
Internauta pode acessar conteúdo em vídeo 24 horas por dia 
Do Estado de Minas  
 
A idéia de poder assistir à programação de uma TV pela Internet, em qualquer hora do dia, 
começa a ganhar mais força no mercado. A empresa mineira Net Television lançou, 
comercialmente, seu conteúdo pela Web na última segunda-feira. Trata-se de uma televisão sob 
demanda, permitindo ao "tvnauta" assistir ao programa de seu interesse independente do horário 
do acesso à Internet e nos locais desejados. A grade de programação, no entanto, muda a cada 
dia.  
 
O grande destaque é a possibilidade de ver os programas e filmes sem precisar baixar nenhum 
tipo de player como o Real Player ou o Windows Media Player. A empresa utiliza uma tecnologia 
própria em que, ao clicar no programa em que se quer assistir, um player abre automaticamente 
e o conteúdo é disponibilizado.  
 
A tecnologia que a Net Television utiliza é o Player Less, um sistema avançado de terceira 
geração, que permite disponibilizar a programação da TV para qualquer tipo de usuário 
independente do seu tipo de computador, plataforma e componentes utilizados. Basta ter uma 
conexão à Internet. A televisão foi idealizada e desenvolvida para ser acessada por conexões em 
banda larga, mas também pode funcionar através de linhas discadas, com menor resolução, e 
velocidade de transmissão reduzida.  
 
"Temos servidores dedicados para armazenar toda programação da TV e disponibilizá-la para os 
usuários. Utilizamos um sistema proprietário que faz a verificação da banda deste usuário para 
encontrar a melhor exposição para ele assistir o conteúdo. Esta é uma TV mundial. Não existe a 
territoriedade. Outra vantagem é que todos os filmes em formato beta (formato da TV 
convencional) podem ser usados na programação. Tudo é rodado remotamente", explica o 
diretor-presidente Paulo César Saliba.  
 
Programação  
 
A programação da Net Television é bastante variada. Apresentação de comerciais, filmes 
institucionais, documentários, divulgação de produtos e serviços, orações, cidades, jovens, 
esportes, saúde, mulher, programas de economia, de adulto, trailers dos filmes exibidos nas salas 
de cinema, além do conteúdo cinematográfico que apresentará ao mundo em minisséries. A grade 
muda todos os dias à meia-noite e há programas de hora em hora, 30 em 30 e 15 em 15 
minutos.  
 
A empresa conta com três estúdios instalados em Belo Horizonte e voltados exclusivamente para 
a Internet, duas equipes para gravações externas e 42 técnicos envolvidos com a produção, 
programação e decodificação.  
 
Com isso, a empresa produz vários tipos de programas, filmes e comerciais, focando os mais 
variados assuntos. Para que a TV pudesse estar no ar depois de um ano e meio de testes e mais 
de quatro anos de projeto, foram investidos US$ 4 milhões. A Net Television é uma empresa do 
Grupo União e foi desenvolvida com tecnologia nacional em parceria com a americana 
Broadcasting International.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 jun. 2003. 


