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Internet é pilar importante em ações de merchandising e promoções, como no caso do Avião do Faustão, da P&G
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À TV aberta já não basta reservar seu 
conteúdo unicamente para a tela do 

aparelho convencional. Nem a transmis-
são se resume agora, exclusivamente, ao 
sinal do broadcasting ou ao sistema de 
TV por assinatura. A expansão da inter-
net banda larga fixa e móvel, a mobilida-
de e portabilidade por meio de aparelhos 
que captam o sinal digital, o crescimen-
to da venda de smartphones e, ainda, a 
expansão dos tablets e das novas moda-
lidades de mídia eletrônica out-of-home 
multiplicaram o número de telas possí-
veis para muito além dos 96% do total 
dos domicílios brasileiros que têm ao 
menos um aparelho de TV.

As emissoras vêm paulatinamente le-
vando sua programação para as platafor-
mas digitais — em especial a internet —, 
disponibilizando de forma um tanto con-
trolada seus conteúdos para a  audiência 
assistir sob demanda. Em alguns poucos 
casos, o mesmo sinal vai em live streaming 
de vídeo, respeitadas as regras referentes 
a inserções comerciais — já que, sempre é 
bom lembrar, um dos pontos de sustenta-
ção da TV aberta diz respeito à transmis-
são regionalizada, por área de concessão, 
com manutenção do player local em parte 
com sua parcela de publicidade.  

Carlos Schroder, o novo diretor-geral da 
Rede Globo que assumiu este ano no lu-
gar de Octávio Florisbal, afirmou no final 

de março, durante o evento anual de apre-
sentação da programação, que a emissora 
tem mais planos para a web, e que esta não 
é adversária da televisão. “A internet pode 
ser uma aliada”, destacou. A programação 
da emissora já se faz presente em múlti-

plas telas, seja nos dispositivos móveis pelo 
one seg (sinal digital aberto em dispositivos 
móveis), ônibus, trens, aviões e até navios. 

Ou seja, todas as tecnologias se so-
mam para se chegar à média diária de 
alcance da Globo, que é de 95 milhões 

de indivíduos no País. “Temos o desafio 
de trazer e capturar o telespectador on-
de quer que ele esteja”, afirmou o execu-
tivo, lembrando que a questão do índi-
ce de audiência de um canal é constan-
temente afetada por fatores externos à 
própria programação, como um feria-
do, condições do tempo ou se é final de 
semana. Para Schroder, o tripé da pro-
gramação da TV (jornalismo, esportes e 
entretenimento) também tem de ser re-
levante na internet. 

Daí que a Globo criou recentemen-
te produtos como Eu Atleta — um site e 
aplicativo para celular do Globo Espor-
te.com, com a finalidade de envolver os 
internautas em práticas esportivas. Tam-
bém em 2012, por ocasião do remake de 
O Astro, a emissora liberou no seu por-
tal capítulos da mininovela na íntegra e 
de graça após a exibição na TV — uma 
prática diferente do que faz com as de-
mais novelas, disponíveis em capítulos 
na íntegra apenas para assinantes da 
Globo.com. 

Na ocasião não foi detectada queda 
de audiência da atração na TV. Mais re-
centemente, a emissora passou a fazer 
alguns testes com seu jornalismo na pra-
ça São Paulo, dispondo os noticiários di-
ários Globo Esporte e SPTV em live stre-
aming gratuito na web. “Fizemos uma 
experiência , pois são programas veicu-
lados na hora do almoço, quando mui-
to telespectadores de São Paulo estão 
fora de casa”, contou Schroder, que defi-
ne a experiência como importante para 
análise do hábito da audiência. Os pro-
gramas têm registrado média de 30 mil 
acessos/dia.

A nomeação do novo diretor-geral — 
profissional já há mais de duas décadas 
na Globo —, bem como o teste com as 
novas telas, acontece em momento favo-

Com que tela eu vou?
Emissoras encontram novas formas de gerar receita com  
seus conteúdos e marcas no ambiente multiplataforma

Por EdianEz ParEntE
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A Fazenda, da Record: emissora disponibiliza conteúdo premium sobre o reality show, gratuitamente, para internautas 

Concurso de miss transmitido pela Band: conteúdos multiplataforma ainda dependem fortemente da mídia-mãe, a televisão
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tor de internet da Record e diretor-geral 
do R7, ao apontar que, desde 2009, a em-
presa tem demonstrado ser muito mais 
que uma emissora de TV. 

Segundo ele, na internet o conceito 
transmídia é uma realidade na progra-
mação da Record, seja ao oferecer con-
teúdo freemium (premium de maneira 
free) de um programa como A Fazenda, 
seja ao levar ao ar dois programas distin-
tos, mas complementares e que conversam 
entre si no ar (como Legendários) ou com 
o JR News, da Record News, com Heródoto 
Barbeiro, que ele classifica como “primei-
ro telejornal transmídia da TV brasileira”.

Em três anos e meio no ar, o R7.com 
ultrapassou o número de visitantes úni-
cos de veículos que já estão no ar na in-
ternet há mais de uma década, garan-
te Guerreiro. O faturamento, segundo 
ele, acompanha este crescimento. “Ho-
je, todos os planos comerciais da  

rável para a emissora. O grupo controla-
dor da Globo cresceu 16% em faturamen-
to em 2012, totalizando R$ 12,7 bilhões 
de receita líquida, com uma margem de 
25%. O montante referente à receita com 
publicidade (TV aberta, TV por assina-
tura, impressos e internet) foi de apro-
ximadamente R$ 9 bilhões. 

Embora a Globo Comunicação e Par-
ticipações S.A. não detalhe no balanço o 
valor faturado apenas pela rede aberta, 
Schroder disse que praticamente 90% da 
receita da TV é formada por publicida-
de. O mercado de televisão aberta cres-
ceu 8% em 2012, de acordo com o Proje-
to Inter-Meios (leia matéria à pág. 36) e, 
segundo o diretor-geral da rede, o avanço 
percentual da Globo deu-se em sintonia 
com o do meio. Para as smart TVs, ou TVs 
conectadas, que avançam no mercado, 
a Globo ainda não lançou aplicativo. A 
questão é objeto de análise na emissora.

Monetização
Vale lembrar que o conteúdo ofertado 

sob demanda na internet — como capítu-
los na íntegra de novelas — é disponibili-
zado no portal Globo.com para assinantes. 
Mais recentemente, a Globo lançou ser-
viços como o Globo.TV+, com programa-
ção da emissora na íntegra mais uma sele-
ção de programas de acervo, com app para 
smartphones e tablets, mediante assinatura 
mensal de R$ 12,90. Outro produto, que até 
meados de abril estava em fase de testes so-
mente para Minas Gerais, é o Globo Mídia, 
com programação da emissora na íntegra 
online, além de vídeos exclusivos do site 
Paparazzo, também por R$ 12,90 por mês.

Seja como for, Eduardo Becker, dire-
tor de comercialização de mídias digi-
tais da Globo, explica que há diversos 
formatos de venda de patrocínio para o 
online, que dependem do conteúdo do 
programa e da estratégia do anunciante. 
“Podem ser integrados, não integrados, 
com ou sem projetos desenvolvidos es-
pecialmente para o patrocinador”, diz. O 
entendimento é que a internet, além de 
toda a gama de conteúdo exclusivo pa-
ra essa plataforma, é também uma ex-
tensão do conteúdo exibido no vídeo. 
“Logo, faz muito sentido que seja tam-
bém uma extensão da comercialização, 
com o objetivo de aumentar a visibilida-
de do cliente e a sua presença de mar-
ca. Nosso objetivo é oferecer o patrocí-
nio do conteúdo, independentemente 
da plataforma”, detalha.

Sobre a venda para internet “casada” 
com o anúncio na televisão, o diretor de 
comercialização de mídias digitais da Glo-
bo diz que são desenvolvidos projetos es-
pecíficos de maneira customizada para 
cada cliente e pacotes integrados entre 
vídeo e internet. E não descarta a com-
pra apenas do conteúdo online. “Além 
disso, os anunciantes têm a oportunidade 
de comprar mídia nos sites que desejam, 
da mesma maneira que compram comer-
ciais nos intervalos dos programas na TV”.

A Globo avalia que há boa receptivi-
dade no mercado, já que o cliente espe-
ra uma solução de mídia completa. “O 
anunciante identifica a internet como 
um espaço criativo, no qual sua marca 
pode ser exibida de mais de uma ma-
neira, além do vídeo”, afirma Becker. As 
ações integradas entre merchandising 
e internet no Big Brother Brasil são um 
exemplo. “Sem contar que nas promo-
ções, como o Avião do Faustão, a inter-
net é um pilar importantíssimo. Existem 

iniciativas assim em praticamente todo 
o conteúdo”, revela.

Venda de conteúdos para TV por assi-
natura (a Globo fornece para os canais da 
Globosat, do mesmo grupo), exportação 
de programas (principalmente novelas), 
além de licenciamentos e até repasse de 
direitos esportivos (como no caso do fu-
tebol, com a Band), entre outros, com-
plementam os demais 10% das receitas 
da emissora que não são publicidade.

 
Transmídia

“Nosso negócio é conteúdo transmí-
dia, multiplataforma. Produzimos com 
qualidade para que o conteúdo tenha 
condições de ser envelopado para TV, in-
ternet, smartphone, tablet, smart TV ou 
qualquer outra tela ou forma de intera-
ção que exista com o telespectador/usu-
ário/internauta/pessoa que nos acom-
panha”, afirma Antonio Guerreiro, dire- 

Há vigor de receita na web por 
conta da tv, embora a verba 
publicitária na internet 
seja muito pulverizada. o 
licenciamento de produtos e  
a venda de conteúdos para tv  
por assinatura ou em dvd  
também passam a gerar  
mais faturamento 
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emissora  saem integrados entre TV, web 
e, dependendo do programa, demais mí-
dias — como telefonia, por exemplo.”

Na área de vendas publicitárias, a 
busca é por complementar a experiên-
cia de marca do usuário com a comer-
cialização de projetos integrados. Quem 
explica é o diretor de comercialização, 
Dado Lancellotti. “A plataforma digital 
permite ao usuário estender o tempo 
de contato com a marca de forma inte-
rativa e com a utilização dos recursos 
que o meio oferece. A consequência é 
maior envolvimento e engajamento. 
Neste ponto rentabilizamos o investi-
mento do anunciante”. 

Com relação a formatos, projetos es-
peciais são os que mais se tem feito, já 
que o R7 tem essa característica desde 
o seu business plan, que é favorecer a 
parceria conteúdo-comercial na cons-
trução de projetos e experiências com 
os anunciantes. O vídeo é somente um 
dos pontos de contato da marca com o 
usuário. “Além deste formato, contem-
plamos  outros, que podem buscar des-
de o oferecimento de conteúdo exclusi-
vo até a participação efetiva do usuário 
na programação”, diz Lancelotti.

De forma geral, o R7 se vê inserido no 
mesmo contexto de distribuição de in-
vestimento para o meio digital que ocor-
re no mercado de mídia. Para Lancellotti, 
a perspectiva é otimista, porque a evolu-
ção do mercado é no sentido da comple-
mentariedade e integração cada vez maior 
entre as telas. A Rede Record informou 
faturamento de R$ 1,7 bilhão em 2012.

Multiplataforma
Há vigor de receita na web por conta 

da TV, embora a verba de internet seja 
muito pulverizada, acredita o vice-presi-
dente de comercialização da Band, Mar-
celo Mainardi. “Com exceção dos top � -
ve, como Google, Facebook e mais três, o 

O negócio de vendas de produtos 
atrelados ao conteúdo original das 
TVs ganha novos contornos. No SBT, 
licenças de produtos de atrações como 
Carrossel, Chiquititas, Chaves e Bozo 
têm foco no público infantil, muito 
ligado aos personagens. Nestes casos, 
a compra dos produtos é decidida mais 
pelo personagem do que o item em si.

No ano passado, o campeão 
de vendas foi a linha de produtos 
Carrossel. “O departamento de 
licenciamento cresceu mais de 100% 
em 2012. Acreditamos que em 2013 
as marcas do SBT serão novamente 
líderes de vendas no mercado”, 
afi rma Fernanda Brozinga Antonio, 
executiva de licenciamento do SBT. 
Para ela, não há relação direta entre 
audiência e sucesso comercial dos itens 
licenciados, já que é necessário tempo 
para que o produto vire desejo entre a 
criançada. Grande parte do faturamento 
está no varejo tradicional. Agora, em 
2013, as apostas fi cam para os novos 
produtos de Chiquititas, Chaves e Bozo.

Há 22 anos no Brasil, a MTV também 
tem gerado, ao longo dos tempos, 
receita fora da própria tela. São os 

CDs e DVDs das séries Acústico MTV e 
MTV Ao Vivo e outros licenciamentos, 
que envolvem tanto venda de produtos 
— como cadernos, mochilas, estojos, 
camisetas e esmaltes — quanto venda 
de conteúdo (programação) para outros 
canais, Netfl ix, por exemplo.

A MTV está presente na smart TV da 
Sony e negocia com os fabricantes Philips, 
Samsung, LG e Toshiba. “Este modelo 
ainda não gera receita, apenas aumenta a 
visibilidade da MTV e pode, eventualmente, 
impactar na audiência”, reconhece Gilberto 
Brito, diretor de fi nanças, planejamento e 
controle da emissora. 

O faturamento com as chamadas 
“outras receitas” (CD/DVD/licenciamento) 
representou 10% do total em 2012 e, para 
2013, a previsão é de crescimento de 27%, 
passando a representar 13% da receita 
total. A tendência, segundo Brito, é que 
a cada ano este percentual aumente, 
principalmente em licenciamento e 
em vendas. O executivo pondera que a 
relação entre um sucesso de audiência 
e um produto campeão não é imediata: 
“O consumidor fã de MTV não atrela 
a audiência do canal com o desejo de 
comprar um produto da marca”, assegura.

A emissora promete novidades para 

este ano, com a estreia de um novo 
modelo de licenciamento, que deverá 
sair do tradicional (venda de produtos 
com mínimo garantido e foco no 
volume de vendas) para centrar 
esforços em itens que tenham a cara 
da MTV e atinjam um público maior.

“Mercado de volta às aulas não é um 
nicho interessante e deverá dar espaço 
para produtos eletrônicos ou itens de 
decoração”, adianta Brito. Outro grande 
projeto em andamento é a operação de 
comércio eletrônico. “Hoje não temos este 
canal e podemos alavancar as vendas com 
esta implementação”, atesta o diretor.

Aplicativo do reality show Menino de Ouro, do SBT: vídeos exclusivos e enquetes

Eu Atleta, app do Globoesporte.com, criado para envolver internautas em práticas esportivas

resto é muito pulverizado. Então, nosso 
jeito de comercializar é linkando a pro-
gramação, tendo projetos exclusivos pa-
ra web, mas sempre com uma identida-
de e uma aderência muito grande à pro-
gramação da Band”, explica.

Para ele, esses produtos não existi-
riam sem a TV. “Eles agregam, mas não 
têm vida própria”, conta Mainardi a res-
peito da performance multiplataforma 
de conteúdos  da casa (Fórmula Indy, 
concursos de Miss, DVDs de musicais 
e documentários, entre outros). Todos 
significam uma forma de incrementar, 
de dar valor agregado à mídia. “Mas sem 
a plataforma principal, que é a TV aber-
ta, eles não iriam girar. Com exceção da 
Fórmula Indy, que é uma receita grande 
e um projeto dentro da grade da Band (e 
não fora dela), nós criamos esses pro-
dutos, mas suas receitas são ainda um 
pouco marginais”, reconhece Mainardi.

Outro negócio crescente na emisso-
ra é a venda de conteúdos para os canais 
de TV por assinatura fora do grupo Band, 
com programas como o reality show Mu-
lheres Ricas, que tem, ao lado do Pânico, 
conteúdo  extra na web (leia mais à pág. 12) 
indo para os canais pagos, que atualmen-
te estão em busca de conteúdo nacional. 
“Existe essa possibilidade, estamos traba-
lhando para isso e atentos para a venda de 
conteúdo. Tanto que essa diretoria está se 
empenhando e iremos vender mais produ-
tos da Band. Não é um novo negócio, ele 
sempre existiu, mas de forma tímida. Ago-
ra começa a ter uma importância maior”, 
diz o vice-presidente da emissora.

Em franca expansão, a mídia eletrônica 
out-of-home também ganha terreno para 
o Grupo Bandeirantes, com a Outernet. 
Trata-se de empresa especializada em mí-
dia out-of-home, com foco em transpor-
te público e presença de diversos veícu-
los, atuando em metrô, ônibus, terminais 
rodoviários e outros locais. O segmento 

Licenciamento de propriedades amplia fatia no faturamento
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Bom Dia & Cia: no SBT, todas as atrações proprietárias estão disponíveis no formato digital O Astro, da Globo: emissora liberou capítulos na íntegra, gratuitamente, na internet

Luciana By Night, da RedeTV: emissora abre seu sinal em live streaming 24 horas por dia

é o que mais cresce nos últimos anos no 
que diz respeito a faturamento, segundo 
o Projeto Inter-Meios. “Especificamente 
nos ambientes de transporte público, es-
ta mídia tem apresentado grande cresci-
mento, sobretudo em relação à base ins-
talada (quantidade de telas e pontos de 
mídia), cobertura (audiência) e quanti-
dade de anunciantes, dispostos a explo-
rar inúmeras possibilidades de ações di-
ferenciadas”, diz Marcos Amazonas, dire-
tor executivo da Outernet.

Presente em São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília, Porto Alegre e outras capi-
tais, a empresa tem um mix de veícu-
los que impacta mais de dez milhões 
de pessoas por dia, graças à tecnologia 
embarcada, com diversos sistemas de 
distribuição e transmissão ao vivo que 
permitem segmentação e criação de ro-
teiros customizados.

Interatividade
Diego Felice, gerente de novas mídias 

do SBT, cuida dos conteúdos da emisso-
ra voltados às plataformas digitais — o 
 website, apps para as TVs conectadas, in-
terações com o telespectador (como as 
mídias sociais). Recentemente, a emis-
sora estreou seu novo aplicativo (para 
tablets e smartphones com os sistemas 
iOS e Android) para segunda tela do no-
vo reality show Meninos de Ouro.

No aplicativo gratuito são disponibili-
zados vídeos exclusivos, interações com 
os telespectadores e enquetes — embora 
não tenham interferência no resultado fi-
nal da atração. “É uma curiosidade nossa 
saber como o telespectador vê os progra-
mas também nas outras telas”, conta Feli-
ce, lembrando que todos os estudos de-
monstram que, mesmo quando utilizam 
estes dispositivos, os usuários continuam 
consumindo televisão. Neste programa, 
o conteúdo extra está sendo produzido 
pela primeira vez, já que também se tra-
ta da primeira edição do formato, origi-
nalmente criado pela Fremantle para o 
mercado brasileiro. Para este app, dois 
anunciantes entraram também nas no-
vas plataformas: Volkswagen e Chamito.

O SBT traz como assinatura do seu 
portal um convite, com a frase “Com-
partilhe o Melhor”. A emissora tem uti-
lizado com frequência os recursos da 
web para sua própria programação. Na 
franquia de programas da série O Me-
lhor... de Todos os Tempos, por exem-
plo, a interação com o telespectador 
deu-se da forma mais tradicional, que 
é a da simples votação. Regra geral na 

emissora, todos os conteúdos proprie-
tários estão disponíveis no formato di-
gital (no site e no canal próprio no You-
Tube), como por exemplo os programas 
Eliana, Domingo Legal, Ratinho, Bom 
Dia &Cia, além das novelas licenciadas, 
como Carrossel e A Usurpadora.

Os episódios, programas e capítulos 
são disponibilizados sob demanda — 
não há streaming ao vivo full time do si-
nal do SBT —, diferentemente da Rede-
TV e da MTV Brasil, por exemplo. Mas, 
ocasionalmente, a emissora opta por 
disponibilizar seu sinal ao vivo na web, 
como no caso do Teleton e do SBT Folia 
(transmissão do Carnaval de Salvador) 
e os debates com os candidatos à pre-
feitura de algumas capitais nas eleições 
municipais de 2012.

O SBT mantém há dois anos seu acer-
vo digital disponível por conta de um for-
te investimento em servidores e capaci-
dade de armazenamento. Em média, os 
vídeos do SBT — incluindo jornalismo 
— atingem no site o volume de quatro 
milhões de views/mês. No YouTube, o 
canal da emissora em março acumulou 
75,3 milhões de views. Alguns sucessos 
recentes da programação também tive-
ram boa performance na internet — va-
le lembrar o vídeo da “pegadinha” com a 
 menina-fantasma no elevador, atração de 
quadro do programa Silvio Santos.

Em apps para smart TVs, o SBT está 
presente nos aparelhos Sony e há expec-
tativa de se lançar em mais dois ou três 

fabricantes nos próximos meses. Nestes 
aplicativos, a plataforma dispõe conteú-
dos mais recentes, de no máximo 15 dias 
de acervo. Ainda assim, e considerando-
-se o parque instalado, já são contabili-
zados até 400 mil views/mês de toda a 
programação nestes dispositivos.

Digital full
Na RedeTV, o vice-presidente comer-

cial, Claudio Santos, classifica o posi-
cionamento da emissora como digital 
full, já que toda a produção da casa es-
tá em HD. Há pouco mais de três me-
ses na empresa, Santos tem como pro-
jeto guarda-chuva que a emissora seja 
absolutamente multitela, aproveitan-
do-se da sua modernidade tecnológi-
ca para ser assistida de qualquer lugar, 
a qualquer tempo.

“Entendemos que hoje, ainda, nin-
guém fora da RedeTV é totalmente mul-
titela. Nós já somos, mas ainda não esta-
mos empacotados e posicionados como 
tal”, afirma Santos. A proposta é levar is-
so adiante, uma vez que a RedeTV detém 
soluções como a possibilidade de cortes 
nos comerciais, diferenciados entre o si-
nal padrão HD e o conteúdo assistido por 
streaming num tablet, por exemplo. “Os 
canais serão multitela por diferentes tec-
nologias e nosso trabalho é não ter venda 
de patrocínio monotela”, explica.

Vale lembrar que, pela legislação da 
radiodifusão, só pode haver um único 
conteúdo  de broadcasting emitido pe-
la emissora na sua localidade — tan-
to que, enquanto o sinal analógico e o 
digital continuarem convivendo, eles 
têm de ser idênticos. Mas no caso do si-
nal em  streaming de vídeo na web, não 
há limitações nesse sentido. A RedeTV 
também está apta a captar e transmitir 
sua programação própria em 3D— tec-
nologia que se expande à medida que 
aumenta da venda dos televisores, mas 
que ainda carece de falta de conteúdo 
e plataformas de distribuição (leia ma-
téria à pág. 16).

A RedeTV é ainda a única das cin-
co maiores redes abertas a disponi-
bilizar seu sinal em live streaming 24 
horas ao dia — há inclusive apps pa-
ra iPad e iPhone. Mas sua fonte de re-
ceita é majoritariamente a publicida-
de em vídeo. Tendo passado nos últi-
mos meses por ajustes tanto na área 
de controladoria como na de progra-
mação, a meta é retomar 7% de share 
de audiência. Em breve, será lançado 
o novo portal da emissora.

“A plAtAformA digitAl permite 
Ao usuário estender o tempo de 
contAto com A mArcA de formA 
interAtivA e com A utilizAção 
dos recursos que o meiooferece. 
A consequênciA é mAior 
envolvimento e engAjAmento” 

Dado Lancelotti, do R7
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 4-9, 29 abr. 2013.




