV não configuraria
ainda uma concorrência desleal. "Nós
investimos muito para conseguir a
audiência de uma novela", disse. O
advogado concordou.

Questionado por TELA VIVA se o
conceito não seria o mesmo do
recurso de "picture-in-picture", que
permite assistir mais de um canal
simultaneamente, Salinas disse que
não. Segundo ele, no PIP há a
separação do conteúdo, já que a tela

é dividia. No caso do
recurso com sobreposição
de uma pequena janela
com um canal sobre o
conteúdo de outro, Salinas
diz que a tela ainda está
dividida por uma margem
separando os dois
conteúdos.

Também participando
do debate, Virgílio do
Amaral, diretor de
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tecnologia da TVA, tentou
acalmar os ânimos. "Não
estamos falando de um garoto
que quer faturar com a
audiência da Globo. São
empresas sérias,
estabelecidas, e que têm
conteudo, disse. A TVA, em
parceria com a Telefônica,
oferece em alguns bairros de
São Paulo um serviço de vídeo
sobre fibra, pelo qual trafega,
além dos canais lineares
da TV por assinatura e de canais pay-
per-view, vídeo sob demanda.
O serviço também conta com
widgets que se sobrepõem ao
conteúdo dos canais.

Individual x coletivo
Bittencourt questionou se não

haveria um antagonismo, já que a
Internet seria uma mídia "individual" e
a TV seria de uso coletivo. "Será que,
ao buscar um conteúdo no YouTube na

"O custo de reformatar o
conteúdo para a tela da
TV é muito baixo"
Tiago Ramazzini, do Terra

TV da sala, o sujeito não vai
desagradar ao restante da
família?"", perguntou.

Ramazzini, do Terra,
afirmou que o
compartilhamento da W na
sala pode ser natural. "Uma

família pode eventualmente buscar uma
notícia sobre o clima, ou sobre o resultado
do jogo do Grêmio", disse.

Virgílio do Amaral, da TVA, discordou
de Bittencourt. "80% dos assinantes de TV
têm dois pontos ou mais na casa. Não
vemos mais como uma mídia de família,
mas como algo segmentado ", disse o
executivo. O consultor e ex-diretor de
tecnologia da Globo Adilson Pontes Malta,
manifestando-se da platéia, concordou com
Amaral. Segundo ele, o mix de Internet e
TV é natural nas novas gerações. "Temos

que saber como atender este novo
telespectador", alertou.

Izabelle, da Samsung, lembrou que
a Internet já chegou à sala das
pessoas em outros mercados com
outros dispositivos, como videogames,
Apple TV etc.

Bittencourt deixou claro que não
trabalha com a hipótese de televisores
"individuais". Ele lembrou que a TV
também está mudando, tendo um
salto de qualidade com o HD. "A alta
definição está trazendo a família para
a sala novamente. Durante muitos
anos, isso vai perdurar. No quarto não
tem alta definição", disse.

Para Virgílio do Amaral, da TVA,
a grande audiência da TV aberta
está no conteúdo. "Como fica o
horário nobre com a segmentação e
a oferta ilimitada de conteúdo? Se os
canais abertos perderem o futebol,
por exemplo, a competição fica
difícil", disse.
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