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A BBC quer se tornar uma protagonista importante no mundo da mídia digital e está considerando 
parcerias com empresas privadas para vender downloads de música, informa Mark Thompson, 
diretor-geral da organização. A rede de rádio e televisão pública britânica está testando um 
software chamado MyBBCPlayer para permitir que os usuários façam downloads de seus 
programas de rádio e TV. A empresa ainda planeja usar sua poderosa presença para encontrar 
lugar entre gigantes da internet como o Google e o Yahoo!.  
 
"Tudo que sabemos sobre o mundo on-line sugere que as grandes marcas, como eBay, Amazon e 
Microsoft, é que se destacam, e a BBC é uma das grandes marcas", afirma Thompson em um 
discurso durante o evento Edinburgh Television Festival. O site da British Broadcasting 
Corporation na web é o quinto mais popular do Reino Unido, de acordo com a AC 
Nielsen/NetRatings.  
 
A organização já coloca programas de rádios recentes á disposição em seu site e nos últimos 
meses 1,4 milhão de usuários fizeram download das nove sinfonias de Beethoven, oferecidas 
gratuitamente pela rádio. A companhia registrou 60 milhões de pedidos de vídeos on-line depois 
dos ataques á bomba contra Londres.  
 
Thompson comenta que as pessoas que ouvem a BBC Radio 1 on-line no futuro poderão clicar em 
um link para comprar um download da canção que está sendo executada. A idéia de que "é 
preciso haver um vasto cordão de isolamento" entre o serviço público e transações comerciais, 
contraria à forma pela qual o público usa a mídia, na prática, hoje".  
 
A BBC planeja lançar um serviço para teste, incorporando parte do MyBBCPlayer, no mês que 
vem, com lançamento completo previsto para 2006.  
 
O plano é oferecer programas de TV e rádio sob demanda, transmissões ao vivo de canais da BBC 
e acesso aos arquivos da organização. Thompson diz que é "ridículo" imaginar que consumidores 
familiarizados com a tecnologia "não receberiam com agrado a oportunidade de comprar uma 
música que tenham ouvido no site da BBC". Ashley Highfield, diretor de tecnologia e novas mídias 
da empresa, ressalta que o grupo ainda não manteve discussões com fornecedores de música on-
line.  
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