


A expansão do mundo digital e a disputa pelo mesmo
perfil de público levaram canais e redes de TV por
assinatura a usar a internet como grande alada.
O resultado: novos negócios, produtos e serviços,
ampliando os pontos de comunicação com os clientes
Por António Carlos Santomauro

Novas possibilidades de receitas e de comu-
nicação com o público. Esses são os princi-
pais ganhos da imersão das redes de TV a
cabo no mundo digital. Algumas ainda estão
no início desse processo de digitalização do
meio. Mas, muitas já descobriram que a in-
ternet é uma grande aliada para alavancar
negócios e aumentar o relacionamento com
os clientes.

Os canais de TV por assinatura passaram
a desenvolver produtos e serviços, integran-
do o tradicional conteúdo televisivo às mí-
dias digitais, de uma forma cada dia mais
interativa. A série infanto-juvenil iCarly, exi-
bida no canal Nickelodeon, da Viacom, é um
exemplo. Protagonizada por uma adolescen-
te apresentadora de um programa de web TV,
a série é um mote para um relacionamento
online com o público, convidado inclusive a
enviar vídeos que são levados para a TV. Em
abril, de acordo com Juliana Gatti, diretora
de novas mídias da Viacom Brasil, 400 mil
brasileiros acessaram o site da atração.

No mesmo canal, a novela Isa TR+ dispo-
nibiliza enquetes diárias, via SMS, para o
público opinar sobre a trama. Tem também
uma rede social - tocaazul.com.br -, desen-
volvida especificamente para o público da
atração. "Em pouco mais de um mês, a rede
já integra mais de 40 mil crianças e diaria-
mente recebe 12 mil visitas", conta Juliana.
"A novela termina em setembro, mas preten-
demos manter essa base para outros produ-
tos e outros relacionamentos", acrescenta.

Já o canal Multishow apresenta o reality
show Nós 3, protagonizado por três garo-

tas selecionadas exatamente por serem re-
ferência como comunicadoras na web. No
ano passado, levou ao ar também o progra-
ma Beijo, Me Liga! cujos personagens atu-
avam também em redes sociais e usavam
continuamente seus celulares.

As mídias interativas, diz Guilherme
Zattar, diretor do Multishow, integram-se
aos produtos do canal nas mais diversas eta-
pas, da formatação à seleção do elenco. "Essa
integração é bem natural, nosso público-alvo
principal é o jovem, de idade ou de espírito, e
essas pessoas estão na internet", destaca.

O reality Que Marravilha!, do GNT, sele-
ciona seus participantes por meio de vídeos
enviados via web. Esse mesmo canal exi-
be também programetes - com conteúdos
como receitas e dicas de beleza e saúde -,
concebidos originalmente para a web. Com
ações desse género, o site do canal já apre-
senta um crescimento expressivo da audi-
ência. Em abril, teve quase 7 milhões de pa-
geviews, um crescimento de cerca de 300%
se comparado ao mesmo período de 2009.
"O aumento substancial da audiência, mês
a mês, tem sido constante", afirma Letícia
Muhana, diretora do GNT.

BENEFÍCIOS RECÍPROCOS

De acordo com dados da Associação Brasi-
leira de Televisão por Assinatura, a TV por
assinatura continua a crescer no Brasil. No
final de 2009 havia no Brasil 7,4 milhões de
assinantes de TV, quase 20% a mais do que
o registrado em 2008. "Mesmo nos Estados
Unidos, em que os meios estão mais consoli-

dados e é maior a penetração da banda larga,
hoje crescem tanto a TV paga quanto a inter-
net", enfatiza Rafael Davini, vice-presidente
de vendas e marketing dos canais Turner.
Davini prefere designar internet e celular
como "mídias interativas", porque associa
o termo "digital" a praticamente quaisquer
meios.

O Cartoon Network, um dos canais da
Turner, retira da internet cerca de 15% de
seu faturamento publicitário. Entre outros
conteúdos, disponibiliza games, vídeos e

GNT cria conteúdos concebidos para web



seções de interatividade. No mês das crian-
ças - público prioritário do canal -, todos os
anos, coloca no ar um projeto com o qual
elas podem, via web, interferir intensamen-
te na programação do canal. "Em outubro
de 2009, 600 mil crianças participaram da
ação." E complementa: "A Turner nunca en-
carou mídias interativas como concorren-
tes, mas sim como as principais ferramen-
tas para a fidelização de seu público".

Interessados nessa fidelização - e simul-
taneamente na geração de receita -, canais
de TV paga criam produtos como o fantasy
game Cartola FC, com o qual o SporTV per-
mite a seus telespectadores montar times
virtuais relacionados às equipes participan-
tes do Campeonato Brasileiro de Futebol
e que em 2009 teve a adesão de 1,3 milhão
de internautas. "Na primeira rodada da ver-
são deste ano foram criados 579 mil times,
39% a mais do que em 2009", compara Pedro
Garcia, diretor de negócios da Globosat.

No final do ano passado, o SporTV lançou
um aplicativo para equipamentos móveis
vinculado à próxima Copa do Mundo. Há
cerca de um mês, lançou um novo site com
destaque para a interação com o usuário.
O site também conta com um acervo de víde-
os segmentado por temas, times ou polémi-
cas do universo esportivo. "No Twitter, já te-
mos mais de 80 mil seguidores", diz Garcia.

Blogs também fazem parte da receita de
fidelização da TV. O Universal Channel
mantém sete blogs, cada um deles dedicado

"EM POUCO MAIS
DE UM MÊS, A
REDE SOCIAL
TOCAAZULJÁ
INTEGRA MAIS DE
40 MIL CRIANÇAS"
- Juliana Gatti, diretora de novas
mídias da Viacom Brasil

a uma série da sua programação. O mais
acessado - o blog da série House -, pode re-
ceber até duzentos comentários por post, diz
Paulo Barata, diretor do Universal Channel.
"Os blogs são hoje responsáveis por 60% das
visitas ao site do canal", revela.

No ano passado, o site do Universal Channel
passou por uma reformulação para associá-
lo mais à linguagem 2.0. Resultado: "Se com-
pararmos o primeiro quadrimestre deste
ano com o mesmo período de 2009, houve
aumento de mais de 120% nas visitas e o
tempo médio de quem fica ali cresceu 200%",
conta Barata.

NOVOS NEGÓCIOS

Para Marcelo Cataldi, diretor de publicidade

"PRECISAMOS
ESTAR NESSAS
PLATAFORMAS,
QUE SÃO PONTOS
DE CONTATO
COM PÚBLICOS
RELEVANTES"
- Rafael Davini, VP de vendas e
marketing dos canais Tumer

da Fox, não existe uma disputa direta entre
a TV a cabo e a internet. "A internet é mais
abrangente e menos controlada. Na Fox,
trabalhamos a complementaridade entre os
dois meios", afirma. Para Cataldi, o digital
entrou na Fox como estratégia há três anos.
"Fizemos uma imersão mais abrangente da
que vemos em outras redes de TV por assina-
tura. A tendência da maioria é trabalhar os
sites para aumentar a audiência. A solução
da Fox foi criar diversos modelos de negó-
cios", avalia. Entre os novos negócios da Fox,
Cataldi fala sobre as Ad Networks, redes de
sites e blogs que utilizam ferramentas que
permitem o gerenciamento da publicidade
na web - uma focada em branding e outra
em performance. A Fox também represen-
ta o Facebook no Brasil. "Estamos evoluin-
do cada dia mais. O nosso objetivo é ser um
importante player digital. Para isso, estamos
tentando integrar, trabalhar e oferecer os
nossos conteúdos em multiplataformas".

Com esse objetivo, a Fox já está no caminho
inverso. Depois de levar conteúdo televisivo
para a web, soluções criadas para o online
será replicada na TV. O site colaborativo Bem
Simples, que conta com 11 editorias, entre
moda, economia e beleza, aberto a conteúdos
colaborativos, já é a maior audiência da Fox
na internet. "Com o sucesso do site já pensa-
mos em levá-lo para a TV", conta Cataldi.

Em seus vários suportes, tanto fixos quan-
to móveis, a internet virou uma das priori-
dades na Globosat, mas por enquanto ainda
trabalhada de maneira integrada à operação
televisiva, segundo Gustavo Ramos, diretor



O blog da série House pode receber até
duzentos comentários por post

de novas mídias da Globosat. "Temos lide-
rança na TV paga e uma relação com os ope-
radores, que nos interessa manter", justifica.

Sem revelar números, Ramos diz já ser re-
levante para a Globosat a receita gerada pela
publicidade digital. "Agora, já é possível tes-
tar, com cuidado, novos modelos de negócio
e de empacotamento de conteúdos capazes
de gerar, futuramente, oportunidades claras,
tanto para a programadora quanto para as
operadoras", afirma.

Com exemplos desses possíveis testes,
Gustavo cita alguns produtos e sites dos
canais Globosat, como o game Cartola FC,
do SporTV. "É um canal de comunicação
eficaz com seu target, além de um produ-
to altamente monetizável". Outro exem-
plo é o site TopTVZ.com.br, criado pelo
Multishow para atrair também quem não
é telespectador do canal.

"NA INTERNET
NÃO BASTA
COLOCAR O QUE
HÁ NA TV. O
USUÁRIO QUER
INTERAÇÃO"
- Virgílio Amaral, diretor de
estratégia e tecnologia da TVA

Lançado em maio, o TopTVZ.com.br tem
conteúdo composto por vídeos e letras de
músicas dos mais diversos géneros, além
de biografias de músicos e temas afins. "Seu
acervo conta com mais de 1 milhão de letras
de 35 mil artistas", diz Guilherme Zattar.
Além do site, em maio, o Multishow lançou
o projeto Outros 500, fundamentado em
uma plataforma para diálogo com quinhen-
tas pessoas relevantes na área de conteúdo
de entretenimento no Brasil. Inicialmente,
essa plataforma será acessível apenas aos
curadores do projeto, mas este mês deve ser
aberta ao público."Estamos investindo cerca
de 15% da verba do marketing do Multishow
nessa ação", afirma Zattar.

NOVOS GADGETS E CUSTOMIZAÇÃO
Para Elenice Galera, diretora de mídia da
agência Energy, as possibilidades de relacio-
namento e geração de negócios abertas pelas
mídias digitais já estão sendo devidamente
consideradas pelos players da TV paga. Para
endossar essa tese, Elenice lembra que na
edição deste ano da NCTA Cable - o principal
evento de TV por assinatura norte-america-
na -, predominaram as discussões relativas
à irreversibilidade do ingresso da internet na
era da não linearidade na oferta de conteú-
dos e o consumo desses conteúdos em outros
canais além da TV. "Já é comum as redes di-
recionarem o telespectador para o ambiente
digital, onde há a oportunidade de aumentar
a interação e o tempo de envolvimento".

Para ela, o iPad e outros tablets irão gerar
uma profunda mudança nos modelos de in-
teração com a TV - hoje baseados no contro-

le-remoto -, e terão papel fundamental em
sua integração com os novos meios digitais.

Essa integração pode inclusive colaborar
com os canais da TV paga em um movimen-
to já iniciado por eles - mesmo na vertente te-
levisiva -, de desenvolvimento de conteúdos
customizados para as necessidades da comu-
nicação publicitária, destaca Rose Campiani,
diretora de mídia da AgênciaClick "Meios
como internet e celulares são interessantes
para projetos taylor made, pois as marcas
buscam hoje atingir o consumidor onde quer
que ele esteja", explica.

Exemplo de projeto customizado desen-
volvido pela TV paga na web é o hotsite
da linha de bonecos Max Steel, da Mattel,
colocado há dois anos no site do Cartoon
Network. Lá, o público-alvo da ação - as
crianças -, tem acesso a games, ringtones,
wallpapers e outros conteúdos relacionados
à linha de bonecos.

No ano passado, a ação começou no pri-
meiro semestre e foi encerrada em dezem-
bro. Durante esse período, o hotsite da Max
Steel recebeu mensalmente uma média de
500 mil visitantes. "É um resultado signi-
ficante. O site de Hot Wheels, o mais visita-
do da Mattel no Brasil, tem média de 250 a
300 mil visitantes mensais", compara Lilian
Gaino, gerente de serviços de marketing da
Mattel do Brasil.

Já a marca de higiene bucal Close Up man-
tém no site do Multishow um canal dedicado



Portal da ESPN foi totalmente reformulado

a temas como viagens, paquera e música.
Assim como acontece com o projeto da Max
Steel no site do Cartoon - que exibe desenhos
com esses personagens em sua grade -, essa
ação abrange também a TV, pois o programa
de clipes do Multishow traz um bloco deno-
minado Dê um UP, com músicas ligadas aos
mesmos temas do site. Durante a exibição do
programa, textos convidam os espectadores
a acessar o conteúdo na web.

O Multishow, em abril, lançou um aplica-
tivo gratuito para iPhone e iPod Touch e em
2009 reformulou completamente o seu site.
"O site agora traz a programação do canal
sem ser de forma engessada, mas dividida
pelos pilares música, comportamento, via-
gem e humor", conta. Atualmente, diz Zattar,
o Multishow tem mais de 125 mil seguidores
no Twitter e, em seu site, recebe mensalmen-
te cerca de 3 milhões de acessos. "No mês de
lançamento nosso aplicativo para iPhone
teve mais de 2,7 mil downloads".

MEIOS CONVERGENTES

Outro exemplo de projeto customizado de-
senvolvido por um canal pago é o game
com o qual a montadora Ford associa-se ao
conteúdo da série Lost, exibida pelo AXN.

"O mesmo anunciante patrocina a exibição
dessa série na TV", observa Luis Gustavo
Pinto, gerente de desenvolvimento de negó-
cios para internet na America Latina do gru-
po Sony Pictures Television (o canal AXN
integra esse grupo).

Segundo Pinto, a Sony olha hoje de manei-
ra muito atenta para o universo das redes so-
ciais - o canal da Sony no Twitter tem cerca
de 10 mil seguidores. "Essas redes realmen-
te fidelizam o público, constituem espaços de
engajamento", argumenta.

Na rede Telecine, redes sociais são tam-
bém utilizadas para informações referentes
ao início da exibição na TV de determinado
conteúdo. Essa mesma funcionalidade é dis-
ponibilizada via informações SMS e também
com e-mails estruturados a partir de grades
de programação personalizadas, nas quais
os assinantes destacam seus filmes favori-
tos, com seus diretores ou atores prediletos.
"Cerca de 40 mil pessoas se cadastraram
nesse serviço", detalha Sóvero Pereira, ge-
rente de marketing da rede Telecine.

Para Sóvero, a TV paga já é uma forma
de segmentação da oferta do conteúdo te-
levisivo, e nos meios digitais há possibili-
dades ainda maiores de trabalhar conteú-
dos segmentados. "Daí as possibilidades
de convergência entre essas mídias serem
enormes", enfatiza.

Posicionando-se bem nas mídias intera-
tivas, a TV paga fortalece o relacionamento
com o seu público e pode até ampliá-lo, ar-
gumenta José Papa Neto, diretor de novos
negócios dos canais ESPN. "Nosso portal re-
cebe mensalmente cerca de 2,5 milhões de

"0 PORTAL
RECEBE CERCA
DE 2,5 MILHÕES
DE VISITANTES,
NEM SEMPRE
VINDOS DA TV"
- José Papa Neto, diretor de novos
negócios dos canais ESPN

Fox: digital faz parte da estratégia

visitantes; alguns deles talvez não nos vejam
na TV, ou passem a ver-nos após visitarem o
portal", considera.

Em abril, o portal da ESPN passou por uma
reformulação para se vincular fortemente às
redes sociais, além, de ganhar novos conteú-
dos. Segundo Papa Neto, o mundo digital já
é fonte relevante de negócios para a ESPN.
"No ano passado, o portal trouxe trinta clien-
tes que não estavam em nossa carteira e al-
guns deles foram depois para a TV", afirma.
Segundo Papa Neto, a ESPN conta também



com assinaturas SMS, um canal móvel na
TV da Oi e versões mobile do site, que hoje
são acessadas mensalmente por cerca de 5
mil usuários.

OPERADORAS X WEB

Para Virgílio Amaral, diretor de estratégia e
tecnologia da operadora TVA, será inevitável
a evolução dessa relação da TV paga com a
internet, consolidando o universo online
como canal de distribuição de conteúdo.
Mas Amaral condiciona essa integração à
definição de modelos que não canibalizem o
negócio da TV, com a proteção aos direitos
dos conteúdos disponibilizados na web. "Na
internet não basta colocar o que há na TV,
pois o usuário quer interagir, quer acesso ao
conteúdo a qualquer hora", pondera Amaral.

Para ele, com essa interação, as operado-
ras também poderão oferecer novos servi-
ços, além da mera comercialização de con-
teúdo online. "O público poderá inserir-se
em torcidas virtuais para acompanhar um
evento esportivo e compartilhar as infor-
mações referentes ao evento com pessoas
de seu interesse".

Atualmente, diz Amaral, o portal corpo-
rativo da TVA gera algo entre 5 e 8°/o das
vendas de pacotes pela operadora, que em
maio último lançou também o portal Ima-
gine - mesmo nome de sua revista e de seu
canal de relacionamento -, no qual, além
de conteúdos disponibilizados pelas pro-
gramadoras, há espaço para a colocação de
conteúdos dos usuários. "Além de uma fer-
ramenta de relacionamento, é também um
teste para sabermos como é ter um canal
de conteúdo", observa.

VÍDEO ON DEMAND

A disponibilização online do conteúdo exi-
bido na TV é ainda trabalhada de forma
muito criteriosa pelos canais por assinatu-
ra, pois tal iniciativa enfrenta resistência
das operadoras, cujos negócios fundamen-
tam-se exatamente na comercialização
desse produto.

Ao menos temporariamente, a Sony até
interrompeu a disponibilização na web,
logo após a exibição nos canais, dos epi-
sódios de algumas de suas séries, durante
alguns meses do ano passado colocados
também na internet. "Durante o período
no qual havia essa disponibilização deu
para perceber a aceitação de público", con-
ta Luis Gustavo.

Loja online com produtos de sex shop

Atualmente, a Sony coloca na web muitos
conteúdos complementares a seus produtos,
como entrevistas e cenas de bastidores de sé-
ries como Desesperate Housewives e Grey's
Anatomy, do canal Sony, e Lost, do AXN.
"Também disponibilizamos conteúdos desse
género na edição do ano passado do BraziPs
Next Top Model, e ele gerou mais de 300 mil
views", diz. Segundo ele, ainda este ano a
Sony trará para o Brasil quatro séries origi-
nalmente produzidas para a web, abertas ao
público e viabilizadas pela publicidade

A ESPN, conta José Papa Neto, brevemen-
te incluirá a transmissão ao vivo de eventos
em sua plataforma de vídeos on demand. "Aí,
pensaremos em uma maneira de geração de
negócios que contemple também as operado-
ras", enfatiza.

A Turner comercializa alguns conteúdos
do Cartoon Network para os portais UOL, iG
e Terra. "Precisamos estar nessas platafor-
mas, são pontos de contato com públicos re-
levantes", justifica Davini. "Mas precisamos
também alavancar as audiências dos canais
e os negócios das operadoras. Em nossos pro-
jetos de video on demand colocamos apenas
uma pequena parte de nossa programação e
conteúdos complementares de nossas pró-
prias produções", acrescenta.

Programadoras com conteúdos específi-
cos, e comercializados pelas operadoras no
modelo à Ia carte já têm porém nas mídias
digitais meios relevantes de geração de negó-
cios via venda de conteúdo. Caso da Playboy,
que além de manter canais de TV paga para
o público adulto com assinaturas, disponibi-
liza conteúdos também no portal Clube Sexy
Hot e em celulares. "Temos atualmente 200
mil assinantes na TV, 20 mil no site e nos úl-
timos doze meses tivemos mais de 500 mil
downloads de vídeos para celular", detalha
Mariana Novaes, gerente de marketing da
Playboy do Brasil.

Em abril, a Playboy lançou também
um serviço de chat via celulares, que em um
mês gerou aproximadamente 4 mil trocas de
mensagens. De acordo com Mariana, tanto
TV quanto site atuam na promoção do con-
junto de produtos da marca, que a partir de
maio incluiu também um serviço de piadas
via SMS. "No final deste semestre, a Playboy
planeja lançar a loja online Sexy Hot, com
produtos de sex shops", adianta.
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