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Em um passado bem recen-
te, a relação entre as emissoras 
de televisão e os telespecta-
dores era baseada apenas na 
radiodifusão. No entanto, com 
a evolução tecnológica, novas 
plataformas de distribuição de 
conteúdo surgiram, mudaram a 
dinâmica do mercado e também 
o relacionamento dos meios de 
comunicação com o público, que 
cada vez mais tem voz ativa nos 
rumos das atrações graças às 
redes sociais e às ferramentas 
de interatividade.

No futuro, cada brasileiro 
terá seu dispositivo móvel para 
curtir a programação dos seus 
canais favoritos onde e quando 
quiser. Mas enquanto essa pre-
visão não se torna realidade, as 
emissoras de TV aberta têm se 
esforçado bastante para atingir o 
consumidor quando ele está fora 
de casa e, consequentemente, 
longe da poltrona e do controle 
remoto. Um dos caminhos trilha-
dos pelas redes é a mídia digital 
out of home, principalmente nos 
meios de transporte público.

A programação das emis-
soras já está na tela de ônibus, 
estações e vagões de trens do 
Metrô, terminais rodoviários e 
em balsas. Depois da terra e do 
mar, o conteúdo vai voar alto. 
A Globo pretende estrear seu 
sinal na ponte aérea Rio-São 
Paulo no primeiro semestre de 
2011. O projeto é resultado da 
parceria entre o departamento 
de engenharia da emissora, a 

Na terra, no mar e no ar
TV aberta investe na mídia digital out of home  
para atingir a audiência em diferentes momentos
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Airbus, a Infraero e uma com-
panhia aérea, cujo nome ainda 
é mantido em sigilo.

“Estamos estudando todas 
as possibilidades de mobili-
dade e de interação. Olhamos 
para esse negócio visando a 
sobrevivência e o crescimento 
do mercado de TV aberta. Que-
remos ampliar nossa audiência 
chegando até o consumidor em 
momentos fora de casa. Acredi-
tamos que a TV continuará sen-
do o meio de maior penetração 
no País nos próximos anos”, diz 
Jorge Rosa, diretor de multipla-
taforma e promoções da Rede 
Globo (ver box).

Novo player
Além da Globo, agora é a vez 

de a Record entrar no segmento, 
que já conta com a Bandeirantes 
atuando desde 2008, como pio-
neira. A Record está em período 

de teste em ônibus do Rio de Ja-
neiro em parceria com a BusTV. 
Segundo Fábio Simões, diretor 
comercial da empresa, a ideia 
é fazer dois meses de teste no 
mercado carioca para, a partir 
de 2011, colocar o conteúdo em 
São Paulo (onde não é permitido 
som) e nas outras oito praças nas 
quais a BusTV atua. O conteúdo 
apresentado nas telas é uma 
adaptação das atrações Balanço 
Geral, RJ no Ar e RJ Record. 
Além disso, há notícias (foto e 
texto) do portal R7.

A princípio, não existe um 
modelo comercial definido 
para a parceria. O objetivo é 
definir um formato de comer-
cialização, quando o conteúdo 
estiver em 100% das praças. A 
grade da BusTV, atualmente, 
é formada por um programa 
diário de 60 minutos exibido 
em looping ao longo do dia. A 
programação inclui conteúdo 
de parceiros como a própria 
Record, o Lance, a Climatempo 
e o HCTV (canal de saúde do 
Hospital das Clínicas), além de 
material criado pela Central de 
Produção BusTV. Desse tempo, 
no máximo 18 minutos são de 
comerciais.

“Não acreditamos em trans-
ferência pura de conteúdo de 
uma plataforma para outra, mas 
sim na adaptação. Tivemos mui-
tas conversas até chegar a esse 
modelo. Se ele funcionar, vamos 
replicá-lo para todas as praças”, 
destaca Simões. O material da 

A Globo estreou no segmen-
to, no ano passado, em parceria 
com a Bus Mídia e já está presen-
te em 500 ônibus em São Paulo 
e 100 no Rio de Janeiro, em seis 
estações do Metrô da capital 
paulista (serão 52 até junho do 
ano que vem), em plataformas de 
embarque da Balsa Rio-Niterói, 
nas próprias barcas e nos ônibus 
e terminais que dão acesso a 
elas. Além disso, está em fase 
de testes nos trens e estações 
da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM).

Os parceiros trabalham com 
dois formatos de exibição. O pri-
meiro é o conteúdo embarcado, 
modelo que apresenta imagens 
das atrações, como novelas e 
noticiários, com uma legenda 
explicativa da cena – não uma 
reprodução em texto do áudio. 
Já o segundo é o Full Seg, no 
qual transmite, ao vivo, o mesmo 
conteúdo exibido na TV aberta. 
Para captar o áudio, os usuários 

Ao vivo sobre rodas
do transporte público devem 
sintonizar em seus dispositivos 
que disponham de sinal de rádio 
a frequência 88,5. O sinal é de 
baixa frequência e só pode ser 
captado dentro do veículo. A 
tela também transmite, via RSS, 
conteúdo do portal G1.

“Nossa aposta no futuro é o 
modelo híbrido, com o sinal ao 
vivo e, nos horários nos quais 
a programação não estiver em 
linha com o perfil dos usuários, 
conteúdo embarcado”, projeta 
Jorge Rosa, diretor de multipla-
taforma e promoções da Globo. 
“O conteúdo valorizou muito 
o meio. Pesquisamos junto ao 
público o que eles querem, e 
pedem novelas, jornais e gols. 
Já estamos fazendo experiên-
cias em João Pessoa e temos 
várias praças prontas. A estreia 
depende apenas do acordo da 
Globo com as afiliadas locais”, 
diz Roberto Ciccarelli, diretor 
comercial da Bus Mídia. (FM)

Transmissão ao vivo para tela no metrô paulistano: modelo híbrido

Record é editado e apresenta a 
notícia ou a atração em, no máxi-
mo, sete minutos com legenda e 
áudio. A BusTV tem uma equipe 
dentro da Record Rio para fazer 
essa adaptação.

A Bandeirantes, por sua vez, 
trabalha com o conteúdo sem 
áudio. A programação varia de 
acordo com o veículo: TV Minuto 
(metrô), TVO (ônibus) e Next 
Mídia (terminais rodoviários). 
A gestão do conteúdo – e tam-
bém da área comercial – é feita 

pela Outernet, empresa criada 
pela Band para cuidar das três 
operações das quais é sócia. 
Diferentemente de Globo e Re-
cord, o canal da família Saad não 
exibe conteúdo com a chancela 
da emissora.

“Tentamos não enlatar nada. 
Procuramos criar um conteúdo 
nosso. Mas temos projetos pu-
blicitários que envolvem marcas 
da Band, como CQC e A Liga. 
A sinergia com o grupo ocorre 
quando usamos alguma proprie-
dade do canal, como a Fórmula 
Indy e a Fórmula Truck, por 
exemplo, como conteúdo. A 
Band não aparece, mas damos 
créditos aos veículos do grupo, 
quando usamos material rele-
vante para o público”, aponta 
Cris Moreira, diretor geral da 
Outernet, adiantando que em 
2011 a transmissão do sinal da 
TVO passará a ser online e que 
a TV Minuto estreará no metrô 
de Brasília.

Tela da Bus Mídia com programação da Globo: 
emissora estreia sinal na ponte aérea Rio-SP em 2011

TVO, ligada ao Grupo Bandeirantes: transmissão do sinal passará a ser online no ano que vem
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