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Ao menos na internet, a TV brasileira está um passo à frente da americana: seis dos sete 
canais abertos disponibilizam íntegras da programação -ou partes dela- de graça nos 
respectivos sites. 
 
Nos canais Cultura, SBT, Record, RedeTV!, Band e MTV, o tempo para o conteúdo entrar no ar 
vai de 15 minutos a 24 horas. E, eis a diferença em relação aos EUA, os programas ficam 
disponíveis por tempo indeterminado, segundo as emissoras - a Folha encontrou vídeos de 
meses e até anos anteriores nos sites dos canais. 
 
A exceção é a Globo, que só dá acesso às íntegras para assinantes e por um período de seis a 
12 meses. Via assessoria de imprensa, afirma que está fazendo "experiências de abrir íntegras 
de programas esportivos e outros". 
 
Além dos trechos e íntegras, as emissoras nacionais fazem outras apostas para tentar manter 
a atenção do telespectador. 
 
CRESCIMENTO 
 
Cultura, Record, RedeTV! e MTV exibem programas simultaneamente. O SBT aposta no 
sucesso de séries como "Grey's Anatomy", publicando episódios por 48 horas. 
 
Segundo Renata Abravanel, coordenadora do site, o acesso a ele cresceu cerca de 35% na 
primeira semana. 
 
Entre os canais por assinatura, a Fox disponibiliza algumas de suas séries mais famosas, como 
"24 Horas", "Glee" e "Prision Break". 
 
A depender do contrato, deixa-os no ar por duas semanas não consecutivas ou 
indeterminadamente, no caso das produções Fox Latin American. Mas isso só depois de dois a 
seis meses da TV. 
 
E, já que brasileiros têm acesso a muitos poucos vídeos americanos, para conferir séries, com 
algum atraso, uma alternativa é o Terra TV. O portal publica episódios de 25 títulos depois de 
serem exibidos na TV paga - uns saem do ar para voltar em um ano, outros ficam disponíveis 
por quatro semanas. 
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