
Um minuto de atenção
Oi e TVA investem em atrações diferenciadas para seus canais de relacionamento.
Sem pretensão de gerar grande audiência, o objetivo, além de promover a programação,
é chamar a atenção do espectador também para os demais serviços das operadoras.

A TVA lançou em junho deste ano
a reformulação do seu canal de
relacionamento, que até o final do ano
deve estar disponível para toda a base
de assinantes da TVA, da Telefônica
TV Digital, e do serviço de fibra óptica
XTreme. O Imagine TV entrou no ar
com a proposta de ser mais do que
um guia de programação e chamar a
atenção do espectador para os
conceitos que balizam o projeto de
comunicação do Grupo TVA/
Telefônica: tecnologia, entretenimento
e interatividade. Além dos destaques
da programação, o Imagine TV tem
atrações especialmente produzidas
para o canal pela agência de conteúdo
customizado New Content. "Somos um
prestador de serviço. Temos que nos
comunicar com o assinante e o
conteúdo tem que ser relevante", diz
Virgílio Amaral, diretor de tecnologia e
estratégia da TVA/Telefonica.

Segundo Roberto Feres, um dos
sócios da New Content e diretor
editorial do projeto, a idéia do canal
surgiu a partir da proposta da revista
Imagine. "No final do ano passado,
participamos de uma concorrência
para o guia de programação impresso.
Sugerimos a separação dos produtos:
um guia simplificado e uma revista,
com conteúdo editorial reunindo um
mix de conteúdo e entretenimento.
Quando apresentamos a proposta, eles
gostaram e quiseram transportar o
conceito da revista para o home
channel", conta.

A partir daí, a New Content
começou a trabalhar também na
produção do conteúdo audiovisual.
Atualmente, a agência produz uma
média de 20 horas de programação
por mês para o Imagine TV. O canal

estreou com um programa comandado por
Domingas Person e Paulo Vinícius com os
destaques da programação e quadros que
contam com a participação de assinantes,
como o "Crítico por um dia", com
comentários de uma atração, ou "Cena do
Assinante", com comentários sobre a cena
favorita do espectador.

"O ingrediente mais importante
é a interatividade. O espectador tem
que fazer parte", afirma Feres, que
acredita que a participação deve
aumentar com o lançamento do portal
Imagine, ainda em 2009.

Programetes de dez minutos
semanais devem estrear na grade do
canal em setembro: "Loucos por Séries",
com apresentação do jornalista Paulo

Adriana Alcântara, gerente de
programação da Oi, entre os
atores Gregório Duvivier
(esquerda) e Silvio Guindane,
da série "Os Buchas"projeto
vencedor do pitching de 2008.

Gustavo Pereira; "Giro
Cultural", com dicas de
passeios culturais;
"Superperfil", com a
filmografia de um
artista; "Making Of,

com os bastidores de uma grande
produção e um programete sobre
música.

Produzir sai caro
Amaral destaca que a idéia, além

de aumentar a programação com
mais conteúdo em vídeo enviado
pelos assinantes com temas pautados
pelo canal e pela revista, é
aumentar a produção de conteúdos
produzidos especialmente para o
canal. "Pensamos em abrir um
horário à noite, com conteúdos de
terceiros que agreguem valor ao
canal. Pode ser bandas que querem
fazer seu show ou curtas
independentes. Queremos ter cada
dia uma atração diferente para o
usuário", afirma o executivo,
observando que este conteúdo de
terceiros também teria que estar
alinhado às premissas de tecnologia e
entretenimento do canal.

Futuramente, o conteúdo deve
passar por adaptações para os
assinantes de cada serviço (TVA,
Telefônica TV Digital e XTreme).
Para levar adiante os planos, o
executivo aposta no modelo da
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publicidade. "Produzir conteúdo é
caro, vamos precisar remunerar os
nossos parceiros e rentabilizar. A
maneira mais fácil para viabilizar estes
projetos é a possibilidade de ter
publicidade e patrocínio de conteúdo
editorial", diz ele. Tanto a operadora
quanto a New Content trabalham na
captação de anunciantes.

De acordo com Amaral,
investimentos foram feitos em
tecnologia para a distribuição do canal
nestas diferentes plataformas e o canal
de relacionamento foi reposicionado no
line-up para ficar próximo aos canais
abertos. "Não se espera grande
audiência. Queremos ser um canal de
passagem, que algumas vezes as
pessoas vão assistir. Queremos
audiência para nos comunicar",
observa o executivo, lembrando que o
canal Imagine TV e todos os outros
canais de comunicação estão
integrados ao plano de fidelização. "O
assinante fica integrado nos produtos
de fidelização e serviços que temos
junto com a Telefônica".

Conteúdo Multiplataforma
Proporcionar aos assinantes

contato com o que acontece no
"universo Oi" é um dos pilares que
orientam a programação do Canal Oi,
da OiTV, como explica Adriana
Alcântara, gerente de programação da
operadora. O canal de relacionamento
da operadora também tem incorporado
conteúdos além do guia de
programação e promos dos canais do
line-up. "A estratégia do canal está
baseado em três pilares principais.
Uma é a o perfil multiplataforma,
trabalhando a convergência e a
maneira como as pessoas consomem
conteúdo tanto na TV, quanto na web e
celular. A televisão é muito importante
neste projeto. Outra premissa é que o
cliente conheça o que ele tem
disponível na OiTV, trazendo '"
entretenimento dissociado de vendas.
A terceira, é trazer as ferramentas e as
plataformas que temos dentro de casa,
como o conteúdo do iG", diz Adriana.

Em agosto, o Canal Oi estreou
conteúdo do portal iG. "TV iG" é um

programa de 30 minutos de
duração, gravado no estúdio do
portal em São Paulo. A atração,
apresentada por Karen
Gebara, reúne conteúdo de
programas já existentes na
web: a música do "Canja";
moda, beleza e comportamento
do "Hiperativa" e todas as
novidades sobre os melhores
games dos programas "Arena
News" e "Top Ten". "TViG" vai
ao ar toda quarta-feira e tem horários
alternativos na grade de programação.

Também da web, o canal exibe o "Bolsa
de Mulher", programa sobre o universo
feminino, e "No elevador", em que um
repórter aborda celebridades dentro de um
elevador. Ambos são atrações do Bolsa TV,
canal web e mobile criado pelo grupo de
comunicação Bolsa de Mulher, da Ideiasnet.
"A gente avalia conteúdo da web para trazer
para a TV desde que eles tenham propostas
multiplataforma. Com o Bolsa de Mulher,
estamos tentando negociar conteúdo deles
no celular também", ressalva Adriana.

A natureza multiplataforma é uma
premissa para os projetos inscritos nos
pitchings promovidos anualmente pela
operadora. "Os Buchas", projeto da Pérola
Negra Produções que venceu o pitching do
ano passado, gerou conteúdo para Internet,
plataforma móvel e televisão, tendo estreado
no Canal Oi no início de setembro. A
comédia tem cinco episódios de 15 minutos
e vai ao ar às sextas-feiras. Outro projeto que
ficou entre os dez finalistas do pitching do
ano passado, "Castigo Final", da beActive
Entertainment, série interativa de ficção
sobre oito mulheres que tentam sobreviver
dentro de uma prisão, também tem

"No elevador" atração do Bolsa TV, do site Bolsa de
Mulher, que está na grade de programação do
Canal Oi.

estreia prevista para
outubro. A atração, de quatro
capítulos de 25 minutos
cada, deve ser exibida em
todas as mídias da Oi (Oi TV,
Oi FM, Oi Móvel e iG).

O pitching deste ano
recebe inscrições de projetos
multiplaforma até o dia 17 de
setembro pelo site www.canaloi.com.
br/multímidia. O projeto selecionado
terá uma verba de R$ 350 mil.
Segundo Adriana, uma das novidades
deste ano é que o produtor deve
apresentar também um plano de
divulgação do conteúdo. "Queremos
que ele tenha uma forma de engajar a
audiência e aumentamos o orçamento
para isso", conta Adriana. A executiva
destaca que o pitching é a única forma
para a produção apresentar projetos
hoje à operadora porque é um
mecanismo democrático pelo qual
produtoras de grande e pequeno porte
podem competir em condições iguais.

Na programação de quatro horas
que se repete ao longo do dia, além do
conteúdo web e produções geradas
pelos pitchings, há o "Programa OiTV",
apresentado por Danilo Sacramento,
sobre os destaques da programação.
Ele é gravado semanalmente em uma
produtora terceirizada, mas todo o
conteúdo elaborado pela OiTV,
seguindo suas estratégias de produto.

Adriana conta que novas atrações
estão sendo elaboradas pela
operadora'. Um programa, ainda sem
nome, deve ser lançado nas próximas
semanas mostrando os bastidores de
algum programa do line-up. A
executiva destaca a importância do
trabalho em conjunto com os
programadores. "Desde que a gente
apresentou para todos os
programadores a proposta do Canal
Oi, eles têm se mostrado muito
interessados em pensar coisas juntos.
Acho que o canal depende 50% desta
parceria", observa.
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