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A tela do Sambatech: as empresas procuram a mesma qualidade exigida por produções para a TV./Divulgação 

 
Um número crescente de pessoas não tem mais tempo ou disposição de se sentar à frente da 
TV e assistir passivamente a programação e preferem consumir multimídia em seus 
dispositivos eletrônicos, seja computador, smartphone ou tablet, no escritório, no trânsito, no 
metrô. Vídeos estão entre os principais conteúdos procurados pelos internautas. Só no Brasil 
são seis bilhões de visualizações por mês de qualquer tipo: amador, profissional, institucional, 
corporativo, publicitário, educacional, cultural.  Para se alinhar ao comportamento do 
consumidor, as empresas estão ampliando seus canais de comunicação via internet, seja para 
fidelizar marcas, anunciar produtos, organizar promoções ou workshops em portais e redes 
sociais. 
 
Por tudo isso, está chegando a vez de novo segmento: o vídeo-commerce ou v-marketing, que 
ganha força também por crescer na esteira do e-commerce, que neste ano deve faturar R$ 28 
bilhões, 25% amais que no ano passado, segundo a e-bit. Divulgar produtos por meio de 
vídeos na internet ajuda a vender, dizem os especialistas em comércio eletrônico. Além de ter 
baixo custo, quando bem feita e de forma profissional, valoriza a marca e fideliza a clientela.  
 
A Sony  usa o vídeo de forma global há alguns anos. E com aproveitamento muito bom, 
informa Lúcio Pereira, gerente de marketing digital e novos negócios da empresa. "Atuamos 
em vários canais: YouTube, Facebook, portal próprio, portais de terceiros para transmitir 
shows ao vivo  (como o Rock in Rio Lisboa e o de Madri no ano passado), eventos 
corporativos, e também para lançar produtos ou conteúdos gravados com tutoriais, 
treinamentos, atividades de marketing", conta. A Sony tem o canal  
www.youtube.com/sonybrasil onde  libera vários desses arquivos. 
 
A AllVivus, do grupo NTK Solutions, foi criada a partir do interesse do mercado por esse novo 
formato, e é parceira da Sony em algumas ações da marca. A empresa tem estúdio de 
gravação, equipamentos e pessoal técnico para produzir e gravar conteúdos, e os transmite 
pela internet com um link dedicado (contratado de terceiros, mas incluído no pacote cobrado 
pela AllVivus). "O material é distribuído para qualquer dispositivo que tenha conexão com 
internet – smartphones, tablets, PCs, videogames e é tudo ao vivo", explica Fred Santoro, 
diretor da empresa. 
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Santoro conta que a AllVivus permite que marcas, artistas ou outros profissionais façam 
transmissões de graça ou mediante pagamento (via cartão de crédito). Se um show é 
contratado por determinada empresa para ser transmitido para um grupo de fãs em algum 
portal ou na Fan Page no Facebook, pode cobrar por isso, pois banca toda produção e o show é 
exclusivo para aquela plataforma. O mesmo vale para treinamentos, palestras ou workshop 
corporativos, pelo qual o conteúdo pode ou não ser cobrado dos participantes. Neste ano, a 
AllVivus vai faturar mais de R$ 1 milhão graças ao crescimento da demanda por vídeos na 
internet.  
 
Pôquer ao vivo na web 
 
Leo Bello, professor e especialista em pôquer, utilizou a plataforma para fazer um workshop 
online com um grupo de cerca de 30 pessoas interessadas no jogo. A transmissão do vídeo 
(em streaming), produzido num dos estúdios da AllVivus, durou três horas. Custou R$ 400 por 
aluno, um terço do que custaria o curso presencial, e serviu como divulgação ao trabalho de 
Bello. "A experiência foi  positiva, porque o material era de boa qualidade, havia interatividade 
via chat com os internautas e o vídeo ainda ficou disponível por algum tempo para o grupo de 
inscritos", diz Bello. 
 
Santoro observa que as empresas podem liberar o vídeo gratuitamente, dependendo do 
interesse delas. Se o arquivo ficar dentro do Facebook, por exemplo, a empresa o libera para o 
internauta que der uma "curtida social", pela qual os seguidores da Fan Page têm acesso ao 
conteúdo apenas "curtindo" o evento na página corporativa. "Todas essas ações garantem 
fidelização de consumidores junto às empresas porque os internautas ficam mais tempo na 
página do promotor do evento", conta. 
 

 
Santoro, da AllVivus (ao centro, ladeado pelos sócios Julio Gonzalez e Cadu Rodrigues): fornecimento de conteúdo 

para qualquer dispositivo./Divulgação 
 
O executivo lembra outra promoção interessante envolvendo vídeo ao vivo. Foi a da marca 
esportiva Adidas para a divulgação de um novo tênis de corrida. A Adidas colocou o 
ultramaratonista Luciano Prado usando-o para correr em esteira num espaço do Shopping JK, 
em São Paulo, pelo período de 24 horas, com transmissão ao vivo pelo site 
www.corridaurbana.com.br. 
 
Os especialistas em e-commerce observam que apesar dos benefícios que o varejo virtual traz 
para o consumidor – preços mais baixos e facilidade de compra –, muita gente ainda sente 
falta do contato com o produto físico permitido pela compra presencial. O vídeo online ajuda a 
aproximar a experiência de compra na internet com a experiência real. 
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Qualidade profissional 
 
O mercado de vídeo-commerce que está se sofisticando e criando novos negócios dentro das 
próprias fornecedoras dessa tecnologia. É o caso da Samba Tech, líder na América Latina em 
vídeos online para clientes corporativos, treinamento e ensino à distância, que tem na clientela 
os grandes grupos de mídia, além da Samsung, Unimed, Localiza, TIM e Contém 1g. 
Aproveitando a experiência já consolidada no Brasil, a empresa criou no ano passado uma 
divisão voltada para anunciantes, a Samba Ads. 
 
Distribuição vertical 
 
O objetivo "é levar às grandes marcas e agências um produto profissional" – como se o 
anúncio mostrado na internet fosse veiculado na televisão, explica o CEO Rodrigo Paolucci. "O 
anunciante terá a possibilidade de interagir com o consumidor, já que esse poderá responder a 
perguntas sobre o filme (anúncio) visto, se isso for interessante para ele". Entre os 
anunciantes que já participam dessa adnetwork estão Microsoft, L'Oréal, Red Bull, Johnson & 
Johnson, montadoras de veículos e operadoras de telecom. A Samba Ads espera fechar 2013 
com cerca de 300 milhões de visualizações. 
 
A mesma empresa também lançou, na semana passada, uma plataforma de vídeo syndication. 
Por ela, criadores de conteúdos qualificados distribuem seu material em uma rede de portais 
verticais (que tratam de temas específicos, como saúde, beleza, moda, cultura, futebol) 
ganhando mais exposição e sendo remunerados por isso. "Criamos uma solução para 
produtores gerenciarem seus filmes multiplataformas (e em vários dispositivos móveis) e 
receberem receita de publicidade com a distribuição em larga escala", explica Paolucci. 
 
Funciona assim: o produtor faz o upload do vídeo, que é definido por categoria. Em seguida, o 
material é avaliado por uma equipe curadora (pessoas reais) e distribuído para uma rede de 
sites parceiros (com um player instalado) que recebem a atualização desses arquivos 
multimídia. Assim, os portais são enriquecidos com vídeos relevantes, geram receita e as 
marcas encontram espaço para anunciar em formatos diferenciados. O produtor e o dono do 
site não pagam por isso. A meta de Paolucci é distribuir esses arquivos diferenciados para uma 
rede de 20 mil sites em um ano. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 17 set. 2013, Informática, p. 20. 
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