
Próxima parada: fora de casa
Com diferentes modelos e estratégias, Globo e Band apostam na mídia digital out of home,
levando conteúdo para as telas do transporte urbano.

D
esde setembro, a Rede
Globo vem
experimentando uma
nova maneira de
distribuição de

conteúdo. Parte da sua
programação circula pelas ruas de
São Paulo em telas instaladas em
300 ônibus da rede Bus Mídia,
impactando uma média de 225 mil
passageiros por dia. Segundo Jorge
Rosa, diretor de multiplataforma e
programação da emissora, com a
escolha do ISDB-T como padrão
para a TV digital no Brasil, a
emissora começou a estudar
maneiras de levar conteúdo a novas
plataformas de mídia. "Começamos
a estudar tudo o que é móvel e tudo
o que é fora de casa. A tela do
transporte foi uma demanda natural
da população", explica o executivo.

Rosa conta que a emissora foi
procurada pela Bus Mídia. A empresa
havia feito uma pesquisa e detectou
que os passageiros tinham interesse
em assistir ao conteúdo da Globo
dentro do ônibus. "A Globo também
fez uma pesquisa e descobriu que
mais de 50% dos passageiros fica no
mínimo duas horas por dia no ônibus
e 30% fica mais de três horas. O
conteúdo poderia entreter melhor o
passageiro. Tivemos que pensar em
uma fórmula ganha-ganha", observa.

Depois de um ano e sete meses de
análises, a emissora e a Bus Mídia
chegaram a um modelo para o
negócio: o licenciamento. A Globo
licencia o conteúdo para a BusMídia
que pode sublicenciá-lo a outras
empresas, contanto que elas atendam
a alguns requisitos como usar
exclusivamente o conteúdo da
emissora. A Bus Mídia comercializa os
espaços publicitários e a Globo tem

participação nas receitas dependendo do
volume atingido pela empresa.

Padrão de qualidade
Nesta primeira iniciativa, a equipe da

Globo, composta por representantes da
engenharia, jornalismo, artístico, programa-
ção e jurídico, avaliou que seria melhor
trabalhar com conteúdo embalado. Foi
decidido que as três novelas, o seriado
"Malhação" e material jornalístico baseado
em serviços e informações, que não tenha
apelo de hard news, formariam uma grade
de programação de aproximadamente 45
minutos, reproduzida em looping .

O capítulo exibido nas telas da Bus
Mídia é sempre o que foi ao ar no dia
anterior pela televisão. Como não há
novelas na grade da Globo aos domingos,
segunda-feira é dia do resumo da semana.
Para a mídia digital out of home, ele é
editado e reduzido em seis minutos. As
cenas são descritas por letreiros pois a
legislação do município de São Paulo
proíbe o som no transporte público.

O trabalho de edição cabe à Bus
Mídia, que recebe as imagens dos
programas simultaneamente à exibição
na TV aberta. A edição do material é
submetida à aprovação da Globo.
Todos os elementos visuais - logotipos,
vinhetas e tarjas - também estão
alinhados aos da emissora na televisão.

O conteúdo é carregado
automaticamente por um sistema wi-fi
quando os ônibus voltam ao terminal
no final do dia. O departamento de
engenharia da Globo desenvolveu
também um sistema para carregar a
mídia com um cartão e assim garantir
que o conteúdo seja atualizado mesmo
que o ônibus por algum motivo não
passe pela área do terminal onde são
feitas as transmissões. "Ficamos um
mês operando, realizando todo o fluxo
de produção sem exibir o conteúdo, só
fazendo ensaios", lembra Rosa.

Ao vivo
A emissora continua testando

novas maneiras de levar conteúdo à
mídia digital out of home. "A TV
digital permite a transmissão de sinal
ao vivo. Estamos equipando 30 ônibus
com a tecnologia Full Seg de TV digital
para pesquisa", conta Rosa. O diretor
de multiplaforma e programação da
emissora explica que ainda não há
certeza sobre o tipo de programação.
"Será que o passageiro gostaria de ver
o jornalismo ao vivo? Ainda não
sabemos o mais adequado", observa.

Em São Paulo, com a proibição do
som no transporte público, uma
solução analisada pela emissora é
transmitir o som em baixa freqüência
por uma rádio, para que os usuários
vejam a indicação na tela e possam
sintonizar a estação de seus próprios
aparelhos portáteis.

No Rio de Janeiro, sem restrições



quanto ao som, a emissora desenvolve
outro modelo de distribuição, via web,
com uma empresa que leva conteúdo
ao transporte público. Neste caso, o
modelo inclui também conteúdo do
portal Gl além de transmissão do
conteúdo da TV com áudio. "Estamos
empolgados com essa mídia, é
provável que ela cresça", destaca Rosa,
contando que a emissora planeja uma
grande pesquisa realizada pelo Ibope
para compreender melhor o consumo
deste tipo de mídia.

O executivo ressalta que mesmo
com as iniciativas na mídia digital out
of home a emissora continua
empenhada em levar programação ao
celular. "Acredito que no futuro as
pessoas vão ter a sua televisão no
bolso", diz. De acordo com Rosa, o
departamento de engenharia da Globo
estuda junto com as operadoras a
melhor cobertura. "Temos
profissionais pensando nisso e
investindo nisso para no curto prazo
ter o melhor produto para o
consumidor. Isso vai gerar novas
oportunidades", afirma.

Unidade de negócio
A Band, outra emissora que

também viu potencial nas telas do
transporte urbano, tem outras
prioridades: out of home, para o
Grupo Bandeirantes, é uma unidade
de negócio. "Não é um alavancador
de audiência da televisão, é um
business. O público precisa de
linguagem diferenciada, timing
diferenciado", explica Frederico
Nogueira, vice-presidente do
Grupo Bandeirantes.

Em 2008, o grupo venceu uma
licitação do metrô de São Paulo e, em
outubro do ano passado, iniciou as
operações da TV Minuto, que impacta
aproximadamente 3 milhões de
pessoas, por dia com os 5,3 mil
monitores instalados. "É um ambiente
onde há muita gente retida por muito
tempo. Acreditamos no out of home
de massa, de retenção", destaca
Nogueira. Sem revelar detalhes, o
executivo afirma que há projetos de
expansão do grupo em mídia out of

home baseados nos pilares massa e
retenção. "É um mercado em ebulição.
Queremos ser o maior player, estamos
caminhando devagarzinho", diz. O grupo
entrou como sócio na TVO, que atua nas
linhas de ônibus de São Paulo.

A programação, de 20
horas diárias, é preparada com
conteúdo de diversas mídias
pertencentes ao grupo
Bandeirantes e também com
material da Agência Estado e
France Press. Ao longo do dia,
são produzidos vários jornais
de 30 minutos. "Temos tudo o
que você encontra em um
jornal diário: horóscopo, entretenimento,
indicadores como Ibovespa e dólar cotado
a toda hora além de informações de
trânsito, com a equipe da rádio SulAmérica
Trânsito. Há muita prestação de serviço",
explica Fábio Biperno, editor da TV
Minuto. As notícias são veiculadas com
imagem parada e legenda. No final de
semana entram ainda os resultados dos
campeonatos de futebol. " O público não
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associa a TV Minuto com o produto
Band", observa. Tanto é assim que
o SBT já anunciou programas na
mídia da concorrente. A própria Band
também usa o espaço comercial
com programetes do "CQC" criados
pela Cuatro Cabezas, que produz
o humorístico.

As notícias são desenvolvidas na
redação do BandNews, no Morumbi.
Foi desenvolvido um publicador que
envia o material por sistema de rádio
à equipe de programação na Vila
Mariana. O conteúdo chega às telas
dos vagões do metrô por fibra óptica.

De acordo com Biperno, o
sistema permite customizar o
conteúdo para cada uma das linhas
do metrô, o que é interessante para

os anunciantes.
A TV Minuto tem

departamento comercial a
parte no Grupo
Bandeirantes. Dentro da
programação, entram
comerciais de grandes e
pequenos anunciantes em
peças específicas, sem
áudio, com duração entre

dez e 15 segundos. Tanto Frederico
Nogueira, da Band, quanto Jorge
Rosa, da Rede Globo, concordam
que ainda faltam pesquisas e
informações que sirvam de base
para a decisão de investimentos,
mas que a publicidade apoiará o
desenvolvimento do negócio. "Essa
mídia só vai crescer e se sustentar
com verba publicitária", diz Rosa.

CONTEÚDO DIFERENTE: PODE?
A entrada de grupos como Globo e Band na mídia out of home traz a tona, mais
uma vez, a questão da multiprogramação na TV digital. Os grupos hoje se
posicionam contra a possibilidade de transmitir canais diferentes em suas
freqüências, argumentando que fizeram a opção pela TV digital com foco na alta
definição. Apenas as TVs públicas mostraram, até agora, interesse por multiplicar
o número de canais, como vem fazendo a TV Cultura em São Paulo.
Caso queiram, porém, como vêm sinalizando, transmitir um sinal específico para os
receptores móveis, as emissoras levantarão novamente o debate sobre a
transmissão de mais de uma programação simultânea. Isso tem implicações
mercadológicas (fragmentação da audiência e portanto da publicidade) e legais,
pois não está claro se a transmissão de um segundo ou terceiro canais poderia ser
feita sob a atual concessão que as emissoras têm para o serviço de TV analógica.
Vale lembrar, o canal digital em UHF é uma freqüência consignada, e não uma nova
concessão. As emissoras, em tese, continuam autorizadas legalmente a transmitir
em suas praças um único canal. (AM)
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