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RESUMO 

 

Nos últimos anos a Internet tem aprimorado a comunicação e os serviços de difusão. A 

televisão, na forma a qual conhecemos, também tem evoluído no sentido de agregar 

novos formatos e serviços, especialmente com a chegada da TV Digital. Neste cenário 

de convergência digital, facilidades de colaboração e personalização se tornam 

realmente viáveis e acessíveis através da Internet e da televisão. A abordagem da Web 

2.0 expande a visão da Internet como mera rede de computadores e serviços, para uma 

visão social, formada por indivíduos que compõe comunidades que se comunicam e 

colaboram.  No contexto deste trabalho, foi realizado um estudo buscando compreender 

a evolução da televisão após o aparecimento de tecnologias derivadas da Internet, bem 

como a necessidade de convergência entre estes meios. Como resultado, foi proposto 

um modelo que concebe as características provindas desta convergência, chamado de 

TV 2.0, e foi desenvolvida uma solução tecnológica incorporando as necessidades deste 

modelo. A solução é chamada de A3TV (do inglês Anytime, Anywhere and by Anyone 

TV), e visa potencializar a experiência de TV na Internet, ao disponibilizar ferramentas 

de criação, colaboração e distribuição. Na ferramenta desenvolvida, é possível obter e 

gerir conteúdos produzidos pelos usuários, e a partir destes constituir a programação de 

canais de televisão acessíveis através da Internet.  
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ABSTRACT 

 

In the last years, the Internet is improving communication and broadcasting services. 

Television, in the way we know it, is also evolving in order to add new services and 

formats, specially with the advent of Digital TV. In this scenary of digital convergence, 

collaboration and customization facilities are becoming possible and accessible through 

Internet and television. The approaching of Web 2.0 enlarges the vision of internet as 

merely a computer network to a further social vision, made by individuals that are 

members of communities communicating to each other in a collaborative process. In 

this work we study the evolution of television after the appearing of technologies 

emerged from Internet, as well as the convergence among these systems. As a result it 

was proposed a model which conceives the characteristics that come from this 

convergence, which was called TV 2.0, and was developed a technological solution to 

validate it. This solution is called A3TV (from English Anytime, Anywhere and by 

Anyone TV), which aims to reinforce the experience of TV inside accessed through 

Internet, making available tools for creation, collaboration and distribution of TV 

programs. In this tool it is possible to acquire and to manage contents and to create 

television channels accessible through the Internet. 

Keywords  

Television, Digital Convergence, Web 2.0, TV 2.0, A3TV. 
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1. INTRODUÇÃO 

As evoluções tecnológicas e o aparecimento das mídias sociais causaram importantes 

transformações culturais na sociedade contemporânea. À medida que esses meios começaram a 

convergir, surgiram novas formas de interatividade, mecanismos de comunicação, possibilidades de 

criação colaborativa do conteúdo, disseminação de informações em tempo real, entre outras.   

No início, algumas dessas tendências se manifestavam apenas na Internet, mas com a 

convergência tecnológica, começaram a interagir com outras mídias. E neste contexto, os meios de 

comunicação de massa têm passado por alterações em suas estruturas e funções, com vistas a se 

adaptarem a estas tendências.  Um exemplo disso é a televisão, que incluída neste cenário de 

convergência, ao longo dos anos vem sofrendo constantes mudanças em seu formato, desde as 

formas de produção e veiculação do conteúdo, até sua recepção por parte do público consumidor. 

Os serviços mais populares na Internet são aqueles concebidos com base em dois aspectos 

principais: personalização e colaboração [1]. As tecnologias Web 2.0 valorizam a participação dos 

usuários na construção de um ambiente voltado para relações interpessoais, com base na 

disseminação de conteúdo coletivo e compartilhado [2].   

A participação dos usuários – que antes tinham papel limitado de apenas consumidores da 

informação – começa a ter maior destaque e os mesmos, agora, podem ser inseridos nas etapas de 

produção, edição e publicação de conteúdos, tornando-se agentes ativos dentro do processo de 

criação. Além disso, os usuários estão se tornando proativos na medida em que decidem como 

querem receber informações.  

Esta nova geração de ferramentas, disponíveis na Internet, oferece aos usuários mais poder 

sobre como eles apresentam e buscam informações, ao mesmo tempo em que encoraja a publicação 

de informações próprias [3]. 

Impulsionados por estas possibilidades, observamos uma mudança de comportamento dos 

telespectadores no relacionamento com as novas mídias e a Internet, os mesmos agora sentem a 

necessidade de participar e interagir, e preferem o acesso a conteúdo personalizado, e produzido de 

acordo com suas preferências e interesses.  Estas características assumidas pelos telespectadores – 

que agora tem o potencial de serem usuários participantes do processo – tem reestruturado a relação 

que tinham com a televisão, já que trazem para televisão uma audiência cada vez mais habituada 

com os modelos de produção e apresentação encontrados na Internet.  
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A tendência é que os modelos e as produções televisivas incorporem características da 

Internet, fazendo uso de uma narrativa mais ágil, fragmentada e segmentada, procurando inserir em 

sua composição mecanismos e características da Internet.   

Contudo, não é apenas a televisão que tenta apropriar-se das características e 

funcionalidades disponíveis na Internet, mas também a Internet busca inserir aspectos e conceitos 

da televisão em seus ambientes, ambos com a intenção de diversificar o conteúdo e possibilidades, 

com o objetivo de satisfazer as necessidades dos novos telespectadores que, por sua vez, buscam 

espaços onde possam interagir e manter relações interpessoais, além de compartilhar e produzir 

conteúdo.  

Neste contexto, podemos observar que as produções televisivas não estão ameaçadas com o 

surgimento das novas mídias.  Pelo contrário, tais produções só se expandem, pois passam a ser 

exibidas através de outros meios, alcançando, assim, uma audiência ainda maior. A Internet não 

diminuiu a televisão como veículo de entretenimento, na verdade, tem se mostrado como um agente 

que proporciona mais visibilidade aos produtos da televisão.  

Desse modo, discussões que reflitam a necessidade de adaptação dos modelos de produções 

televisivas aos meios convergentes são de extrema importância, e os processos atuais de produção e 

consumo de conteúdo televisivo deverão repensar e discutir sua postura, a fim de que não 

inviabilizem as produções realizadas com o auxilio dos meios convergentes que interagem com o 

ambiente da televisão.  

1.1. Motivação  

O conteúdo televisivo que antes era criado e fornecido por um número limitado de 

produtores de mídia, com o amadurecimento da cultura de mídias sociais, nos últimos anos, passou 

a ser criado por um conjunto ampliado de produtores. Como pode ser observado em pesquisas nas 

áreas de jornalismo cidadão (citizen journalism) [4], ou ainda user-generated content (Usuários 

Geradores de Conteúdo - UGC) [5], que destacam o fato dos indivíduos coletarem, analisarem e 

divulgarem informações ativamente, se tornando produtores de conteúdo. Dessa forma, a 

investigação de estratégias para aproveitar o potencial dos UGCs para a produção de conteúdo de 

televisão se mostra relevante. 

Atrelado a isso, observamos que a distribuição de vídeos é um serviço que cresce atualmente 

na Internet e está geralmente associado a serviços de distribuição de conteúdo multimídia. Estudo 

da Cisco [6] mostra que os arquivos multimídia representam aproximadamente um quarto de todo o 

tráfego consumido da Internet. Este mesmo estudo destaca que em 2012 o consumo de vídeo na 

televisão conectada à Internet terá o mesmo volume do que foi consumido através do computador 
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em 2010, apontando que o conteúdo em vídeo gera atualmente US$ 598 milhões por mês, e deve 

gerar US$ 3,4 bilhões em 2014. Estes dados enfatizam a tendência da convergência entre a Internet 

e a televisão para os próximos anos.  

A produção de conteúdo televisivo deixou de ser exclusividade das emissoras de televisão. 

Assim, as principais características na linguagem da televisão que é produzida e distribuída com o 

auxílio da Internet sofrerão grande impacto advindo da atuação dos novos produtores.  

As possibilidades e funcionalidades disponíveis na Internet, potencializadas pelas mídias 

sociais, provocarão uma união dos diversos meios de comunicação, diminuindo a hierarquização 

dos formatos da televisão, música, cinema e rádio. Com isso, surgem várias possibilidades, como 

por exemplo, a criação de redes sociais com comunidades temáticas baseadas nos diversos formatos 

da comunicação.  

O cenário de convergência tecnológica e entre mídias propicia novas soluções de 

interatividade e possibilita a construção de um ambiente convergente e descentralizado, que possa 

combinar a capacidade informativa, o poder de penetração e entretenimento do ambiente da 

televisão, com a dinâmica, inovação e multiplicidade dos serviços encontrados na Internet e nas 

mídias sociais.  

Neste contexto, os usuários geradores de conteúdo, necessitam de ambientes que 

proporcionem pontos para acesso, produção e edição de informações. Particularmente, os serviços 

de distribuição de conteúdo audiovisual disponíveis atualmente na Internet, em grande parte se 

caracterizam por proporcionar acesso a conteúdo de vídeo sob demanda e ao vivo, em ambientes 

com poucos instrumentos de colaboração, e interação entre os usuários. Em geral estas ferramentas 

não oferecem mecanismos para a produção e criação de conteúdo televisivo, com usuários 

participantes de uma rede social, em uma solução implementada com estratégias de colaboração e 

distribuição bem definidas.  

Uma nova forma de produção e consumo de televisão se instaura, e qualquer pessoa hoje 

tem a possibilidade de produzir, publicar e divulgar vídeo, ação no passado restrita apenas as 

emissoras e redes de televisão. Pensando nisso, estudos de como gerar modelos que visem 

especificar uma maneira de aproveitar esta tendência de forma positiva se faz necessário. 

Principalmente com as possibilidades das novas formas de aquisição da audiência, possibilitada 

pela convergência com as mídias sociais. Esta abordagem abre novas possibilidades no âmbito de 

produção e consumo do conteúdo televisivo. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é analisar como as novas tendências encontradas na Internet 

podem dialogar com a produção e distribuição de conteúdo televisivo, mostrando que com 

tecnologias disponíveis hoje, é possível produzir e distribuir um canal de televisão que possa ser 

assistido em qualquer lugar, a qualquer tempo e produzido por qualquer pessoa. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa no contexto de sistemas para produção, distribuição e compartilhamento de 

conteúdo audiovisual, com vistas à definição de um conceito denominado de TV 2.0, e para validar 

este conceito foi desenvolvida a ferramenta A3TV (Anytime, Anywhere and by Anyone TV) [7], [8]. 

Esta ferramenta demonstra como os conceitos da Web 2.0 podem ser aplicados no contexto de 

produção de conteúdo televisivo, em um ambiente de colaboração. Com isso, a A3TV se apresenta 

como uma solução que promove a inteligência coletiva, agregando tecnologias com o intuito de 

potencializar a socialização do ambiente de TV. 

1.2.2. Objetivos específicos 

O objetivo geral supracitado foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos:  

 Realizar um levantamento do estado da arte; 

 Analisar os trabalhos relacionados e suas limitações; 

 Estender os conceitos tradicionais da área de televisão levando em consideração os novos 

paradigmas tecnológicos e a convergência com a Internet; 

 Definir o conceito de TV 2.0; 

 Elicitar os requisitos de implementação de serviços de um sistema de TV 2.0 

 Analisar, projetar e implementar uma ferramenta que valide o conceito de TV 2.0; 

 Testar a ferramenta implementada em cenários representativos. 
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1.3. Metodologia 

A elaboração do conceito de TV 2.0, e da ferramenta A3TV baseou-se inicialmente na 

realização de pesquisas de levantamento bibliográfico, na elaboração de um documento de estado 

da arte e no estudo de trabalhos relacionados. A partir destes estudos foi possível definir um 

documento de escopo inicial do projeto e um estudo de viabilidade da proposta. A metodologia do 

desenvolvimento foi iniciada após a definição do escopo do projeto, onde foi elaborado um 

documento de requisitos. Em um primeiro momento foi utilizada a prototipagem evolutiva [9], onde 

uma primeira versão do protótipo foi desenvolvida, visando abordar questões de interface com o 

usuário e validar os requisitos definidos inicialmente.  

Paralelo a isso, foram realizados estudos interdisciplinares e uma pesquisa de campo, 

(disponível nos Anexos A e B), onde contamos com o auxílio de pesquisadores e jornalistas do 

mestrado em TV Digital da UNESP (Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho).  As 

pesquisas de campo foram realizadas através de visitas em algumas emissoras de televisão, com o 

objetivo de conhecer o ambiente real de produção e realizar entrevistas com profissionais e 

jornalistas da área, a partir desta interação, foi possível obter informações que ajudaram na 

concepção do conceito TV 2.0 e no desenvolvimento da ferramenta, além de validar alguns 

conceitos propostos no trabalho. Após a validação dos requisitos propostos inicialmente, foi 

trabalhada a evolução do protótipo, e a definição de novas funcionalidades baseadas nestas 

pesquisas. A partir daí surgiram várias releases da ferramenta, onde foram incorporadas novas 

funcionalidades, e realizadas melhorias de layout e usabilidade. Após a fase de concepção e 

desenvolvimento, a versão atual da ferramenta foi disponibilizada para testes, nesta etapa contamos 

com a participação de quatro grupos de usuários diferente, são eles: 

 Estudantes e pesquisadores do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAViD) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

 Professores e estudantes de Jornalismo do Departamento de Comunicação (DECOM) da 

Universidade Federal da Paraíba e da UFPB Virtual;  

 Estudantes e professores do mestrado em TV Digital da UNESP (Universidade Estadual 

Paulista Júlio Mesquita Filho); 

 Profissionais da TV UFPB; 

A escolha dos vários grupos de usuários foi realizada com o intuito de obter uma amostra 

com maior diversificação de opiniões, já que o público-alvo da A3TV consiste não apenas 
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profissionais e acadêmicos da área, mas qualquer pessoa que tenha interesse em produzir canais de 

televisão. 

1.4. Cenário de Pesquisas Correlatas na Instituição 

 No intuito de apresentar algumas experiências anteriores do Laboratório de Aplicações de 

Vídeo Digital (LAViD)1, grupo de pesquisa no qual o presente trabalho está inserido, são 

apresentados de forma sintética os projetos: GTVD (Grupo de Trabalho de Vídeo Digital) [10] – 

onde o objetivo foi implantar uma infra-estrutura de suporte a aplicações que manipulem vídeo 

digital, proporcionando formas para fornecer condições para a criação, para o armazenamento e a 

transmissão de conteúdo, sob a forma de vídeo digital, com suporte a transmissões ao vivo e sob 

demanda de forma integrada; como resultado deste projeto surgiu a RVD (Rede de Vídeo Digital) 

[10]; o GTTV (Grupo de Trabalho de Televisão Digital) [11] – onde foi desenvolvida uma infra-

estrutura para viabilizar e potencializar a transmissão de TV aberta através da Internet, com 

recursos disponíveis no âmbito de TV digital; e o RITU (Rede de Intercâmbio de TVs 

Universitárias) [12] – que teve como objetivo a implementação de uma solução tecnológica que 

tornasse possível a criação de uma Rede de Intercâmbio das TVs Universitárias (RITU), para dar 

suporte ao intercâmbio de conteúdo entre as estações afiliadas de TV universitárias. Todos os 

projetos citados foram realizados em parceria com a RNP2 (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). 

1.5. Organização do trabalho 

Este trabalho de dissertação está estruturado em sete capítulos. Seguindo esta introdução, 

tem-se no Capítulo 2 a fundamentação teórica onde são apresentados os conceitos importantes para 

o trabalho. O Capítulo 3 descreve o modelo conceitual chamado de TV 2.0 e seus aspectos 

motivadores. No Capítulo 4 é apresentado o processo de desenvolvimento da ferramenta A3TV, 

através da descrição das tecnologias e padrões utilizados, arquitetura do software, componentes do 

software e interfaces do sistema. O Capítulo 5 apresenta os testes de desempenho e validação da 

ferramenta junto ao público-alvo. No Capítulo 6, são apresentados alguns trabalhos cujas 

características são similares à desta proposta, foram levantados e comparados seus principais 

serviços e limitações. O Capítulo 7 apresenta os objetivos alcançados, as principais contribuições 

para área de conhecimento em questão e uma comparação dos trabalhos analisados com a 

ferramenta A3TV. Por fim, são propostas novas questões a serem estudadas em trabalhos futuros. 

                                                 
1 O Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAViD) do Departamento de Informática (DI) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), tem como proposta empreender e desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento em software concentrados nas 

áreas de Vídeo Digital, Multimídia, TV Digital,  Redes de Computadores e Middleware. 

2 www.rnp.br 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta o contexto teórico das principais áreas que fundamentam este 

trabalho, são elas: histórico e evolução da televisão, o cenário atual de convergência digital e as 

novas tecnologias, conceitos e características da Web 2.0 e as novas mídias; a atuação dos usuários 

produtores e consumidores de conteúdo; o crescimento da distribuição de conteúdo multimídia na 

Internet; as formas de produção de conteúdo televisivo, a homogeneidade da grade de programação 

e a falta de diversidade das produções. Estes conceitos serviram de base teórica para a concepção do 

conceito TV 2.0, cujas fases exemplificam a aplicabilidade do trabalho ora proposto.  

2.1. Histórico da Televisão  

A televisão é vista por muitos como a invenção mais importante do século XX. Arquitetada 

nos anos vinte, e disponível para uso no final dos anos trinta, a televisão surgiu como uma 

conseqüência dos avanços da Física e da Matemática. É inegável a sua influência na história do 

século XX e XXI, e indiscutível sua importância no desenvolvimento da sociedade e 

compartilhamento de informações.  

A partir da primeira demonstração da televisão analógica feita por Jonh Logie Baird em 

1924, ocorreram significativos avanços na criação de modelos e na ampliação das funções deste 

veículo.  Como por exemplo, a transição da TV preto e branco para TV em cores causando um 

grande impacto na sociedade e no mercado. O primeiro serviço analógico começou a funcionar em 

11 de maio de 1928, pela WGY, em Nova York, mas apenas em 1936 foi fundado o primeiro canal 

de TV pela BBC em Londres [13]. 

No Brasil a história começa nos anos 50, quando Assis Chateaubriand, proprietário do 

Diários Associados3, iniciou, de maneira ainda improvisada, as transmissões da TV Tupi no estado 

de São Paulo [14]. Nos primeiros anos, o alto custo do aparelho televisor – que era importado – 

restringia o seu acesso às classes mais altas. Os recursos técnicos eram primários, dispondo as 

emissoras apenas do suficiente para manter suas estações em funcionamento.  

À medida que os preços dos aparelhos televisivos se tornaram mais acessíveis, houve uma 

massificação da televisão à escala de, pelo menos, um aparelho de televisão por família. Atualmente 

a televisão atinge no Brasil cerca de 57 milhões de domicílios, tendo como público em potencial 

95% da população brasileira [15]. 

Desde que as emissões televisivas regulares iniciaram no Brasil, a captura de públicos cada 

vez mais diversificados foi crescendo, acompanhando a instalação progressiva de transmissores por 

                                                 
3 Empresa brasileira do ramo de comunicação que em seu auge contou com mais de cem jornais, emissoras de rádio e TV, revistas e 

agência telegráfica. 
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todo o país.  Ao chegar ao Brasil, assim como o rádio não eliminou os jornais e o cinema não 

deixou de existir, a televisão aprendeu a conviver com os outros meios de comunicação de massa.   

Por explorar três tipos de linguagens: a visual, a escrita e a oral; a televisão se tornou o meio 

de comunicação mais atrativo e com maior penetração das residências [16].  

2.2. Evolução da Televisão 

Nas últimas décadas houve mudanças gradativas nos meios de comunicação e a televisão 

segue a tendência mundial no movimento da digitalização. Passando por um processo de 

substituição de suas plataformas analógicas para plataformas e tecnologias digitais. Bolaño [17] 

afirma que não é apenas uma evolução da televisão analógica para a digital. É uma nova plataforma 

de comunicação, cujas mudanças ainda estão sendo percebidas pela sociedade.  

Ao longo de sua evolução, além da televisão analógica, várias formas de distribuição e 

transmissão do conteúdo televisivo foram estabelecidas. A televisão a cabo espalhou-se por vários 

países, principalmente através dos serviços de televisão por assinatura. Nos anos 90 ocorreram as 

primeiras concessões no Brasil. Tecnicamente, a televisão a cabo envolve a distribuição de um 

pacote de canais através de uma rede de fibra óptica e/ou cabos coaxial.  

A televisão por assinatura apresenta ao telespectador o acesso a um elevado número de 

canais, inclusão de emissoras locais, e a possibilidade de serviços interativos. Segundo ABTA 

(Associação Brasileira de Televisão por Assinatura) [18], no Brasil a televisão a cabo possui 7,89 

milhões de assinantes, tendo como o principal problema do setor a renda média do brasileiro, 

incompatível com o custeio das mensalidades. Como forma de aumentar o número de 

consumidores, grande parte das operadoras de televisão a cabo deixaram de ser fornecedoras de um 

único serviço (televisão), para serem provedoras de serviços diversos como banda larga e telefonia. 

No contexto atual da televisão brasileira, o Brasil vive uma nova fase na comunicação com a 

introdução gradativa da TV Digital desde dezembro de 2007. O padrão de TV Digital Brasileiro 

criado é chamado de International Standard for Digital Television - Terrestrial (ISDTV-T) [19]. O 

ISDTV-T adotou o middleware Ginga, e teve sua especificação de referência desenvolvida pelo 

LAViD/UFPB4 e Telemídia/PUC-Rio5.  

O Ginga é resultado da fusão dos middlewares FlexTV [20] e MAESTRO [21], 

desenvolvidos por consórcios liderados pela UFPB e PUC-Rio, respectivamente. O middleware 

Ginga integrou estas duas soluções, agora chamadas de Ginga-J [19] e Ginga-NCL [22], tomando 

por base as recomendações internacionais da International Telecommunication Union - ITU: J.200 

                                                 
4 http://www.lavid.ufpb.br 

5 http://www.telemidia.puc-rio.br 
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[23], J.201 [24] e J.202 [25]. Como forma de validação da especificação do middleware de 

referência do ISDTV-T, a UFPB, através do LAViD, e a PUC-Rio, através do Telemídia, vêm 

trabalhando em uma implementação de referência do Ginga, chamada de OpenGinga6.  

Além da imagem e som digital, uma das características inovadoras da TV Digital Interativa 

(TVDI) é a interatividade entre emissor e receptor que o meio permite, diferentemente das 

transmissões analógicas. Este modelo de tecnologia tem impulsionado os estudos e pesquisas sobre 

novas formas de apresentação e interação para ambiente televisivo, principalmente no quesito 

interatividade, no qual aplicações semelhantes às de computadores podem ser executadas nos 

dispositivos de acesso.  

Um sistema de TVDI é decomposto em quatro partes principais, conforme ilustrado na 

Figura 1: (i) um difusor, responsável por prover o conteúdo a ser transmitido e dar suporte às 

interações dos telespectadores; (ii) um meio de difusão, que habilita a comunicação entre o difusor e 

o receptor; e (iii) um receptor, que recebe o conteúdo e oferece a possibilidade do telespectador 

reagir ou interagir com o difusor; (iv) um canal de interação que permite o envio de informações do 

receptor para o difusor ou para outros usuários [26]. 

 

Figura 1- Modelo de um sistema de TVDI 

Neste contexto, surge também a tecnologia Internet Protocol Television (IPTV), termo que 

descreve um sistema onde o serviço de TV é entregue ao usuário utilizando-se Internet Protocol 

(IP) por uma conexão de banda larga em redes de alta velocidade.  Esta tecnologia é conseqüência 

lógica do interesse que as principais empresas de telecomunicações têm, em rentabilizar ao máximo 

as suas infra-estruturas físicas nos países que operam.  

Com o avanço da tecnologia de compressão de vídeo e o grande crescimento da capacidade 

e disponibilidade de alta banda de rede para usuários finais, a transmissão de vídeo em pacotes IP se 

                                                 
6 O OpenGinga é um projeto de código aberto com licença GNU GPL (General Public License), que funciona como um Set-top box 

virtual, capaz de sintonizar fluxos de vídeo e executar aplicações Ginga em um computador pessoal.  
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tornou possível, fazendo do IPTV uma realidade. Este modelo abre um grande leque de 

possibilidades para a nova geração de TV Digital, já que os demais serviços de comunicação (como 

voz e dados) também já migraram para o IP. Torna-se possível então a convergência de múltiplos 

serviços para a TV, capacidade que ainda não é explorada em sua magnitude [27].  O IPTV não é 

televisão transmitida através da Internet (Internet TV), consiste em um sistema de TV fechado, que 

transmite seu conteúdo através de canais seguros de comunicação, onde o emissor tem total controle 

sobre a rede de distribuição. Recentemente a ITU normatizou o Ginga-NCL para plataformas IPTV 

[28]. 

Ainda seguindo a evolução, podemos citar: a televisão móvel, também conhecida por 

Mobile Digital Broadcast TV (MDTV)7 [29] que combina a tecnologia utilizada em dois meios, o 

celular e a televisão; e a  televisão 3D [30] que permite a visualização de conteúdo televisivo em 

três dimensões. A primeira transmissão ao vivo em televisão fechada de conteúdo 3D no Brasil foi 

realizada pela operadora de cabo NET, numa parceria com a TV Globo, ocorreu em fevereiro de 

2010, onde foi exibido o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Contudo, a Rede TV foi à 

primeira emissora de televisão do Brasil a transmitir sua programação em 3D [31]. Já existem 

pesquisas sobre a televisão holográfica, que seria uma evolução da tecnologia 3D, onde o novo 

sistema permite que imagens em três dimensões sejam projetadas no ambiente [32]. 

Diante disso, é possível observar que a televisão passou por diversas adaptações, em grande 

parte impulsionada pela inserção de inovações tecnológicas. Para Bonasio [16], a televisão é um 

veículo em constante metamorfose e crescimento.  Santos [33] enfatiza que a evolução das novas 

tecnologias de distribuição da programação televisiva enriqueceu a quantidade de serviços e a 

qualidade das ofertas.  

Compreender a utilização da televisão, bem como, os fatores de sua evolução tecnológica, 

social e econômica é de grande interesse para qualquer entidade que desenvolva soluções para 

entrega de conteúdo televisivo. Neste cenário, três vertentes merecem destaque: a tecnologia, a 

audiência e a indústria. A tecnologia como um fator central das evoluções naturais da televisão, a 

audiência como agente motivador dentro do processo e a indústria por ter que acompanhar as 

evoluções tecnológicas e as demandas provindas do público consumidor, com o intuito de 

disponibilizar novas possibilidades ao mercado. 

                                                 
7 O MDTV na Coréia do Sul e Japão é uma realidade bem sucedida, é estimado que nestes países, existam cerca de 68.4 milhões de 

usuários de televisão móvel. 
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2.3. A Televisão no Ambiente de Convergência Digital  

 Jenkis [34] expõe que os meios de comunicação não estão sendo substituídos, mas sim 

modificados a partir da introdução das novas tecnologias, alterando a maneira de produzir e 

principalmente de consumir os conteúdos. Neste contexto, a convergência surge como um conceito 

que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais. 

 Esta convergência tem transformado a linguagem televisiva, de forma que os formatos de 

comunicação midiáticos pré-existentes começam a se fundir com mecanismos emergentes, gerando 

novas formas de veiculação e recepção da mídia, culminando na concepção de novos modelos de 

negócio.   

Atualmente, já é possível ter acesso a conteúdos televisivos através de outros suportes 

midiáticos como a Internet e o celular. Estas integrações abrem novas possibilidades de 

comunicação e interação, que aliadas às já existentes geram novos paradigmas. A Internet e as 

mídias digitais têm transformado o cenário do mercado audiovisual, desde a possibilidade de 

produção democratizada, acessível em qualquer lugar e a qualquer tempo, até a recepção 

personalizada, acessível por qualquer pessoa.  

Bonasio [16] afirma que a Internet inovou na mídia eletrônica, ampliando a capacidade e o 

acesso na distribuição de sinais de áudio e vídeo. Estudos [35] mostram que a Internet é o grande 

concorrente da televisão, no que se refere a competir pelo tempo livre que as pessoas dispõem, 

afirmando que há uma tendência na troca de tempo televisivo na televisão tradicional, pelo tempo 

televisivo na Internet, enfatizando a Internet Television como um setor em grande crescimento, que 

poderá vir a tomar parte dos hábitos de utilização dos usuários em detrimento de outras aplicações 

disponíveis na Internet. 

Segundo Cannito [36], a Internet é uma mídia especificamente digital, muitas vezes 

confundida com o digital em si. Mas o digital é maior que a Internet e está transformando também o 

cinema, a televisão e o telefone. De forma que não é apenas a Internet que tem contribuindo para as 

evoluções dos meios de comunicação. 

O diretor de engenharia da Rede Globo, Fernando Bittencourt, no 5º Fórum Internacional de 

TV Digital, ao comentar a queda da audiência da televisão aberta frente às novas mídias, sobretudo 

a Internet, proferiu a seguinte frase: “Ora, lembro, há 10 anos, muito publicitário por aí dizendo que 

a Internet não substituiria a Televisão. E podemos ver que não substituiu mesmo. A Televisão que 

foi para a Internet” [37]. Esta afirmativa ressalta o novo momento de convergência entre a televisão 

e a Internet, percebido na prática por uma das maiores redes de televisão da america latina.  
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Para Jenkins [38], a televisão, assim como outros meios de comunicação, não irá 

desaparecer, a prova disso é o rádio e o jornal impresso que não desapareceram, mesmo com o 

surgimento da televisão e da Internet. As linguagens dessas mídias estarão em contato constante e 

influirão umas nas outras. Mas conservaram sua identidade. Mesmo que a linguagem do game, do 

cinema, ou da Internet possa influenciar a televisão, ela ainda será televisão, principalmente por já 

ter sua identidade definida. 

Cannito afirma que:  

“[...] não é o caso de perdemos tempo especulando sobre quem vai ganhar nas 

batalhas das mídias. É um falso debate, baseado na antiga teoria de que uma nova 

mídia destrói a anterior. Na verdade, essa conversa toda sobre qual mídia vai 

vencer na era digital ainda é um debate analógico. O debate digital é convergente. 

Na prática tudo vai confluir. Quem vai ganhar a batalha não são as mídias em si, 

mais sim o produtor de conteúdo que souber criar obras que atuem 

simultaneamente em todas as mídias” [36]. 

Neste contexto, não há mais sentido em separar as mídias, a tendência é que as mídias se 

integrem cada vez mais. Tudo é concebido digital e pode ser convertido em suportes diferentes. As 

empresas não mais se definem como produtoras de uma única mídia (revista, internet ou televisão) e 

sim como produtoras de conteúdo.  

2.3.1. Aplicabilidade da Narrativa Transmidiática   

Uma linguagem produzida originalmente no cinema pode, através da tecnologia, ser exibida 

também em outros meios.  Jenkins [39] aponta que a atual indústria do entretenimento está 

aprendendo a utilizar o transmidiático em suas obras. 

Isso faz com que as obras, desde o início sejam concebidas com uma linguagem adequada a 

várias saídas, com conteúdos que possibilitam ações crossmedia (mídia cruzada). Segundo Norman 

[37], o principio básico do crossmedia, deve envolver mais de uma mídia, e objetiva uma produção 

integrada, com conteúdo acessível e distribuído através de vários dispositivos e mídias. 

A série Lost [38] é um exemplo de um produto que planeja suas ações de interatividade para 

além do ambiente da televisão. A narrativa é aparentemente tradicional mais inova ao se expandir e 

coletar audiência através de outras mídias. Norman [40], afirma que o conceito de narrativa 

transmidiática é a narrativa fragmentada (ou distribuída) em diversas mídias, porém, não sendo 

interdependentes entre si. 

A obra transmidiática apresenta vazios que abrem um espaço a ser preenchido pelo público, 

característica importante, já que observamos um número crescente de indivíduos que querem 
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participar e contribuir. Pensando nisso, além da série veiculada na televisão, a série Lost, possui 

outros serviços, como apresentado na Figura 2: (a) o Portal ABC que mantêm um acervo com os 

episódios anteriores e fóruns de discussão; (b) a Lostpedia que contêm todas as informações a 

respeito do seriado; e (c) um game criado para acesso em dispositivos móveis. 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2 - Narrativa transmídiatica implementada na série Lost 

A emissora de televisão inglesa BBC propõe modelos de interação que atuam através da 

narrativa transmidiática. Hayes [41] um dos diretores da BBC utiliza o termo “What audiences 

want” – em português: O que a audiência quer – para designar a geração do conteúdo de acordo 

com as características dos usuários, seja devido aos seus interesses pessoais, ou por fatores 

relacionados aos dispositivos midiáticos onde os mesmos querem recepcionar o conteúdo.  

Uma das ferramentas desenvolvidas pela BBC que segue esta tendência é o BBC iPlayer8, 

que consiste em um serviço que disponibiliza programas de televisão e rádio para os usuários do 

portal. A Figura 3 apresenta uma ilustração que denota a possibilidade de adaptação do conteúdo 

veiculado pela BBC através de diversos dispositivos midiáticos, e destaca a característica mais 

importante do pensamento crossmedia, que é justamente fidelizar os usuários através de uma 

                                                 
8 http://www.bbc.co.uk/iplayer 
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experiência continuada, ou seja, no caso da BBC, sugere uma interação que não acaba na televisão e 

segue em outros meios. 

 

Figura 3 - Narrativa transmidiática implementada na BBC [41] 

2.3.2. Computação Ubíqua e Pervasiva  

Com os avanços e as pesquisas da Computação Ubíqua (ubiquitous computing) [40] ou 

Pervasiva (pervasive computing) [42], tem emergido como um paradigma importante neste cenário 

convergente, novos modelos que buscam uma integração entre o mundo físico e o mundo virtual. 

Esta visão, inicialmente proposta por Weiser [43], representa o contexto de uma sociedade na qual a 

computação é onipresente e suporta as atividades diárias das pessoas.  

Para Weiser [43], o enorme crescimento no uso de dispositivos móveis e embarcados, e suas 

interações com os usuários, produzem uma quantidade significativa de dados, serviços e aplicações 

que necessitam ser processadas a qualquer momento (anytime), em qualquer lugar (anywhere) e 

adaptadas a qualquer dispositivo (anydevice), distribuídas em qualquer rede (anynetwork) dentro de 

parâmetros que refletem alta disponibilidade (always-on). Projetando essa tendência, podemos 

observar o nascimento de uma grande quantidade de dispositivos, interconectados e atuando de 

forma inteligente, com o objetivo de tornar as atividades diárias mais fáceis, produtivas e com mais 

opções de entretenimento. 

Em resposta aos movimentos do mercado em direção à digitalização, à fragmentação da 

audiência, e à concorrência com conteúdos gerados para outras mídias e dispositivos, a Rede Globo 

iniciou estratégias buscando um modelo mais convergente.  

 No Rio de Janeiro está em teste um modelo de exibição de conteúdo televisivo em 

transporte coletivo, onde o conteúdo é exibido conforme a localização do ônibus. Em alguns lugares 

é exibido o conteúdo embarcado, e em outro ponto da rota, é exibido o conteúdo do sinal ao vivo. 
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Além disso, é disponibilizada a possibilidade de exibição de conteúdos georreferenciados, que são 

transmitidos nos ônibus através de uma rede 3G em determinado ponto da rota, o que permite o uso 

diferenciado de estratégias de publicidade, também é possível detectar os dispositivos móveis dos 

passageiros, para que recebam o conteúdo diretamente em seus aparelhos [44]. 

A incorporação pela televisão das tecnologias encontradas na Internet, das possibilidades 

encontradas nas narrativas transmidiáticas, no conceito crossmedia, na computação ubíqua, nas 

mídias móveis, e em várias outras tendências emergentes, tem impulsionado o surgimento de novas 

formas de interação com o público, proporcionando uma audiência cada vez mais segmentada, já 

que a criação de ambientes baseados nestas possibilidades tem o potencial de atingir o público de 

uma forma mais individualizada, e com alcance maior do que se estivesse usando apenas o meio 

tradicional da televisão.  

Compreender e se adequar a estas mudanças, de caráter tecnológico e social, é fundamental 

para um enquadramento conceitual do futuro da televisão, num ambiente de crescente convergência 

e de digitalização midiática.  

2.4. Comportamento da Indústria  

Hoineff [45] acredita que as emissoras, produtoras e fabricantes do mercado televisivo 

devem se preocupar em criar um novo processo diferenciado para esse novo mercado audiovisual.  

Uma tendência crescente é o desenvolvimento de produtos e serviços convergentes, entre empresas 

de diferentes setores da indústria, comunicação e entretenimento.  

Recentemente, o portal iG9, fez uma parceria com a empresa de produtos eletrônicos Sony, e 

passa a distribuir seu conteúdo também através da televisão. Os televisores serão embarcados com 

uma tecnologia que foi chamada de “Internet Vídeo” e permite acessar os recursos da Internet 

através da televisão.  A UOL10 fez um acordo semelhante com a multinacional LG e passa também a 

distribuir seu conteúdo da Internet através da televisão.  

Outra tecnologia que surge neste contexto são os chamados Media Centers, estes 

dispositivos em geral possuem uma interface gráfica projetada para ser acessada através da 

televisão, tendo um teclado e controle remoto como meios de interação. Dentre as funcionalidades 

disponíveis, podemos citar: a possibilidade de acesso as mídias disponíveis na Internet; o 

armazenamento do conteúdo, e o acesso a aplicações nativas. Existem várias plataformas que 

oferecem serviços do tipo, uma delas é a Boxee11.   

                                                 
9 http://www.ig.com.br 

10 http://www.uol.com.br 

11 http://www.boxee.com.br 
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Algumas emissoras de televisão brasileiras já começaram a realizar testes utilizando a 

tecnologia Broadband TV (ou TV Conectada),12 que consiste na transmissão de conteúdo televisivo 

através da Internet, onde os dispositivos de acesso são televisores conectados à Internet. No Brasil, 

as dificuldades para a massificação deste modelo, continuam relacionadas aos possíveis modelos de 

negócio e à falta de padronização de plataformas para broadband TV, além da ainda pouca 

disseminação da banda larga no país. Tal fato pode ser explicado pela introdução tardia das redes de 

terceira geração nos países em desenvolvimento, assim como pelas diferenças socioeconômicas 

entre os países, determinando níveis diferentes de demanda pelo serviço.  

Contudo, o presidente da Telebras13, Rogério Santanna, divulgou recentemente o Programa 

Nacional de Banda Larga (PNBL) [46]. A expectativa de Santanna é que inicialmente seja atendida 

uma população conjunta de 14 milhões de pessoas até o final de 2010. Segundo o Decreto no 7.175, 

datado de 12 de maio de 2010, em seu Art. 1º, diz que: “Fica instituído o Programa Nacional de 

Banda Larga - PNBL com o objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e 

serviços de tecnologias de informação e comunicação”. De forma que com a instauração do PNBL, 

a expectativa é que nos próximos anos o Brasil aumente o número de usuário de banda larga com 

conexões em constante crescimento. 

Baseado em um contexto onde praticamente toda a população tem acesso à Internet por 

banda larga de alta velocidade, na Europa, as TVs conectadas já são uma realidade. O foco das 

pesquisas na área de televisão na Europa estão direcionadas para este formato.  Um dos agentes 

motivadores para a implantação e desenvolvimento do Broadband TV, foi o fato do modelo de TV 

Digital Interativa similar ao que esta sendo popularizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital (SBTVD), não teve prosseguimento na maior parte da Europa. Neste cenário, podemos citar: 

o projeto Canvas14, que pretende introduzir interações com o conteúdo televisivo semelhantes as 

existentes na Internet, em plataformas de TV como a: Freeview15 e Freesat16, sistemas de grande 

popularidade na Inglaterra; e o Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)17, consórcio europeu, 

composto por várias empresas da área de televisão, que pretende harmonizar a transmissão de 

broadcast tradicional com o acesso através da Internet por banda larga, ou seja, permitir que estas 

formas de transmissão possam atuar de forma conjunta em um mesmo contexto de distribuição.  

                                                 
12 http://www.broadbandtvnews.com/ 

13 Empresa de telecomunicações do governo brasileiro. 

14 http://www.projectcanvas.co.uk/ 

15 http://www.freeview.co.uk/ 

16 http://www.freesat.co.uk/ 

17 http://www.hbbtv.org/ 
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Percebendo esta tendência, a Nielsen Media Research18, responde a necessidade de medição 

de audiência multiplataforma, e nos Estados Unidos, propôs uma pesquisa para medição de uma 

única audiência para o conteúdo de vídeo transmitido pela Internet e acessado através da televisão. 

A iniciativa teve inicio em 23 de dezembro de 2009, com resultados previstos para o final de 2010.  

A Google lançou o Google TV19, uma plataforma que tem como base o sistema operacional 

Android. O serviço foi desenvolvido em parceria com os fabricantes Sony, Intel e Logitech, foi 

anunciado oficialmente em meados de maio de 2010. A plataforma utiliza o navegador Google 

Chrome para permitir aos usuários buscarem por meio da Internet o conteúdo de vídeo.  

As discussões sobre os rumos da televisão recomeçam cada vez que novas ferramentas e 

novas tecnologias surgem, e são apropriadas como operacionalizadores de novas rotinas produtivas 

ou implementadores de interação com a audiência.  A integração entre estes tipos de serviços tem 

expandido o desenvolvimento das plataformas fornecedoras de serviços personalizados e de buscas 

baseadas em entrega e recepção de conteúdo, resultando em cada vez mais opções de escolha.  

No momento atual vivenciado pela televisão, observamos relações em dois aspectos 

principais: a necessidade do surgimento de novas formas de interação entre os produtores e 

consumidores da informação, e o aproveitamento das potencialidades da Internet e das mídias 

sociais como parte integrante dos processos. 

2.5. Novas Mídias Sociais 

Os novos meios de comunicação de massa baseados na Internet, alteraram o processo de 

produção e recepção das mídias em geral, incluindo novas possibilidades de interação entre os 

produtores e o público consumidor.  

 Neste contexto, a Web 2.0 surge como um conceito que define a Internet como plataforma, 

onde a regra mais importante é desenvolver aplicações que se beneficiam dos efeitos da rede, para 

se tornarem tanto melhores, quanto mais usadas pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva 

[1]. O termo ganhou popularidade numa conferência sobre Internet realizada em 2004 nos Estados 

Unidos, organizada por Tim O’Reilly. 

Recentemente, O'Reilly [48] criou a expressão Web Squared (Web²), ou seja, Web elevada à 

segunda potência, que resulta da intensa evolução da dita Web 2.0, após 5 anos de sua existência.  

Com o crescente desenvolvimento das aplicações Web, surgiu à expressão “Internet de coisas”, 

potencializando o que se chamava Web 2.0, a novas possibilidades, o que deixa o tema ainda mais 

aberto para novas soluções. O nascimento da Web 2.0 potencializou o que é conhecido como 

                                                 
18 http://en-us.nielsen.com/content/nielsen/en_us/industries/media/television.html 

19 http://www.google.com/tv/ 
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socialização da rede [49], ou seja, quando os indivíduos começaram a interagir e a participar 

ativamente da gestão do conteúdo, compartilhando informações de seu interesse em plataformas na 

Internet.  

As redes sociais são exemplos da concretização deste conceito, e permitem aos usuários 

estarem mais conectados. Isso significa que há um aumento da visibilidade social destes usuários, 

causando uma maior popularidade e audiência dos conteúdos disseminados na rede. Outro valor 

proporcionado pelas redes sociais está relacionado ao gerenciamento de grupos sociais. A interação 

dos usuários com as redes sociais através da formação de comunidade virtuais construídas sobre 

suas afinidades e interesses, abriu as portas para a colaboração, e teve repercussões sociais 

importantes, com o aumento dos processos de trabalho coletivo, de produção, e de construção social 

do conhecimento apoiada pela tecnologia [50].  

Nas redes sociais, o indivíduo escolhe qual comunidade quer fazer parte, e encontra pessoas 

com quem possa compartilhar idéias e promover discussões públicas, sendo a principal motivação o 

seu interesse particular em um ou mais assuntos que configuram a pauta da comunidade em questão 

[51].  

A Internet possibilita, desta forma, um novo padrão de relações sociais, trata-se de um 

“individualismo em rede” [52].  A ideia de Castells e Wellman do individualismo em rede parece 

contraditória, à  idéia das comunidades. Mas o individualismo em rede é um padrão social, e não 

um acúmulo de indivíduos isolados. O que é ocorre é que os indivíduos montam suas redes e 

comunidades, com base em seus interesses, valores, afinidades e projetos.  

O modelo de interação associado à utilização da Internet é fortemente lean-forward, no 

sentido em que o papel do usuário é trabalhar em direção à informação, contrapondo com o modelo 

lean-back, no qual o usuário é alimentado pela mesma informação, não tendo qualquer papel 

proativo na escolha da mesma [53]. Esta característica da Internet tem facilitado a disseminação das 

redes sociais.  A partir daí várias mudanças ocorreram na forma como o conteúdo é produzido, 

gerado e consumido.  

Se a primeira geração da Internet, a Web 1.0, foi baseada na geração de conteúdos estáticos 

com poucas possibilidades de relações interpessoais, a Web 2.0 centrou-se na disponibilização de 

ambientes que proporcionassem a iniciativa, atitude, interesse e participação por parte dos usuários. 

Conforme Levy [50], a existência de uma Internet colaborativa possibilita a disseminação da 

inteligência coletiva, como uma nova forma de construção do conhecimento (ver Figura 4).  
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Figura 4 - Características da Web 1.0 e Web 2.0 

Com o avanço e massificação das ferramentas de mídias sociais surgiu o termo Web 2.0, que 

se constituem em sistemas projetados para permitir a interação social, a partir do compartilhamento 

e da criação colaborativa da informação nos mais diversos formatos.  

Segundo o estudo [35], entre 2006 e 2009 houve aumento crescente de praticamente todas as 

atividades envolvendo mídias sociais. As cinco atividades que mais cresceram foram: assistir vídeos 

pela Internet; escutar músicas e rádios online ao vivo; criar perfil em alguma rede social; criar, ler e 

comentar em blogs e microblogs; e fazer upload de fotos pessoais em algum site de 

compartilhamento. 

A cada dia, novas ferramentas de mídia social vêm surgindo, se estabelecendo, e passando 

por mutações evolutivas naturais - vide os blogs, que nasceram apenas como diários virtuais e 

tiveram sua natureza diversificada com o tempo, como exemplo desta evolução podemos citar o 

surgimento dos microbloggings. Outro exemplo dessa evolução são os Videoblogs, que consistem 

em uma variante dos blogs cujo conteúdo principal são vídeos. Em 2009 os Vlogs – indivíduos que 

produzem vídeos para os VideoBlogs – experimentaram um novo processo de popularização com 

grandes quantidades de acessos de seus vídeos. 

Atualmente, é possível observar uma tendência crescente do uso dos microblogs, com a 

função de preencher uma necessidade de comunicação mais rápida que a dos blogs tradicionais. 

Segundo Reichel [54], o microblog serve para divulgar informações, idéias e a própria marca.  

Neste contexto, surgem os termos lifestream e lifesharing, que denotam o interesse dos usuários em 

tornar público aquilo que acontece em suas vidas, suas preferências, além da divulgação de notícias 

e informações de seu interesse, estes dados fluem em tempo real e estão tendo grande impacto 

inclusive em outros meios de comunicação.  
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A pergunta “What’s happening?”, ou seja, “O que está acontecendo?”, popularizada pelo 

microblog Twitter20, enfatiza este tipo de comunicação, e incentiva os usuários a comunicação. 

Estas características e possibilidades incorporam o conceito de Ambient Intimacy [55], ou seja, 

possibilita que pessoas mantenham contato umas com as outras, com grau de regularidade e 

intimidade que provavelmente não teriam por fatores de tempo e espaço.  

No início de 2009 o programa "Roda Viva", da TV Cultura, experimentou o uso do Twitter 

em sua programação, onde alguns usuários do microblog – serviço até então conhecido por uma 

pequena parcela dos usuários da Internet – faziam comentários, sobre a entrevista com o ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Era a primeira vez que um 

programa de televisão no Brasil integrava o Twitter à sua programação [56]. A experiência do 

programa Roda Viva é um exemplo de algo que virou regra na televisão brasileira: aumentar a 

participação do público, cada vez mais conectado à Internet. A apropriação de ferramentas deste 

tipo provê formas de usá-las para o beneficio próprio, inclusive comercialmente, fazendo 

integrações com outros ambientes, como a televisão.  

No contexto atual da Internet, as redes sociais, aplicações e serviços que tiverem como 

objetivo a aquisição da audiência, e de massa consumidora de informação, não podem agir de forma 

isolada, ou seja, precisam essencialmente manter relações com outras plataformas. Neste contexto 

surgem os mashups, aplicações online resultantes da soma de dois ou mais conteúdos ou serviços, 

que juntos, oferecem um novo serviço para o usuário. A proliferação dos mashups apoiada pela 

numerosa quantidade de interfaces de comunicação de plataformas na Internet, fez com que várias 

aplicações possam ser construídas combinando-se dados de várias fontes, criando uma experiência 

integrada [57].  

O Twitter disponibiliza um serviço que possibilita a interação com todos os recursos que o 

mesmo oferece, e assim como muitas ferramentas de mídias sociais (Facebook21, YouTube22, 

Mypace23, entre outras), permite agregar aplicações de terceiros, através de sua interface de acesso. 

A partir daí, o intercâmbio e divulgação de informações entre as plataformas e redes sociais se torna 

mais evidente, e as mesmas terão também como foco o trabalho em conjunto, aproveitando o 

conteúdo proposto em cada uma. Este tipo de funcionalidade possibilita a Internet de forma auto-

suficiente, a divulgação e fácil disseminação do conteúdo inserido e produzido em seu 

                                                 
20 Uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos 

(em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"). 

21 http://www.facebook.com.br 

22 http://www.youtube.com.br 

23 http://www.myspace.com.br 
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“ecossistema”, esta característica traz para a televisão benefícios importantes na sua convergência 

com a Internet. De forma que a criação de aplicações interligadas com as diversas redes sociais abre 

a possibilidade para novos modelos de negócio, e novas formas de cativar a audiência e público-

alvo, objetivo importante tanto na Internet, quanto na televisão.  

2.6. Usuários geradores de conteúdo (UGC) 

 Assim como a Internet, os usuários também evoluíram, tanto em número, quanto em horas 

dedicadas à  interação com a Web. Somado a isso, a oferta de ferramentas gratuitas, fáceis de 

utilizar, e que oferecem um nível satisfatório de qualidade de serviço tem aumentado. Com isso, a 

publicação e gestão do conteúdo na Internet ficaram mais acessíveis, possibilitando a transformação 

dos usuários, de consumidores para produtores de conteúdo.  

O comportamento dos usuários vem mudando, e cada vez mais observamos o estreitamento 

da sua interação com a tecnologia, a tendência é que nos próximos anos este relacionamento fique 

ainda mais próximo, ou seja, o vivenciamento da cibercultura [47] – que denota a cultura 

contemporânea fortemente marcada pelas tecnologias digitais – estará em crescimento constante no 

cotidiano de cada indivíduo. 

Neste cenário, o Brasil conta com traços culturais de sociabilidade que se manifestam na 

rápida adoção destas novas tecnologias, e o coloca numa situação privilegiada de competitividade 

global. Os usuários passaram a produzir, colaborar e contribuir não só para si e sobre si, mas 

também sobre os ícones que os rodeiam, tornando as marcas tanto parte do processo da construção 

da identidade virtual, quanto de expressão de suas opiniões. Características com capacidades e 

complexidades ainda não totalmente exploradas, e com grande potencial para pesquisa.  

Segundo o instituto eMaketer [58], a quantidade dos usuários geradores de conteúdo (UGC) 

[59], teve um crescimento de 23,6% entre os anos de 2008 e 2009. Estudo promovido pela Nokia 

[60], destaca esta tendência, afirmando que dentro de cinco anos, um quarto de todo o conteúdo de 

entretenimento da Internet e da telefonia móvel virá de material produzido pelos próprios usuários.  

Com o avanço das novas tecnologias no campo da comunicação social, as mídias 

tradicionais precisaram se renovar, e essa renovação têm afetado também os processos de produção. 

O modelo onde a informação é passada de um para muitos, ou seja: o modelo da mídia tradicional, 

está enfrentando o desafio de tentar se adaptar e competir, já que o modelo que ganha espaço é 

aquele onde a informação flui rapidamente de muitos para muitos. Os produtores e consumidores 

são então aproximados por suas preferências, e encontram em temas e assuntos comuns, 

oportunidades de sociabilidade mediada, que não eram possíveis fora da rede. 
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O resultado desta aproximação acaba por transformar a ambos, quando produtores exercem 

influência sobre aquilo que é consumido pelos consumidores, e consumidores com suas idéias 

podem servir de inspiração para novos produtos ou modificações nos produtos existentes 

 Essa troca de via dupla é à base das mudanças dos mercados, onde cada vez mais 

consumidores estão conectados diretamente, não só com os produtores, mas também entre si. Neste 

contexto, os consumidores podem colaborar com suas opiniões particulares publicadas e interagir 

com outros consumidores através de plataformas como redes sociais. Segundo Levy [50], na lógica 

da economia afetiva, o consumidor ideal é ativo, comprometido emocionalmente e parte de uma 

rede social.  

Quando o consumidor passa a coabitar a mesma plataforma que o produtor, temos como 

desdobramento uma nova hierarquia de produção e de distribuição, já que a aproximação entre eles 

é inevitável. Ainda como resultado desta aproximação, temos a formação de uma nova lógica, onde 

surgem novas funções, enquanto outras desaparecem, invertendo ou anulando papéis.  

Em conseqüência, observamos o crescimento da necessidade de aculturação dos ambientes 

de interação com esses novos usuários. Ou seja, os ambientes precisam estar em constante 

renovação, com o intuito de trazer novas fórmulas e atrativos para promover o potencial de 

produção dos usuários geradores de conteúdo.  

 Esta nova relação entre produtores e consumidores, se enquadra na forma como a televisão 

está se transformando, passando do modelo clássico, onde cada o indivíduo tinha seu papel 

estabelecido e pouco se podia fazer para mudar essa situação, para um modelo onde a relação entre 

o grupo que produz e o grupo que consome está cada vez mais próxima. Provocando mudanças 

naquilo que há muito tempo era considerado como sendo a situação normal de uma cadeia de 

produção e recepção do conteúdo de televisão. 

2.7. O Modelo Tradicional: TV 1.0 

A televisão como meio de comunicação agindo de forma isolada, ou seja, sem estar inserida 

na tendência da convergência, é um modelo que segue o conceito de comunicação centralizada de 

um para muitos. Segundo [61], a televisão que estamos acostumados, a analógica, não é interativa, e 

gera programas em fluxo de tempo real, de um ponto de emissão para vários pontos de recepção, 

em lógica seqüencial, operando com uma audiência passiva.  

Neste contexto, a emissora possui o papel bem definido de veiculadora e produtora da 

informação, e os consumidores de receptores. Esse modelo linear possui características que limitam 

a interatividade e a comunicação de forma descentralizada. Esta forma de interação se designa por 
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ser lean back, ou seja, um ambiente que não proporciona possibilidades de interação direta entre 

produtores e consumidores.  

Neste trabalho, este modelo de televisão chamamos de TV 1.0, e destaca a distância do 

grupo que produz o conteúdo e outro grupo que consome. Este último, não tem poderes para 

interferir diretamente na forma e no conteúdo veiculado na programação da televisão. Neste caso, 

os consumidores são agentes passivos na geração do conteúdo. Como podemos observar na Figura 

5, na TV 1.0, os grupos de produtores e consumidores estão totalmente separados e não mantêm 

relações diretas.   

 

Figura 5 - Grupo de Produtores e consumidores no modelo de produção de TV 1.0 

De acordo Gawlinski [62], os processos de produção da TV convencional são muito 

dependentes de modelos sistemáticos e rígidos. A Tabela 1 sugere um modelo de processo de 

produção televisiva, com suas fases e tarefas relacionadas. 

Tabela 1 - Processo de produção de televisão tradicional [62] 

Desenvolvimento Pré-Produção Produção Pós-

Produção 

Broadcast 

 

- Buscas de oportunidades 

- Desenvolvimento da 

idéia  

- Patrocínio  

- Estudos sobre a 

viabilidade da idéia 

 

- Agenda de 

Produção 

- Recrutamento dos 

participantes  

- Orçamento 

- Storyboards 

- Roteiro 

 

 

- Gravação 

 

 

- Edição 

 

 

 

- Exibição 

- Promoção 

e Marketing 
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As novas mídias costumam romper com fronteiras e definições muito rígidas, característica 

típica das mídias anteriores, assim, a separação do processo tradicional de produção em: pré-

produção, produção, pós-producão e distribuição, certamente evoluirá para processos mais 

simplificados e ágeis. De forma que tais etapas que eram totalmente separadas em processos 

anteriores, tornar-se-ão cada vez mais próximas. A inclusão de novas tecnologias pode, além de 

alterar o processo de produção, favorecer determinados gêneros e formatos. 

2.8. Homogeneidade da grade de programação e a pouca de diversidade das 

produções audiovisuais 

No contexto da televisão brasileira, Cannito [36] levanta a problemática inserida na 

homogeneidade da grade de programação, concluindo que no Brasil existem três características que 

contribuem para a centralização e a pouca diversidade do conteúdo televisivo, são elas: (i) há 

concentração excessiva na televisão por assinatura; (ii) o fato do modelo de televisão pública nunca 

ter sido estabelecido com abrangência; e (iii) pela produção de televisão brasileira ser verticalizada, 

ou seja, ao contrário da maioria dos países, a emissora, além de veiculadora é também produtora de 

seu conteúdo, implicando em pouca diversidade de produtores.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, a televisão surgiu como uma aliança dos estúdios de 

cinema, que sempre foram produtores audiovisuais, ou seja, grande parte do conteúdo veiculado nas 

televisões americanas é produzido por estúdios e produtoras externas.   

Cannito [36] afirma que só se garante a diversidade da programação se for assegurada a 

diversificação dos grupos de produtores e dos processos de produção, tornando a grade de 

programação menos rígida, e mais aberta a novas experiências.   

Sobre a centralização dos processos de produção, Mota [63] afirma que “efetivamente, 

nenhuma das nossas ditas televisões públicas, culturais ou educativas conseguiu transpor para a sua 

prática, refletida na programação, gestão e na relação com o público, formas operacionais de incluir 

interesses como a possibilidade de descentralizar a deliberação e os processos de produção”.  

Em 1960, a Rede Globo, optou por uma grade muito rígida – naquele momento a rigidez foi 

importante para fidelizar os telespectadores com programas em horários específicos. Este formato 

continua sendo seguido pela Rede Globo, e pela maioria das grades emissoras até hoje. A televisão 

comercial tem receio de arriscar em novos formatos, e prende-se sempre nas mesmas fórmulas. 

Contudo, com a nova cultura de participação e dinâmica possibilitadas pelos fatores já 

mencionados, é preciso se adequar a este novo comportamento por parte dos usuários, que estão 

cada vez mais conectados a Internet.  
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Segundo Cannito [36], assistir televisão, antes de tudo, configura uma experiência de 

construção de uma esfera pública de debates em uma comunidade, uma experiência de interação, 

com outras pessoas que assistem. Ao contrário do cinema, o ambiente da televisão permite que se 

converse enquanto a programação é exibida.  

 Já percebemos usuários do Twitter e de outros microblogs divulgando e colocando em 

discussão assuntos que assistem na televisão em seu cotidiano, o que denota uma vontade de 

interagir, e de discutir em tempo real o que está sendo assistido.  Este tipo de usuário constata que a 

televisão continua sendo uma opção de entretenimento, contudo, não aceita mais a cômoda posição 

inerte e sem participação, ou seja, além de consumir o produto televisivo, o mesmo quer 

ressignificar os conteúdos que recebe, quer compartilhar suas opiniões e saber o que os outros têm a 

dizer.  

A MTV24 (Music Television Brasil) possui um modelo de organização da sua grade de 

programação que se contrapõe a problemática apresentada por Cannito, principalmente no quesito: 

diversificação de produtores; e recentemente anunciou uma nova programação baseada em blocos 

de 15 minutos. Estes programas procuram refletir o novo comportamento dos usuários e a dinâmica 

da Internet, além da inserção de conteúdo produzido pela audiência. Como são de curta duração, 

podem manter integrações com outras mídias, que necessitam de uma abordagem mais ágil e direta, 

como por exemplo, as redes sociais.  

Segundo a MTV, essas atrações têm o dobro da média de audiência daquelas com maiores 

duração. Depois de constatar a boa audiência dos programas “15 minutos” e “Fudêncio e Seus 

Amigos” – ambos com 15 minutos –, a MTV decidiu criar outras quatro atrações com esse mesmo 

formato. A procura pela diversidade de conteúdo levou a emissora a abrir espaço para as produções 

caseiras e independentes, muitas delas produzidas pelo público consumidor.  

Neste contexto, as estratégias adotadas pela MTV são um bom exemplo para os produtores 

de conteúdo e emissoras de televisão, que desejam aproveitar-se da tecnologia digital convergente 

para construir redes independentes de televisão. Enquanto grande parte das emissoras de televisão 

continua praticando um formato de programação com o objetivo de atingir todos os públicos, com 

produtos audiovisuais produzidos para variadas classes sociais, gênero, idade, escolaridade e 

preferência de consumo, o modelo de programação da MTV é mais segmentado e focado em um 

público-alvo específico, neste caso, a população mais jovem.  

Diante disso, podemos observar que é possível utilizar outras estratégias em relação ao 

formato da grade de programação, contrapondo o modelo rígido implementado pela Rede Globo 

                                                 
24 www.mtv.com.br 
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desde o início dos anos 60, partindo para um modelo mais flexível, viabilizando construção de redes 

independentes de televisão.  

Segundo Cannito [36], esta tendência de programação reflete em dois padrões de qualidade: 

(i) por um lado, as grandes redes poderão produzir conteúdo de grande qualidade técnica em alta 

definição; (ii) por outro lado, haverá o surgimento de inúmeras redes locais e segmentadas que 

deverão procurar outro padrão de qualidade. Estas redes locais serão focadas em grande parte na 

programação ágil, ou seja, com um foco maior na transmissão ao vivo. 

Em relação à TV pública, Mota [63] afirma que a permanência e a promoção do bem 

comum é a razão de ser do público, destacando três aspectos de seu pensamento: comum é o que 

nos é próprio, apropriado e apropriável: (i) próprio, é o que se pode compartilhar, ou seja, a nossa 

visão de mundo, os nossos valores e o nosso conhecimento; (ii) apropriado, é o que é relevante, com 

que nos identificamos, que permite o crescimento e se transforma em alimento para garantir a 

mudança, o movimento e a transformação contínua da vida; e (iii) apropriável que conota o sentido 

de patrimônio de que posso me servir porque pertence a todos e é de responsabilidade de todos.  

Todos os três aspectos mencionados por Mota refletem a televisão como modelo mais 

próximo do público, ou seja, em um contato mais intimo com a audiência, onde a mesma se torna 

parte integrante dos processos. 

Mota, conclui que: “[...] não há justificativa plausível para a inexistência desses 

instrumentos nas televisões, incluindo as estatais, educativas e públicas, e que a grande maioria das 

emissoras que se dizem públicas não opera os seus dispositivos descentralizadores.” 

Dessa forma, é preciso refletir sobre o modelo de comunicação vertical característico da 

televisão no Brasil. A implementação de processos horizontais tem o potencial de diversificar as 

opiniões, tornando a televisão um ambiente formado por múltiplas visões que vão assegurar a 

promoção do bem comum, destacado por Mota.  

2.9. Segmentação da Audiência 

De acordo com Matuck [64], as formas de se dirigir ao público, e obter maior sucesso de 

audiência, são aquelas que possibilitam aos usuários maneiras de participação, e acesso a conteúdo 

segmentado. A audiência, que antes era monopólio de um conjunto de empresas, hoje está dividida 

entre as mais diversas formas de mídia.  

De acordo com Hoineff [65] a televisão brasileira jamais terá os índices de audiência das 

décadas de 80 ou 90, pois os telespectadores agora dividem seu tempo com as novas mídias, a 

mesma precisa evoluir no sentido de se adequar a estas mudanças. Para Hoineff [65], “a televisão 

está se tornando mais individual e isso não tem volta.”  
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Segundo Patriota [66] a “mídia do eu” ou a “eu-mídia” não substitui a mídia de massa ou a 

mídia tida por tradicional, ela apenas se coloca a seu lado, complementando-a por meio de outro 

papel, se acaba cooperando para a fragmentação da audiência que é seu objetivo. Neste cenário, 

podemos perceber que a sociedade anseia por liberdade de fazer suas próprias escolhas, e isso afeta 

também o ambiente de televisão.  

Neste contexto, as tecnologias digitais favorecem a formação de um público “multimídia” e 

altamente fragmentado, que consome produtos audiovisuais sob demanda e não está mais somente 

em frente à televisão, ou seja, assistem TV através de outros meios. A experiência individual de 

assistir televisão inclui o desejo de escolha, que é pessoal, o que significa que as pessoas querem 

controlar a programação que assistem.  

Atualmente é possível perceber que o modelo tradicional da família sentada no sofá 

assistindo a televisão está mudando. Os aparelhos de televisão estão em vários pontos da casa, na 

sala, no quarto, na cozinha, e cada pessoa assistindo a sua programação favorita em ambientes 

diferentes. Um exemplo de um modelo de negócio baseado nesta proposta seria no contexto da TV 

por assinatura, onde o telespectador poderia escolher quais canais formariam o seu pacote pessoal, 

ao invés, de ser obrigado a adquirir planos previamente montados pela emissora.  

2.10. Crescimento do Uso de Vídeos on-line 

Atualmente 83% dos usuários da Internet assistem vídeos na rede, a porcentagem em 2006 

era de 32% [35]. De acordo com a comScore25,  cerca de 150 milhões usuários nos Estados Unidos 

assistem a aproximadamente 14,5 bilhões de vídeos ao mês. Isso representa uma média de 97 

vídeos mensais por indivíduo.  

A banda irlandesa U2 levou mais de 1,3 milhões de fãs para o canal da banda no YouTube, 

para a transmissão de um show realizado em 26 de outubro de 2009 [69]. Este fato mostra o 

potencial deste tipo de transmissão através da Internet, visto que com a definição do público-alvo – 

neste caso os fãs da banda – a transmissão pode vir a ter uma audiência garantida e de alcance 

mundial, o que seria dificultada em outros meios de comunicação.  

Entretanto, a audiência ainda está longe da hoje alcançada pelos principais canais de 

televisão, em muito, pelo fato do dispositivo de acesso atualmente ainda serem computadores. A 

cultura em geral – mas isso tem mudado - ainda é de assistir TV através do aparelho convencional. 

Com o advento das TVs conectadas, e a possibilidade de ter acesso a conteúdo audiovisual no 

                                                 
25 http://www.comscore.com/ 



 

45 

 

aparelho de TV por meio da Internet, potencializara o consumo de conteúdos provenientes deste 

meio.    

Com o aumento da audiência de vídeos na Internet, o IAB (Interactive Advertising Bureau)26 

publicou os padrões publicitários para o formato de vídeo on-line, confirmando essa tendência,  e 

enfatizando a necessidade de rentabilização deste gênero de conteúdo. Este documento já era muito 

esperado pelos editores de portais multimídia, agências publicitárias e produtores de conteúdo. 

Grande parte desse crescimento em publicidade de vídeos na Internet é uma tentativa dos 

anunciantes de seguir sua audiência, que tem migrado por consumir conteúdos da Internet. 

O equilíbrio na aplicação deste tipo de publicidade é extremamente importante, visto que se 

o anuncio for demasiadamente longo, é provável que a audiência desista de consumir o vídeo. A 

forma mais eficaz se utiliza de anúncios de curta duração e, de preferência, com alguma relação 

com o conteúdo a ser visionado.  

O portal Revver27 foi criado para trazer um modelo de negócio para os vídeos criados pelos 

usuários. O Revver utiliza publicidade post-roll no final dos vídeos, e divide os lucros destes, com 

os usuários que postaram os vídeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 O IAB é a autoridade que estabelece os padrões - ou pelo menos que os sugere - à industria publicitária, permitindo que por um 

lado os sites preparem os seus layouts para receber formatos perfeitamente identificados e, por outro, que as agências criativas 

trabalhem propostas que se encaixem nos objetivos dos seus clientes.  

27 http://www.revver.com/ 
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3. A TV 2.0 

Como já discutido, com a evolução dos serviços oferecidos pela Internet, principalmente 

pelos conceitos de colaboração e personalização apresentados pela Web 2.0, os grupos de 

produtores e consumidores estão misturando seus papéis.  Segundo Tiraboschi [67], a migração 

digital oferecida pela tecnologia na televisão aponta que o telespectador esta cada vez mais no 

controle do conteúdo produzido.  

A televisão deixou de ser uma experiência de transmissão unidirecional, passando a ser uma 

experiência de ligação bidirecional distribuída através de redes distintas – Radio difusão, Satélite, 

Internet – para diferentes tipos de dispositivos de acesso, com a possibilidade de interação constante 

do indivíduo que assiste, onde o mesmo deixa de ser um mero espectador para ser um usuário que 

interage com o ambiente.  

Neste contexto, para que determinada programação televisiva tenha sucesso e seja de boa 

aceitação, é importante que seja aberto espaço para o público contribuir na construção da 

informação.  O público consumidor começa então a desempenhar um papel mais ativo dentro do 

processo. Na produção audiovisual amadora, cada um produz o que quer e na forma como quer. 

Diante disso, podemos observar uma crescente tendência na televisão de gerar projetos que 

abarquem a produção dos espectadores e garantam que ela seja construída dentro de formatos 

previamente estabelecidos.  

 O telejornal, por exemplo, que desde sua criação sempre teve um formato muito rígido, 

apresenta mudanças em sua linguagem. Alguns telejornais já incorporam vídeos caseiros que 

podem trazer um furo de reportagem. A qualidade técnica do vídeo em si já não importa tanto, o 

apuramento técnico da imagem fica em segundo plano, o mais importante é ter o registro do fato e a 

participação do telespectador com o objetivo de cativar a audiência. O quadro do programa 

Fantástico “Bola Cheia e Bola Murcha” veiculado na Rede Globo denota este tipo de participação, 

neste caso, podemos observar que a qualidade de imagem da produção audiovisual não tem tanta 

relevância, o fator determinante é o conteúdo. 

De acordo com Vilches [68], a emissora de televisão deixou de ter o monopólio da 

distribuição da informação audiovisual. Atualmente, para produzir e veicular conteúdo televisivo 

não é mais necessário ter a infra-estrutura de uma emissora de televisão. A partir de qualquer lugar, 

é possível fazer uma transmissão, com apenas um dispositivo de captura de vídeo e acesso a 

Internet.  
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3.1. Cenários de uso da TV 2.0  

Com o passar dos anos, os usuários começaram a evoluir na interação com as aplicações 

multimídia, gerando novas demandas tecnológicas para estes serviços. As aplicações também 

evoluíram possibilitando a estes usuários novas opções de interatividade. Os hábitos dos usuários 

estão mudando. Isso tem permitido o sucesso de outros gêneros e de novas formas de apresentação 

e veiculação do conteúdo.  

No momento atual, os usuários graças à disponibilidade de equipamentos de edição de vídeo 

mais acessíveis, a facilidade no manuseio de dispositivos de captura de vídeo (câmeras) e a 

possibilidade de distribuição do conteúdo através da Internet, estão criando conteúdo 

especificamente para a audiência online. Neste contexto, podemos perceber que o usuário comum 

da Internet está adquirindo um perfil cada vez mais profissional, e isso tem influenciado 

diretamente na qualidade de suas produções.  

O público-alvo que se encontra conectado a Internet ganha cada vez mais importância, visto 

que através deste meio é possível atingir um público segmentado e com abrangência de alcance 

mundial. As empresas que trabalham com conteúdo audiovisual estão atentas a este mercado, e 

percebendo a viabilidade da transmissão de vídeo na Internet, as produtoras de mídia começaram a 

produzir conteúdo para veiculação com foco na Internet, à série Wainy Days28, formada por 

episódios com duração de aproximadamente 5 minutos, é um exemplo deste tipo de atuação.  

Enquanto as empresas que atuam exclusivamente na Internet reforçam a produção de 

conteúdo audiovisual, ou investem no licenciamento de material de grandes produtores para 

viabilizar a transmissão neste meio, as redes de TV no Brasil vêem a Internet como meio para 

prolongar a vida útil de suas programações, atingindo muitas vezes um público que tem a Internet 

como forma principal de acesso a informação.  

A oportunidade de negócios observada neste tipo de convergência, fez com que no ano de 

2009, as emissoras: Rede TV!, SBT, Bandeirantes e Record, investissem em projetos com atuação 

na Internet e nas mídias móveis, enquanto a Globo aprofundou sua estratégia na rede, já que esta 

empresa desde 2003 mantém o portal Globo.com29, veículo pioneiro na confluência entre as 

emissoras de televisão e a Internet. A estratégia adotada vai além de veicular partes da programação 

em serviços já disponíveis na Internet, como observado no YouTube. A atuação destas emissoras na 

Internet baseia-se em oferecer um portal próprio no qual suas programações são exibidas com 

auxilio de ferramentas sociais.  

                                                 
28 http://www.wainydays.com/ 

29 http://www.globo.com 
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A TV Cultura percebendo o aumento da audiência na Internet, começou a transmitir ao vivo 

a gravação do programa Roda Viva em seu portal IPTV Cultura30, e observando a boa audiência 

conseguida, já estuda a possibilidade de transmitir outros programas de sua grade de programação 

na Internet.  Este tipo de abordagem vai além da aplicação do modelo chamado de catch-up31 - 

aquele onde a emissora veicula a programação na Internet depois de sua exibição pela televisão – o 

objetivo, portanto, é de retransmitir toda a programação, assim como lançar centros de mídia que 

agregue conteúdos do canal, ou ainda produzir uma programação especifica para a veiculação em 

paralelo na Internet.  

Neste contexto, podemos observar que desde os grupos de usuários produtores amadores, até 

as emissoras e produtoras de televisão e cinema, estão formando equipes dedicadas a produzir 

conteúdo especificamente para Internet dada a grande viabilidade.  

A Figura 6 apresenta um cenário de atuação da TV 2.0, onde é destacada a possibilidade de 

produção dos usuários produtores de conteúdo, das redes independentes de televisão, das TVs 

coorporativas, das televisões por assinatura, das emissoras de TV Aberta. 

 

Figura 6 - Cenário de uso da TV 2.0 

                                                 
30 http://www.iptvcultura.com.br/ 
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 Estes diversos produtores estão inserindo cada vez mais conteúdo na rede, possibilitando 

seu acesso através de vários suportes midiáticos. A utilização da Internet permite tanto a 

transmissão do conteúdo, quanto o compartilhamento e a produção colaborativa, características 

peculiares deste meio. A partir daí conteúdos produzidos por usuários finais da Internet podem ser 

veiculados em emissoras profissionais, redes independentes, canais amadores, canais individuais, 

entre outras possibilidades.  

Estas características possibilitam a criação de um cenário onde temos uma rede mãe, 

formada por várias redes e/ou canais de conteúdos segmentados. Estes canais possuem autonomia e 

gerência própria, e são formados por produções desenvolvidas de forma descentralizada e com 

suporte a colaboração, sendo produzidos e distribuídos em diversos meios (Internet, dispositivos 

móveis), não apenas por radio difusão como geralmente é praticado. 

Para visualização da aplicabilidade deste cenário em um caso real, podemos citar uma Rede 

de TV Educativa (rede mãe), que possui canais sendo gerados e produzidos por entidades e pessoas, 

formada por redes menores (redes filhas), que podem ser, por exemplo, as escolas municipais, 

estaduais e universidades do país, que por sua vez possuem canais sobre as mais variadas matérias e 

assuntos educativos. 

 

Figura 7 - Criação de redes e canais segmentados 

Este tipo de cenário pode ser aplicado em outros contextos, principalmente nas redes de TVs 

ditas Públicas, que por sua natureza devem ser construídas de forma a se colocar como bem comum 

da sociedade. 
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Esta rede não teria apenas características encontradas em uma rede de TV tradicional, mas 

sim, um ambiente desenvolvido como uma rede social, que potencialize relações interpessoais, e 

possibilite a criação de conteúdos de forma horizontal, com intercâmbio de suas produções. Este 

formato não é hierárquico, ou seja, diferente do modelo de TVs afiliadas onde parte da programação 

é imposta pela rede maior, neste caso, os canais tem vida própria e podem crescer de forma livre, 

inclusive replicando em suas programações conteúdo de outros canais que fazem parte da rede. 

Como todo sistema social, políticas de auditoria do conteúdo dos canais se fazem necessárias, com 

o intuito de evitar a disseminação de conteúdo impróprio. 

Com a disseminação do modelo da televisão conectada a Internet, e a massificação das 

mídias móveis, os consumidores não necessitam estar à frente do computador para poder assistir o 

conteúdo proveniente da Internet.  

Ao utilizar o aparelho de televisão, a tendência é que o telespectador tenha um 

posicionamento mais passivo do que quando o mesmo utiliza computadores. Neste contexto, a 

televisão conectada torna possível a experiência de ter acesso a conteúdo televisivo da Internet, com 

ambientes de interação mais simples, otimizados e compatíveis com os aparelhos de televisão 

tradicionais. 

Um dos pontos importantes para a popularização deste serviço é o crescimento, a penetração 

e a melhoria da qualidade da banda larga no país, que, no Brasil, deve melhorar com a implantação 

do PNBL. De forma que é possível não apenas transmitir, mas ter a certeza que o público-alvo 

receberá o conteúdo. Com isso o público de canais disponíveis na Internet passa a incluir o público 

tradicional de TV, além dos usuários que utilizam computadores e dispositivos móveis. 

3.2. O Conceito TV 2.0 

O termo TV 2.0 reflete o momento de convergência, onde a televisão incorpora a penetração 

da Internet e das mídias sociais na rotina dos telespectadores, modificando seus formatos 

tradicionais, buscando maneiras de sustentar sua hegemonia, estabelecendo parcerias na Internet e 

nas mídias móveis, distribuindo seu conteúdo nesses meios, e deixando de ser a única a transmitir e 

a produzir conteúdo televisivo, possibilitando a participação direta do público. Aumentando a 

diversificação das produções, e facilitando a criação de redes de TV com conteúdo desenvolvido de 

forma colaborativa, com a utilização das redes sociais como meio de suporte para a comunicação e 

interação.  

Uma das características da televisão é a exibição de fluxo ininterrupto, ou seja, o 

funcionamento da televisão baseia-se na agregação e organização de conteúdos em fluxos com 
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formato próprio. A Internet é hoje uma importante fonte de conteúdo que, através da inserção de 

conteúdo dos usuários produtores, tem aumentado seu acervo a cada dia. 

Na televisão o público espera que alguém organize o fluxo de informação que ele deseja 

receber, ou seja, embora a televisão também possa exibir os vídeos provenientes da Internet, é 

essencial que haja uma organização do conteúdo em fluxos transmitidos em canais de televisão.  

A Internet opta pela diversidade, com conteúdos diversos, segmentados e modelos menos 

rígidos. A televisão, por sua vez, necessariamente possui uma organização e um processo bem 

definido. A união destas características pode trazer novos formatos para os processos de produção 

de conteúdo de televisão realizado no ambiente e distribuído na Internet. 

Neste cenário, a colaboração tem o potencial de ser uma das grandes promotoras de 

mudanças na televisão nos próximos anos. O objetivo da produção colaborativa, portanto, não é 

apenas divulgar a obra do realizador amador, o foco principal é diversificar os programas para 

atender aos interesses da maioria dos telespectadores, diminuindo o modelo rígido imposto pela 

grade de programação tradicional das principais emissoras do Brasil. 

Os produtores de conteúdo inseridos neste cenário podem, portanto, construir seus 

ambientes no contexto das mídias sociais, com vistas a possibilitar que os usuários colaborarem no 

sentido de produzirem seus próprios canais de televisão, com conteúdo segmentado para públicos 

específicos, aumentando assim a diversificação na oferta de canais.  

Em um primeiro momento, os produtores estão desenvolvendo suas produções para um 

público mais direcionado, e com conteúdo definido a partir das sugestões dos consumidores. Neste 

processo os consumidores vão também se transformando em produtores da informação na medida 

em que produzem e compartilham informações. 

No próximo passo, o conjunto de potenciais produtores cresce. Criando um cenário limite 

onde o conjunto de produtores é igual ao de consumidores.  A tendência é que cada vez mais o 

telespectador esteja preocupado com o que acontece em sua comunidade, consumindo aquilo que é 

produzido por ela. A Figura 8 apresenta esta fusão dos grupos de usuários produtores e 

consumidores.  



 

52 

 

 

Figura 8 - Evolução do Grupo de Produtores e Consumidores 

3.3. Aspectos Motivadores do Conceito TV 2.0 

Entre os aspectos motivadores das características incluídas no conceito TV 2.0, podemos 

citar alguns dos principais: 

 A mudança de comportamento do público telespectador, que agora sente a necessidade de 

participação constante; 

 O aumento dos usuários com o potencial de produzir conteúdo; 

 As potencialidades do uso de comunidades produtoras através das redes sociais, capazes de 

gerir conteúdos produzidos pelos usuários, e a partir destes constituir a programação de 

canais de televisão produzidos e acessíveis através da Internet.  

 Os avanços das mídias sociais, e a possibilidade de integração com mecanismos 

convergentes, para a distribuição e acesso ao conteúdo; 

 A tendência atual do lifecasting como uma difusão contínua dos acontecimentos na vida de 

uma pessoa através das mídias sociais, como por exemplo, pessoas discutindo em 

ferramentas como o Twitter os programas televisão que estão assistindo; 

 O aumento dos usuários na Internet com desejo de consumir conteúdo, ou seja, a 

possibilidade de aquisição de uma audiência cativa, com pessoas interessadas em assistir a 

programação e participar; 

 O crescimento da distribuição de vídeos na Internet; 

 Os avanços da indústria, no sentido de prosseguir rumo à convergência; 

 A possibilidade de incorporação da narrativa transmidiática nas obras televisivas;  
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 O Aumento da banda larga possibilitando novas opções de interatividade, com modelos de 

negócio como o broadband TV;  

 Massificação do acesso ao computador e Internet; 

 Baixo custo de equipamento de captura de vídeo (câmeras); 

 Tecnologias de software facilitando a criação de canais de televisao na Internet, como por 

exemplo, as aplicações ricas para Internet (RIA). 

O conceito TV 2.0 tem impactos na forma como a sociedade percebe e interage com a 

televisão, criando novas formas de interação que podemos já hoje identificar, e outras formas que 

ainda irão surgir em uma evolução constante.  

A produção e distribuição de conteúdo levando em conta essa realidade é atualmente um 

desafio para os profissionais e usuários da televisão, e as referências sobre modelos e processos 

operacionais de produção que procuram seguir estes paradigmas ainda são escassos.  

A convergência entre a televisão e a Internet, tem possibilitado a formulação de novos 

modelos de negócios e de atuação, visto que a descentralização da produção tem aumentado a cada 

dia,  de forma que o conceito proposto não se trata apenas de uma replicação da veiculação de 

conteúdo audiovisual na rede, como os modelos tradicionais de vídeo sob demanda disponíveis 

hoje, mas vai além, se trata do surgimento de novos processos e rotinas produtivas que possibilitem 

a usuários e pequenas redes de televisão produzir e veicular conteúdo audiovisual na rede.  

A diminuição da audiência das grandes redes de televisão são indícios do surgimento destas 

possibilidades, já que o usuário da televisão tem dividido seu tempo com outras mídias, o caso aqui 

não é afirmar que uma mídia irá substituir a outra.  O discurso é convergente, de forma que as 

mídias televisão e Internet tendem a se complementar cada vez mais.   

Para a indústria a evolução das estruturas organizacionais das empresas de televisão, com a 

formulação de modelos capazes de implementar a concepção dos procedimentos necessários à 

execução da produção audiovisual descentralizada se faz necessária. 

Para que uma ferramenta seja desenvolvida com base no conceito da TV 2.0, alguns 

requisitos conceituais e tecnológicos precisam ser implementados. Para isso, foram identificados os 

desafios que, após a decomposição do problema nas suas partes, representam os pontos de decisão 

para a escolha da metodologia, das tecnologias e dos processos a serem utilizados.  
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4. A FERRAMENTA A3TV 

Neste capítulo apresentamos uma ferramenta desenvolvida com a intenção de mostrar que o 

conceito TV 2.0 é passível de implementação. Descrevemos a ferramenta A3TV, apresentando sua 

arquitetura e os componentes que a compõem, detalhando sua aplicabilidade no processo de 

produção e distribuição de conteúdo, bem como explicando como a mesma foi desenvolvida, 

apresentando suas fases de análise, projeto e implementação. 

4.1. Descrição Geral  

A ferramenta A3TV é um ambiente que incorpora as principais funcionalidades da Web 2.0, 

em conjunto com as características do ambiente de televisão, em um cenário de colaboração na 

Internet. A proposta tem como objetivo a validação dos conceitos propostos no capitulo 3, em 

relação a definição de TV 2.0. Como seu próprio nome sugere a ferramenta A3TV (Anytime, 

Anywhere and by Any one TV) [70] é um ambiente voltado para a produção de conteúdo audiovisual 

com possibilidades de produção e consumo realizado por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em 

qualquer tempo. Para isso, disponibiliza aos usuários ambientes de produção, distribuição, recepção 

e divulgação do conteúdo, com a inserção de mecanismos de interação e estratégias de colaboração 

e aquisição de audiência. A ferramenta consiste em dois ambientes principais: a Rede Social (A3TV 

Social) e os Ambientes de Produção (A3TV Studio).  

4.1.1. Rede Social (A3TV Social) 

A interação entre os usuários é permitida através de uma Rede Social, onde políticas de 

controle, comunicação e coordenação foram implementadas, com vistas a possibilitar uma melhor 

organização do conteúdo produzido, facilitando o seu acesso, através de uma interface adequada as 

necessidades da Web 2.0.  A Rede Social proposta é formada por comunidades virtuais temáticas, e 

disponibiliza ambientes onde os usuários podem interagir, discutir e expressar suas opiniões, além 

de ter acesso a opções de visualização do conteúdo. A Rede Social é formada por dois ambientes 

principais:  

 Visualização do conteúdo – onde os usuários têm acesso aos vídeos, programas, playlists e 

canais disponíveis, além das informações e metadados dos mesmos;  

 Comunicação e interação – onde os usuários têm acesso ao seu perfil, a mecanismos de 

comunicação, interação, possibilidade de manter seus conteúdos favoritos, upload de 

conteúdo, comunidades e amigos. 
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Um dos fatores importantes no contexto da Rede Social são as estratégias de aquisição de 

audiência, característica importante para o conceito TV 2.0. Para tanto, foram desenvolvidos 

mecanismos de integração com outras redes sociais e serviços web, facilitando a divulgação do 

conteúdo produzido. Foram desenvolvidos mecanismo de controle de acesso e autenticação, para 

dar o suporte necessário ao controle de permissões e acesso aos ambientes. 

4.1.2. Ambientes de Produção (A3TV Studio) 

O ambiente A3TV Studio implementa o workflow de produção do conteúdo audiovisual 

disponibilizado pela ferramenta. Utilizando-o, os usuários podem compartilhar suas idéias, tornando 

possível a construção do conteúdo com suporte a colaboração. O modelo desenvolvido segue um 

processo bem definido, onde os usuários podem interagir para a produção do conteúdo. Para um 

melhor entendimento de como ocorre o processo de criação, apresentamos as definições das 

entidades utilizadas nos ambientes de produção. As duas principais são: (i) canal – espaço onde a 

programação televisiva é veiculada. Cada canal possui uma grade de programação, e pode ser 

definido em torno de uma temática, assim como geralmente acontece nos canais de televisão por 

assinatura, ou pode ser composto por conteúdo de diversos temas e formatos; (ii) grade de 

programação – espaço de tempo onde é organizado o conteúdo televisivo veiculado em um canal. 

No contexto da A3TV, a grade de programação é formada por programações que, por sua vez, 

contém: vídeos, programas e playlists, como apresentado na Figura 9. Na montagem da grade de 

programação é possível inserir programações com apenas vídeos, ou programas, ou playlists, ou 

outra combinação, de forma que o sistema possibilita que o usuário faça sua organização do 

conteúdo de forma flexível.  

Este tipo de funcionalidade permite que o usuário crie programas temáticos, blocos de 

propagandas, uma programação para horários específicos, permitindo o fácil reuso destes itens 

previamente produzidos em outras programações.  

 

Figura 9 - Espaço de tempo da grade de programação 
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As entidades que podem compor as grades de programação são: 

 Vídeo – arquivo audiovisual; 

 Programa – um bloco formado por um ou mais vídeos;  

 Playlists – um bloco formado por vídeos e programas; 

O sistema também possibilita a criação de eventos ao vivo (live), com o fluxo gerado a partir 

de algum dispositivo de captura.  

A montagem da grade pode ter conteúdo agendado ou não agendado, ou seja, é possível 

definir (ou agendar) o instante em que uma determinada programação será iniciada. 

4.1.2.1. Dependência entre as entidades 

Um canal é uma composição de vários vídeos, programas e playlists que são organizados de 

acordo com uma grade de programação. Por fim, uma grade de programação é uma organização 

temporal do conteúdo audiovisual.   

Um canal pode ser formado por N programações. Como por exemplo, uma programação 

criada para o turno da manhã, tarde, noite e madrugada. A Figura 10 apresenta como ocorre a 

dependência entre canal, programação e programa. 

 

Figura 10 - Dependência entre canal, programação e programa 
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4.1.2.2. Processo de Criação de Canais 

O processo de geração e apresentação dos canais é formado por duas etapas principais: (i) a 

primeira é responsável pela inserção, adaptação, produção e transmissão do conteúdo; e (ii) a 

segunda onde o conteúdo produzido é apresentado aos usuários consumidores.  

Estas etapas foram implementadas, desde as ações de inserção, codificação e 

armazenamento do conteúdo, até a sua veiculação e recepção. A definição destas regras foi de 

grande importância para a implementação dos componentes da arquitetura do sistema (ver seção 

4.4) e refletem diretamente as funcionalidades disponibilizadas nas Interfaces da A3TV Studio. As 

entidades (programas e playlists) podem ser definidas em momentos diferentes, e utilizadas 

posteriormente na criação dos canais, de forma que o processo de criação não precisa acontecer de 

forma seqüencial. A Figura 11 apresenta uma visão sistemática dos passos necessários para a 

criação dos canais.  

 

Figura 11 - Processo de criação da ferramenta A3TV 

De acordo com a numeração destacada na Figura 10, descrevemos cada passo: 

1) No ato da inserção do conteúdo do vídeo, o mesmo recebe um tratamento onde são 

extraídos seus metadados e alguns thumbnails. Através de um processo de 

transcodificação, os vídeos são codificados para o formato padrão. Após este processo, o 

conteúdo já se encontra indexado no repositório local e disponível para uso. Através da 

gerência de vídeo o usuário pode associar alguns metadados aos vídeos, como: título, 

descrição, categoria, palavras-chave. 
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2) O processo possibilita a criação de programas - onde é possível a criação de blocos 

formados por uma seqüência de vídeos. Na produção dos programas são associados 

alguns metadados descritivos, como: título, descrição, categoria e palavras-chave. Os 

programas criados são disponibilizados para acesso no formato de vídeo sob demanda, e 

ficam disponíveis para serem inseridos nas programações dos canais.  

3) O processo possibilita a criação de playlists – onde é possível a criação de blocos 

formados por uma seqüência de vídeos e/ou programas. De forma similar ao processo de 

produção de programas, na produção de playlists também são associados alguns 

metadados descritivos, como: título, descrição, categoria e palavras-chave. As playlists 

criadas são disponibilizadas para o acesso no formato de vídeo sob demanda, e ficam 

disponíveis para serem inseridas nas programações dos canais.  

4) Na criação de canais são definidos metadados como: título e descrição, e a imagem 

(logomarca) do canal. Para a construção das programações são disponibilizadas duas 

formas de criação:  

a. Agendamento – onde é possível associar o início da transmissão da 

programação a um horário e data.  

b. Linha de execução – onde é possível iniciar a programação sem a necessidade 

de agendamento, ou seja, a mesma tem início no instante da publicação. Na linha 

de execução existem dois mecanismos principais: (i) a seqüência em edição – 

onde é possível criar e editar as programações que serão publicadas, além disso é 

possível editar programações que estão em execução, possibilitando uma nova 

publicação com as alterações; (ii) e a seqüência em execução –   onde é possível 

realizar operações de controle em relação a programação que está sendo 

veiculada, como: parar, pausar, adiantar, retroceder, e abortar o fluxo, além disso, 

as programações em execução podem ser monitoradas em tempo real, onde é 

possível visualizar o tempo de execução de cada item da programação, e sua 

duração total.  

5) Após todo o processo descrito na etapa 4 é gerado o produto final: os canais produzidos. 

Os canais podem ser acessados pelos usuários consumidores através dos mecanismos de 

visualização da A3TV Social. A visualização das grades de programação dos canais em 

execução são disponibilizadas através de um WebEPG (Electronic Program Guide) 

desenvolvido e modelado para o ambiente Web.  
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É possível a utilização de programas previamente produzidos, de forma que o workflow não 

segue um modelo seqüencial de produção, onde após ter produzido um programa necessariamente o 

mesmo precisa ser inserido na grade de programação. Cada entidade pode ser produzida em 

momentos diferentes, de forma independente, e armazenada no repositório, para posterior 

utilização. 

Todos os conteúdos produzidos podem ser compartilhados, por exemplo, é possível o 

compartilhamento de vídeos, programas e playlists. Ao tempo em que o conteúdo está sendo 

produzido é possível a inserção de conteúdo de outras bases como o Youtube, além da divulgação 

do conteúdo produzido em outras redes sociais. O conteúdo também pode ser indexado de fontes 

externas provindas da Internet, através de mecanismos de captura e recuperação de conteúdo 

multimídia e de metadados.   

4.1.2.3. Processo de Criação de Eventos ao Vivo 

A Figura 12 apresenta um processo de geração e distribuição de eventos ao vivo, 

transmitidos a partir de algum dispositivo de captura (câmera). Os fluxos são gerados e 

disponibilizados na forma de canais ao vivo na A3TV Social. 

 

Figura 12 - Workflow para produção de eventos ao vivo 

De acordo com a numeração destacada na Figura 20, descrevemos cada passo: 

1) O processo possibilita a criação de um fluxo ao vivo, onde é possível associar 

metadados como: título e descrição.  

2) O próximo passo é iniciar a geração dos fluxos ao vivo a partir de uma câmera de 

captura, que pode ser desde uma webcam, até câmeras de alta definição. 
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3) Os usuários têm acesso ao conteúdo dos fluxos ao vivo através da A3TV Social. 

Os fluxos de vídeo ao vivo gerados podem ser divulgados em outras redes sociais e serviços da 

Internet. 

4.2. Análise e Projeto da Ferramenta A3TV 

Na realização das etapas de análise e projeto da ferramenta A3TV, foram realizadas as 

definições dos atores do sistema, dos casos de uso, dos requisitos funcionais e não-funcionais [71]. 

4.2.1. Descrição dos atores do sistema e suas definições 

A estratégia adotada foi trabalhar com três perfis de usuários distintos: 

 Usuário consumidor: que apenas consume o conteúdo. 

 Usuário consumidor participativo: que apenas consume o conteúdo e participa ativamente 

da rede social. 

 Usuário produtor de conteúdo: que participa efetivamente da elaboração do conteúdo, 

através dos ambientes de produção.  

Para o usuário consumidor evidenciamos a percepção do conteúdo [72] – que destaca o 

espaço destinado às informações relacionadas ao tipo de conteúdo proposto. Este tipo de usuário 

tem acesso a conteúdos como: canais, playlists, programas e vídeos. Para o acesso a estes 

conteúdos, os usuários não necessitam de autenticação. Esta estratégia foi adotada para facilitar o 

acesso aos conteúdos por parte dos usuários que querem apenas consumir informação e não desejam 

participar efetivamente. Com a possibilidade de autenticação, o usuário tem acesso à rede social e 

aos ambientes de produção, onde poderá interagir com os mecanismos de colaboração, 

comunicação e personalização de usuário [72].  Neste caso, com a utilização do seu perfil, o usuário 

pode atuar como um consumidor participativo ou produtor de conteúdo.  

4.2.2. Diagrama de casos de uso  

Nesta seção são apresentados os diagramas de casos de uso para a ferramenta proposta. 

Estes diagramas refletem as necessidades dos atores. 

4.2.2.1. Caso de Uso do usuário consumidor 

Como já mencionado, os usuários que não possuem autenticação podem ter acesso aos 

conteúdos disponibilizados. Contudo, não terá a possibilidade de interagir com a rede social, nem 

de ter acesso aos ambientes de produção.  
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A Figura 13 apresenta o diagrama de casos de uso para o usuário que não possui 

autenticação (usuário consumidor). 

 

Figura 13 - Caso de uso do usuário consumidor 

4.2.2.2. Caso de Uso do usuário consumidor participativo 

O usuário após ter feito o cadastro, pode através de seu perfil, ter acesso a todas as interfaces 

do sistema, inclusive aos ambientes de produção. Contudo, o usuário pode querer optar apenas por 

consumir informação, neste caso, o mesmo assumi o papel de usuário consumidor participativo, 

interagindo e participando da rede social, podendo, manter comunicação entre usuários, fazer 

comentários, upload e classificação de conteúdo, entre outras possibilidades. A Figura 14 apresenta 

o diagrama de casos de uso para o usuário consumidor participativo. 

 

Figura 14 - Caso de uso do usuário consumidor participativo 
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4.2.2.3. Caso de Uso do Usuário Produtor de conteúdo 

O usuário ao assumir o papel de usuário produtor de conteúdo, pode através do acesso ao 

ambiente de produção, utilizar-se das várias interfaces para: a criação dos canais, dos programas, 

dos eventos ao vivo, das playlists de vídeo, além de coleta de conteúdos externos e divulgação do 

conteúdo em outras redes sociais. A Figura 15 apresenta o caso de uso do usuário produtor. 

 

Figura 15 - Caso de uso do usuário produtor 
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4.2.3. Requisitos Funcionais 

De forma a facilitar a compreensão do comportamento do sistema, e possibilitar uma visão 

geral das principais funções e serviços fornecidos, esta seção detalha os principais requisitos 

funcionais da A3TV. Podemos dividir a apresentação dos requisitos de acordo com dois principais 

ambientes da ferramenta: a A3TV Social e o A3TV Studio. A Tabela 2 apresenta os principais 

requisitos da A3TV Social. 

Tabela 2 - Principais requisitos funcionais da A3TV Social 

Requisitos Funcionais 

Ref. # Requisito Descrição 

RF-01 Cadastro de usuário O sistema oferece uma interface para cadastro de usuários, com a confirmação 

sendo realizada através do email. 

RF-02 Perfil de usuário O sistema oferece a possibilidade do usuário depois de autenticado, possa 

utilizar seu perfil, possibilitando a sua participação e interação com a rede 

social e os ambientes de produção.  

RF-03 Rede Social O perfil do usuário está inserido num ambiente de rede social, e oferece a 

possibilidade de visualização e classificação do conteúdo audiovisual, além do 

acesso a recados, comunidades e amigos.  

RF-04 Busca de conteúdos O sistema oferece uma interface de pesquisa por conteúdos cadastrados, através 

de filtros associados aos vídeos, programas, playlists, canais, perfis, eventos ao 

vivo, programações e comunidades. 

RF-05 Gerência de 

comunidades 

O sistema oferece uma interface para a gerência das comunidades, com as 

opções de cadastro, remoção e edição. 

RF-06 Mensagem síncrona e 

assíncrona 

O sistema oferece um mecanismo para troca de mensagens entre os usuários. 

As mensagens podem ser assíncronas (semelhante a um sistema de fórum de 

discussão) e síncronas como em um chat.   

 

RF-07 Integração entre redes 

sociais e serviços 

O sistema oferece mecanismos de integração entre redes sociais e plataformas 

da Internet.  

RF-08 Chat integrado com redes 

sociais 

O sistema oferece um mecanismo de mensagem síncrona integrado com redes 

sociais. 
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A Tabela 3 apresenta os principais requisitos do A3TV Studio. 

Tabela 3 - Principais requisitos funcionais da A3TV Studio 

Requisitos Funcionais 

Ref. # Requisito Descrição 

RF-01 Agregação de conteúdo  O sistema dá suporte à agregação de conteúdo provenientes de outras fontes. 

RF-02 Inserção de conteúdo O sistema oferece uma interface para a submissão (upload) de mídia. 

RF-03 Gerência de vídeos O sistema oferece uma interface para a gerência dos vídeos, com as opções de 

cadastro, remoção e edição de seus metadados. 

RF-04 Gerência de programas O sistema oferece uma interface para a gerência de programas, com as opções 

de cadastro, remoção e edição de seus metadados. 

RF-05 Gerência de playlists O sistema oferece uma interface para a gerência das playlists, com as opções de 

cadastro, remoção e edição de seus metadados. 

RF-06 Gerência de canais O sistema oferece uma interface para a gerência dos canais, com as opções de 

cadastro, remoção e edição de seus metadados.  

RF-07 Gerência de Grade  O sistema oferece uma interface para a gerência das grades de programação, 

com as opções de cadastro, remoção e edição. 

RF-08 Agendamento de 

programações 

O sistema oferece um mecanismo para gerência dos agendamentos das 

programações. 

RF-09 Edição das programações O sistema oferece um mecanismo para a edição das programações que estão em 

execução. 

RF-10 Monitoramento das 

programações 

O sistema oferece uma interface para o monitoramento das programações. 

RF-11 Streaming de vídeo  O sistema oferece um mecanismo para a geração dos canais através da 

tecnologia de transmissão de streaming de arquivos de vídeo gravados. .  

RF-12 Criação de eventos ao 

vivo 

O sistema oferece um mecanismo para a geração dos eventos ao vivo através 

da tecnologia de transmissão de live streaming.. 

RF-13 Vídeo sob demanda  O sistema oferece um mecanismo para a distribuição de vídeo sob demanda 

através da tecnologia de transmissão Vídeo sob demanda.  

RF-14 Validação dos choques de 

programações 

O sistema oferece uma interface para verificar a validação dos horários das 

grades de programação, para que não seja possível o agendamento de uma 

programação no mesmo horário de outra, para o mesmo canal. 

RF-15 WebEPG O sistema apresenta as programações aos usuários finais através de um 

WebEPG, contendo nome  e duração do vídeo, , horário de inicio e fim da 

programação e tipo do fluxo. 

RF-16 Criação de playlists  O sistema oferece suporte à criação de playlists para serem acessadas no 

formato de vídeo sob demanda. 
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4.2.4. Requisitos Não-Funcionais  

Requisitos não-funcionais descrevem qualidades do sistema ao invés de suas 

funcionalidades.  A qualidade afeta diretamente a satisfação do cliente e envolvidos com o sistema. 

A Tabela 4 apresenta os requisitos não-funcionais. 

Tabela 4 - Principais requisitos não funcionais 

Ref. # Descrição 

RNF-1 
Facilidade de utilização: a interface do sistema foi implementada buscando uma usabilidade simples 

e intuitiva. 

RNF-2 Flexibilidade e adaptabilidade a novas realidades, ou seja, a inserção de novos requisitos. 

RNF-3 Implementação de uma camada de persistência a fim de armazenas as informações. 

RNF-4 Disponibilidade de recnologias de transmissão de vídeo. 

RNF-5 Priorização do o uso de tecnologias open-source. 

RNF-6 Independência de browser. 

RNF- 7 Provimento de mecanismos de escalabilidade. 

RNF-8 Modularidade: Definição de uma arquitetura baseada em módulos funcionais.  

 

Flexibilidade e modularidade são requisitos indispensáveis, quando o cenário que pressupõe 

a integração dos serviços num contexto tecnológico imprevisível. Como características 

fundamentais deste trabalho destacam-se a sua flexibilidade e possibilidade de adaptação a novas 

realidades e evoluções tecnológicas, fatores essenciais numa área de investigação em que a 

tecnologia é um fator importante e as necessidades comerciais e de indústria sofrem constantes 

mudanças. Optamos pela prioridade a soluções que se baseiam em software livre e em formatos 

abertos e com grande utilização no mercado.  

A escalabilidade e usabilidade são requisitos fundamentais neste tipo de ferramenta, o 

primeiro estando associado à qualidade do serviço no contexto de uma aplicação de alto consumo 

de largura de banda, distribuída por um número variável e ilimitado de usuários, e o segundo 

associado à preocupação em se desenvolver interfaces amigavéis, como a criação de grades de 

programação e submissão de conteúdo.  
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4.3. Tecnologias e Padrões Utilizados na Implementação  

A versão atual da A3TV foi desenvolvida utilizando a linguagem Java como tecnologia de 

back-end, na versão Enterprise Edition (Java EE), e o padrão de arquitetural Model-View-

Controller (MVC) [73].  Os serviços e componentes foram desenvolvidos baseados nesta 

arquitetura, onde a Fachada é o ponto de entrada para a camada de negócios e onde são 

acrescentados os serviços. A separação de responsabilidades da arquitetura foi dividida como segue: 

4.3.1. Modelo (model) 

Na camada de modelo foi utilizada a Java Persistence API (JPA), a fim de manter a 

aplicação independente do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (MySQL), a 

configuração é realizada por meio de annotations. O padrão DAO (Data Access Object) usado na 

arquitetura tem como objetivo separar o código que trata da persistência de dados do código da 

lógica de negócios. Os objetos DAOs participam das transações, mas é a fachada que delimita o 

escopo das transações que podem envolver vários métodos de um ou mais DAOs.  Em aplicações 

que utilizam a arquitetura MVC, todas as funcionalidades de bancos de dados, tais como obter as 

conexões, mapear objetos Java para tipos de dados SQL, ou executar comandos SQL, devem ser 

feitas através das classes que implementam o padrão DAO. 

4.3.2. Visão (View) 

Na camada Visão (View) foram utilizados os conceitos de Rich Internet Application (RIA) 

[74] através do framework Adobe Flex [75], a escolha desta tecnologia se deve ao fato da mesma 

proporcionar, um bom grau de interatividade com os usuários, prover uma fácil integração com 

recursos multimídia, suportar aplicações standalone com a utilização do adobe AIR32, além do fato 

de ser integrada com o Adobe Flash Player (presente em 98% dos computadores).  Uma das 

vantagens do uso do AIR é que as aplicações geradas são multiplataforma, ou seja, os programas 

desenvolvidos utilizando esta tecnologia podem ser executados independentemente do sistema 

operacional. Através do SDK do Flex é possível desenvolver aplicações sem ter que pagar licença. 

Para o desenvolvimento das aplicações é utilizada a linguagem Action Script. 

Ao contrário de aplicações HTML que se baseiam em páginas estáticas, o Flex mantém o 

estado do cliente, onde mudanças significativas de visualização não necessariamente requerem uma 

nova requisição. Tipicamente uma aplicação RIA transfere a necessidade de processamento do 

servidor para o navegador do cliente, porém mantém alguns serviços que demandam mais 

                                                 
32 http://www.adobe.com/products/air/ 
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processamento no servidor da aplicação. As interfaces desenvolvidas em Flex possuem a extensão 

MXML, que consiste em uma linguagem de marcação, os arquivos Flex são chamados de SWF. 

4.3.2.1. Integração entre blaze DS e JAVA 

Para a integração entre o Java e o framework Flex, foi utilizado o BlazeDS [76] – projeto de 

código aberto da Adobe (Licença LGPL v3) – que fornece serviços remotos que possibilitam a 

comunicação entre o front-end Flex e o back-end Java, ou seja sua principal função é prover a 

conectividade entre estes elementos. Para isso, em um primeiro momento, é preciso replicar o 

modelo de dados desenvolvido em Java para o cliente Flex, ou seja, se faz necessário a definição de 

um mapeamento da implementação do modelo implementado em Java para o código em 

ActionScript, dessa forma é possível preencher os objetos no lado do cliente e depois entregá-los ao 

Java. 

A Figura 16 apresenta o modelo de comunicação entre um cliente Flex e um servidor de 

Aplicação J2EE. O BlazeDS possui mecanismos que atuam tanto na perspectiva do cliente quanto 

do servidor. No lado do cliente, o BlazeDS possui diversas formas de comunicação (RemoteObject, 

HTTPService, WebService, Consumer e Producer). No contexto deste projeto, foi utilizado o 

RemoteObject,  mecanismo responsável por realizar as requisições a objetos Java. 

 

Figura 16 - Comunicação entre um cliente Flex e o servidor de aplicação J2EE 

Para isso, clientes Flex podem usar diferentes canais de comunicação como a AMFChannel 

e HttpChannel. No caso deste projeto, a comunicação é realizada através do protocolo de 

especificação aberta chamado AMF (Action Message Format). O AMF foi desenvolvido para 

otimizar a serialização e desserialização de objetos em modo binário, característica que possibilita 

um aumento na eficiência da transmissão de dados entre aplicações deste tipo. Segundo a Adobe 

[75], o uso do protocolo AMF apresenta uma melhor performace em comparação com outras 

estratégias de comunicação, como o XML.  
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Para que seja estabelecida a comunicação, é preciso incluir a definição do AMFChannel, um 

dos parâmetros de configuração deste protocolo; o endpoint. Como apresentado na Figura 17, o 

endpoint é responsável por receber as mensagens da aplicação cliente, e em seguida – através de 

uma URL que define o IP, a porta do servidor, e o contexto da aplicação – encaminhar para o 

servlet MessageBroker. O MessageBroker é responsável  por direcionar as mensagens para o 

serviço alvo. No contexto deste projeto o serviço alvo é o Remoting service. O MessageBroker é 

definido no arquivo services-config.xml no diretório WEB-INF/flex da aplicação BlazeDS.  

 

Figura 17 - Configuração AMF Channel e endpoint 

O Remoting service tem como parâmetro de configuração o destination, que contém o 

caminho para a classe Java que se deseja alcançar (ver Figura 18).  Além disso, é preciso definir o 

adapter (JavaAdapter), que é responsável por fazer a intermediação entre os objetos instanciados no 

lado do cliente (Action Script) e os objetos java no lado do servidor. Por fim, os objetos 

instanciados no cliente Flex serão adaptados para serem utilizados na lógica de negócio Java.  

 

Figura 18 - Configuração do destination e do adapter 
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A Figura 19 apresenta uma visão geral das interações entre a comunicação de uma aplicação 

cliente FLEX, integrada com a arquitetura do BlazeDS, com o objetivo de manter conectividade 

com o Java (BusinessLogic).   

 

Figura 19 - Visão geral do processo 

4.3.3. Controle (Controller) 

A camada de controle (Controller), define as regras de negócio da ferramenta através da 

implementação da fachada.  É o mecanismo que responde às ordens enviadas pelos clientes, 

atuando sobre os dados contidos no modelo, decidindo que operações serão aplicadas e qual 

apresentação da camada de visão será exibida. Por exemplo, o Controller recebe do cliente a 

solicitação pedindo uma listagem dos recursos incluídos ou modificados recentemente, o mesmo 

interage com a camada de Modelo, entregando ao cliente uma apresentação adequada que provém 

da camada de Visão. 

4.3.4. Pilha de dependências das Tecnologias 

As funcionalidades de cada componente são possibilitadas através de integrações com 

mecanismos de software e APIs. Para um melhor entendimento dos componentes da arquitetura do 

sistema, antes de descrever como ocorre o funcionamento dos mesmos, será detalhada a pilha de 

dependências das tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento da ferramenta.  
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As tecnologias podem em versões posteriores da A3TV serem estendidas ou alteradas. O 

desenvolvimento dos componentes engloba a integração de diversas tecnologias sendo essas 

divididas e descritas na Figura 20. 

  

Figura 20 - Pilha de dependências das tecnologias que foram utilizadas na A3TV 

A Plataforma Java (Enterprise Edition)33 difere-se da Plataforma Java (Standard Edition) 

(Java SE) pela adição de bibliotecas que fornecem funcionalidade para implementar software Java 

distribuído, tolerante a falhas e multicamada, baseada amplamente em componentes modulares 

executando em um servidor de aplicações. O fato do A3TV ser concebido com uma ferramenta 

distribuída foi um fator determinante para escolha desta linguagem.  

Para o servidor de vídeo foram testados vários softwares, desde soluções proprietárias como 

o Flash Media Server (FMS)34 e o Wowza Media Server (WMS)35, até soluções de código aberto 

como o Red5 Open Source Flash Server36. Contudo, para as soluções testadas não era possível o uso 

de suas APIs para o desenvolvimento de uma nova aplicação independente, se fazia necessário o 

uso da interface do FMS e WMS, além disso, o fato destas soluções serem proprietárias foi um fator 

importante para a não utilização. O Red537 é uma versão aberta que contêm os principais recursos 

do Flash Media Server (FMS). O Red5 permite que uma aplicação Flash utilize de recursos de 

streaming, tanto broadcasting, quanto subscribing, ao vivo ou gravado. O Red5 também permite a 

                                                 
33 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/index.html 

34 http://www.adobe.m/products/flashmediastreaming/ 

35 http://www.wowzamedia.com/ 

36 http://osflash.org/red5 

37 http://osflash.org/red5 
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envio e a sincronização de dados, podendo ser utilizado na implementação de mecanismos de 

mensagem síncrona, como chats.  

Para a transmissão de conteúdo multimídia via rede é utilizado o player aberto VLC como 

tecnologia de streaming. Seu desempenho vai depender muito da conexão entre o cliente e o 

servidor, possibilitando o envio das mídias para vários destinos. O VLC é um player multimídia 

altamente portável que suporta diversos formatos de áudio e vídeo (H264, Ogg, DivX, TS, MPEG-

2, mp3, MPEG-4, aac, entre outros) de arquivos e mídias físicas (DVDs, VCD, Audio-CD), além de 

placas de captura de TV e vários protocolos de streaming.  

A manipulação do player é realizada através da API JVLC38 – o JVLC é uma API que faz 

associações das funções contidas na biblioteca nativa do VLC, escrita originalmente em C, em 

chamadas de métodos JAVA utilizando para isso o JNI.  

Para a transcodificação a biblioteca FFmpeg39 é uma ferramenta de linha de comando que 

converte e cria stream de áudio e vídeo em diversos formatos, é composta de uma coleção de 

software livres e bibliotecas de código aberto. Inclui a libavcodec, biblioteca de codec de áudio e 

vídeo, e libavformat, um multiplexador/demultiplexador de conteúdo de áudio e vídeo, dentre 

outras. Também suporta aquisição e codificação de vídeo em tempo real de uma placa de TV. 

MediaInfo40 fornece informações sobre arquivos multimídia (apenas se a informação está 

disponível em arquivo): informações gerais (título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data, 

duração, etc), informações sobre o vídeo (codec, aspecto, fps, bitrate), informações sobre a taxa de 

amostragem de áudio (codec, canais, idioma, bitrate), informações sobre o texto (idioma da 

legenda), informações sobre os capítulos (número de capítulos, lista). 

A API Quartz Enterprise Job Scheduler41, um framework que implementa programações e 

agendamentos de eventos e tarefas. O Quartz é distribuído como uma biblioteca Java, e o principal 

componente da API que possibilita essas funcionalidades é o Scheduler. Está API foi utilizada para 

possibilitar os agendamentos das programações dos canais. Através de APIs de acesso e 

Webservices foi possível permitir a integração do conteúdo de redes sociais e serviços da Internet 

(Twitter, Facebook, Youtube). O serviço é executado em sistema operacional Linux, para isso, foi 

utilizado o Ubuntu 10.442 um sistema operacional baseado em Linux desenvolvido pela comunidade 

                                                 
38 http://wiki.videolan.org/Jvlc 

39 http://ffmpeg.org/ 

40 http://mediainfo.sourceforge.net/pt 

41 http://www.quartz-scheduler.org/ 

42 http://www.ubuntu.com/ 
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de código aberto construído em volta do núcleo GNU/Linux baseado no Debian, sendo o sistema 

operacional de código aberto mais popular do mundo. 

4.4. Arquitetura da Ferramenta A3TV  

Uma especificação arquitetural é essencial para analisar e descrever propriedades de um 

sistema. Possibilita a identificação dos componentes, dos mecanismos de interação e suas 

propriedades.  O desenvolvimento de um serviço de criação e distribuição conteúdo televisivo, que 

busque potencializar um cenário para a aplicação do conceito TV 2.0, requer uma arquitetura que 

possibilite a integração de componentes desenvolvidos para atender soluções pontuais, tais como: 

produção e armazenamento de conteúdo digital, gestão do conteúdo, catalogação de metadados, 

codificação, redes de vídeo sob demanda e/ou vídeo ao vivo, estratégias de colaboração, aquisição 

da audiência, distribuição e transmissão do conteúdo, entre outros [77]. Além disso, qualquer 

arquitetura de software que vise dar apoio a este tipo de serviço, precisa definir uma estratégia para 

a construção, organização e entrega dos canais produzidos, incluindo mecanismos para geração, 

execução, controle, recepção, divulgação e monitoramento dos mesmos. Além disso, conceitos 

inerentes ao ambiente de televisão foram analisados e adaptados para um serviço que atua no 

contexto da Internet. Os componentes apresentados não são estáticos, permitindo que novos 

componentes sejam criados, assim como novas funcionalidades, estendendo a arquitetura. A Figura 

21 apresenta a arquitetura do sistema que foi concebida a partir das especificações e necessidades 

supracitadas. 

   

Figura 21 - Arquitetura da ferramenta A3TV 
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Nas próximas seções serão abordados os componentes que darão o suporte necessário aos 

blocos funcionais previstos na arquitetura. 

4.4.1. Controle de Acesso 

O componente de controle de acesso é responsável pela autenticação e definição das 

permissões dos usuários na ferramenta. A autenticação é o processo de identificação do usuário no 

sistema, realizado através de uma interface onde o usuário fornece seu login e senha. A Autorização 

é o processo onde o sistema verifica se determinado usuário possui permissão para acessar alguma 

funcionalidade do sistema.  

4.4.1.1. Autenticação  

Foi desenvolvido um mecanismo de autenticação que verifica a identidade digital do usuário 

no momento em que o mesmo fornece seus dados de acesso. Estes dados são armazenados quando o 

usuário cria sua conta no sistema, e fornece alguns dados pessoais, e de acesso como: login e senha. 

Como medida de segurança após a criação da conta a confirmação da mesma é realizada através do 

email cadastrado, caso o usuário não faça está confirmação, seu acesso não será liberado. A Figura 

22 apresenta o modelo de confirmação do no email.  

 

Figura 22 - Confirmação da inscrição na A3TV Social 
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4.4.1.2. Autorização 

Foi desenvolvido um mecanismo usado para limitar as ações que o usuário pode realizar, 

com base nas autorizações aplicáveis no momento do acesso. Uma autorização estabelece o que é 

permitido ou o que é proibido realizar, com a determinação dos direitos de acesso de um sujeito a 

um objeto computacional específico. O componente utiliza o modelo de separação de 

responsabilidades, onde o usuário tem papéis associados, cada papel representa um conjunto de 

permissões de autorização para executar operações dentro sistema.  

 

4.4.1.3. Intercâmbio de conteúdo  

Todo conteúdo inserido ou produzido na ferramenta pode ter regras de intercâmbio, como: 

conteúdo livre e privado. 

4.4.2. Repositórios 

A ferramenta disponibiliza dois tipos de repositórios: o repositório de metadados, 

responsável por armazenar os dados e informações referentes aos usuários e conteúdos; e o 

repositório de mídias responsável por indexar e armazenar o conteúdo multimídia inserido. 

4.4.2.1. Repositório de Metadados 

Este componente é responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos metadados do 

sistema, e pela comunicação com o sistema de gerenciamento de banco de dados.  Sua API oferece 

meios para que outros componentes cadastrem, editem, busquem e recuperem informações 

armazenadas em banco de dados.  

 Este repositório é formado por dados relativos aos conteúdos produzidos nos ambientes de 

produção, como: vídeos, programas, grades de programação, eventos ao vivo e canais; e 

informações provenientes da rede social, como: perfil de usuário, comunidades e amigos. 

 Dentre as informações pertinentes aos vídeos, programas e playlists, estão presentes: o 

título, duração e gênero.   

 Para as grades de programação foram selecionados os seguintes metadados: o canal, 

descrição, categoria, palavras-chave, horário de início e fim de execução da grade, os vídeos 

que a compõem e a duração.  

 Relativo aos canais, as informações persistidas são: titulo e descrição. 

 A estrutura de descrição dos metadados inerente aos conteúdos audiovisuais, são baseado no 

padrão de metadados para conteúdo televisivo, o PBCore (Public Broadcasting Metadata 
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Dictionary)43. É importante ressaltar que o padrão PBCore não foi implementado por completo, 

apenas um conjunto de metadados foram incorporados. Uma vantagem da padronização dos 

metadados é justamente garantir a portabilidade entre sistemas que fazem uso de tais ferramentas de 

descrição. 

4.4.2.2. Repositório de Mídias 

Todos os vídeos e demais artefatos de mídia disponibilizados, são inseridos nos repositórios 

de mídias, a indexação do conteúdo é relacionada ao usuário que o submeteu.    

4.4.3. Tratamento de Mídia  

Este componente é responsável por realizar as operações de tratamento das mídias inseridas, 

as regras estabelecidas no sistema. Após o processo de inserção da mídia (upload), ou seja, quando 

o vídeo é armazenado por completo no repositório de mídias, é dado início a etapa de tratamento 

das mídias. O objetivo é reconhecer o máximo de padrões de vídeo, tanto para a leitura quanto para 

a geração de novos vídeos em outros padrões. Este processo inclui três etapas principais, são elas: 

 Transcodificação – responsável pela conversão dos formatos de codificação do conteúdo 

audiovisual.  O formato padrão de vídeo escolhido para a ferramenta é o Flash Video (flv), 

todos os vídeos são persistidos neste formato. A escolha deste formato se dá pelo fato de ser 

atualmente o padrão com maior penetração na Internet. Este componente reconhece os 

padrões audiovisuais disponíveis no FFmpeg através da biblioteca libavcodec44 na 

transcodifição dos vídeos, o componente tem a função de estabelecer a comunicação, e 

executar uma chamada nativa ao FFmpeg através de uma classe Java que faz a 

transcodificação. Os comandos do FFmpeg para a transcodificação seguem o seguinte 

padrão: $ ffmpeg -i {infile} -ar 44100 -b 350k -s 320x240 {outfile}. Para a transcodificação 

dos vídeos em flash foram definidos três perfis de transcodificacão, baixa, média e alta 

qualidade. A definição destes perfis possibilita a recepção do conteúdo de acordo com a 

largura de banda da rede do usuário consumidor, caso tenha uma conectividade baixa ele 

pode optar por assistir o conteúdo em baixa resolução.  

 Extração de Metadados - Cada vídeo em um serviço de distribuição possui metadados de 

catalogação e identificação associados. Estes metadados podem ter sido fornecidos pelo 

proprietário do vídeo, como nome, autor, data de criação, mas também são dados inerentes 

do próprio vídeo, como quadros por segundo, duração, resolução, tamanho, taxa de bits por 

                                                 
43 http://pbcore.org/2.0/ 

44 libavcodec é uma biblioteca que contem todos os codificadores de FFmpeg e decodificadores audio/video. A maioria de codecs 

foram desenvolvidos do risco para assegurar o mais melhor desempenho e o reusability elevado do código. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/libavcodec
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segundo. Para a coleta de metadados de baixo nível das mídias inseridas nos repositórios do 

sistema. Este processo é realizado com a utilização da biblioteca MediaInfo. 

 Extração dos Thumbnails - paralelo a este processo, para o caso dos vídeos, é realizada a 

coleta de alguns frames (thumbnails) do conteúdo audiovisual, com o intuito de gerar um 

conjunto de imagens que posteriormente serão usadas no retorno das pesquisas dos 

conteúdos, como forma de caracterização da mídia. Os comandos do FFmpeg para a geração 

dos frames seguem o seguinte padrão: $ ffmepg -i {infile} -s 128x96 -f mjpeg -ss 2 -vframes 

1 {outfile}.  

A Figura 23 apresenta como o processo é realizado a partir do upload via protocolo HTTP. 

Uma característica importante do upload é a possibilidade do envio de mais de uma mídia em 

simultâneo.  

 

Figura 23 - Componente de Tratamento de Mídia 

4.4.4. Interconexão com Redes Sociais 

As estratégias de aquisição da audiência têm um papel importante, e podem usufruir das 

possibilidades providas pelos mecanismos convergentes, como a Internet, que possibilita formas de 

cativar a audiência através da interação com o público consumidor. 

Através da utilização de APIs, webservices e interfaces de acesso (mashups) 

disponibilizadas por diversas plataformas na Internet, a ferramenta oferece um componente para a 

interconexão com outras plataformas, serviços e redes sociais. Através dessas possibilidades, os 

usuários podem divulgar seus conteúdos produzidos em outros serviços da Internet, além de 

convidar usuários de outras redes sociais para se tornar membro de sua rede de amigos na A3TV. A 

partir do componente de Interconexão com Redes Sociais a ferramenta de forma escalável pode 
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apresentar suas potencialidades para uma audiência ainda maior, visto que seu conteúdo poderá ser 

visto por perfis de outras redes.  Para criar um mashup, são utilizadas algumas tecnologias e 

protocolos, como: SOAP e REST para se comunicar com serviços remotos; ou o emprego de feeds 

em RDF, RSS e ATOM (ver Figura 24). 

 

Figura 24 - Funcionamento dos mashups 

Uma das principais razões para o sucesso das aplicações mashups se dá através do uso dos 

webservices, serviços disponibilizados na web, que oferecem uma facilidade muito grande de 

reutilização e agregação de informações. Apesar de alguns mashups ainda manipularem 

informações diretamente dos repositórios de dados, a evolução caminha para a utilização de 

serviços prontos que entregam os dados processados e organizados. A partir daí podem surgir novas 

possibilidades para as aplicações mashups para essas informações públicas. 

 

Integração com o Twitter  

O Twitter fornece um WebService45 para que os usuários possam enviar e receber 

informações. O serviço permite que buscas e atualizações sejam realizadas através de métodos 

REST, dentre os principais podemos citar: o public_timeline46, método GET que retorna os 20 posts 

mais recentes, e o uptade47 método POST que atualiza o status do usuário. Os métodos REST 

podem suportar vários formatos para o intercâmbio de informações, tais como: JSON, XML, RSS e 

ATOM. 

O uso deste WebService permite que os desenvolvedores de aplicativos (mashups) 

automatizem suas interações com o Twitter. No caso deste projeto, foi realizada uma 

                                                 
45 http://apiwiki.twitter.com/Twitter-API-Documentation 

46 http://dev.twitter.com/doc/get/statuses/public_timeline 

47 http://dev.twitter.com/doc/post/statuses/update 
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implementação de integração com o Twitter através da API Twitter4J48, que consiste em uma 

biblioteca Java que permite a comunicação com o WebService disponibilizado pelo Twitter, 

possibilitando o retorno destas informações através de métodos Java. A T Twitter4J utiliza o JSON 

para o intercâmbio das informações. A Figura 25 apresenta o processo de integração com o Twitter, 

foi criado um mecanismo para cadastro de redes sociais e serviços, onde o usuário insere no 

repositório de dados as informações de autenticação, e acessa as informações de redes sociais como 

o Twitter. 

 

Figura 25 - Integração com o Twitter 

4.4.5. Agregador de Conteúdo  

Mecanismos que irão prover o uso de dados obtidos na Internet, através de APIs de dados, e 

de plataformas como o YouTube, este tipo de estratégia tem o potencial de otimização da utilização 

das bases locais, visto que é possível a agregação de conteúdo de outras bases. É uma 

funcionalidade que também promove a diversidade dos conteúdos. 

 

Para auxiliar a construção do conteúdo este componente é responsável pela indexação de 

conteúdo de outras fontes disponíveis na Internet. .Os resultados da utilização destas buscas 

facilitam a captura de conteúdo tendo impacto importante no processo de produção.  

Como exemplo de um cenário de uso é possível a utilização deste componente para 

pesquisar vídeos da base de dados do YouTube através de sua API de acesso. Permitindo fazer o 

download dos vídeos do YouTube com um mecanismo disponibilizado na Interface do A3TV 

Studio. A Figura 26 apresenta entre serviços como o YouTube. 

 

Figura 26 - Modelo de integração entre Redes Sociais e plataformas externas 

                                                 
48 http://twitter4j.org/en/index.html 
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4.4.6. Comunicação 

A ferramenta disponibiliza modelos de comunicação para auxiliar interação entre os 

usuários. O modelo síncrono, onde a comunicação ocorre em tempo real, e o modelo assíncrono 

onde as mensagens são enviadas e respondidas sem sincronização em tempo real.  

4.4.6.1. Modelo de comunicação síncrono 

Para o modelo de comunicação síncrono foi desenvolvido um sistema de chat, onde os 

usuários podem interagir, tanto nos ambientes de produção, quanto na rede social. O modelo de chat 

utilizado permite que os usuários possam se comunicar enquanto realizam outras atividades dentro 

do sistema. 

Para todo o controle das transações efetuadas no processo de comunicação, foi utilizado a 

API do projeto de código aberto Red5.  A Figura 27 apresenta como acontece o processo de 

comunicação síncrona. Para iniciar este processo, o usuário precisa se autenticar na ferramenta, 

depois de feita a autenticação, automaticamente o usuário se conecta a aplicação do chat (ver 1).  

Em seguida é realizada uma conexão com o Red5 através desta aplicação, utilizando o 

endereço padrão de conexão com o Red5 (ver 2). Estando conectado ao Red5, o usuário está apto a 

solicitar uma comunicação com algum usuário ou grupo (ver 3), nesta ação é realizada uma 

chamada, onde é informado como parâmetro, o usuário de origem, o conteúdo da mensagem e o 

usuário de destino.  

Todos os usuários autenticados recebem está notificação de comunicação, o usuário que 

tiver seu identificador informado como usuário de destino, tem acesso ao conteúdo da mensagem.  

 

Figura 27 - Modelo de Comunicação Síncrona 
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4.4.6.2. Mecanismo de Comunicação Sincrônica Integrada com o Twitter 

Para a comunicação entre os usuários que estarão acessando o conteúdo da A3TV Social, a 

ferramenta disponibiliza um modelo de comunicação síncrona integrado com o Twitter, cada 

informação enviada através da aplicação de chat, também é postada na rede social, o processo é 

similar ao modelo apresentado na Figura 25, contudo, requer uma previa autenticação no Twitter. 

Este tipo de comunicação tem o poder de disseminar a audiência do conteúdo com mais rapidez, já 

que parte da postagem de 140 caracteres publicada no Twitter é composta por uma frase pré-

definida que contém a URL do canal ou do conteúdo que está sendo assistido.   

4.4.6.3. Modelo de Comunicação Assíncrono 

A ferramenta disponibiliza fóruns para a exposição de tópicos e comentários com opiniões 

sobre o conteúdo. No contexto da A3TV Social também é disponibilizado a possibilidade do envio 

de mensagens assíncronas entre os usuários. 

4.4.7. Transmissão 

O serviço permite a transmissão de conteúdo audiovisual.  Para que isso seja possível é 

necessária uma infra-estrutura de armazenamento e uma rede de distribuição, com banda passante 

suficiente para que uma transmissão deste tipo seja possível. Segundo Choudhury [27] no âmbito 

das tecnologias e serviços transmissão de vídeo, são normalmente utilizadas duas formas de 

distribuição de conteúdo pela rede: VoD (vídeo sob demanda) e streaming de arquivos de vídeo 

gravados, uma derivação desta última, seria o tipo de transmissão voltada pra streaming de fluxo de 

vídeo ao vivo (live), que permite aos usuários acessarem a difusão de conteúdos de vídeo gerados a 

partir de uma câmera captura em tempo real. 

Neste contexto, para o componente transmissão foram disponibilizadas três formas de 

transmissão de vídeo: vídeo sob demanda, live e streaming de vídeo gravado. 

4.4.7.1. Transmissão de vídeo sob demanda 

Para transmissão de vídeo sob demanda foi utilizado o servidor de vídeo Red 5, que permite 

que sejam realizadas as operações necessárias para o funcionamento de um serviço típico de VoD, 

provendo funcionalidades como: seek, carregamento do vídeo (cache), pausa, entre outras. 

As playlists que já foram executadas em tempo real nas programações podem ser acessadas 

no modo sob demanda mediante uma requisição. Para isso usamos a API Flash para manipulação de 

conteúdo multimídia.  
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4.4.7.2. Transmissão de Vídeo ao Vivo 

Eventos ao vivo também podem ser transmitidos através da utilização da API do Red5. Os 

fluxos são recebidos e publicados por streaming, sendo esse gerado e disponibilizado no formato 

Flash Vídeo.   

A Figura 28 detalha como ocorre o processo da transmissão ao vivo, onde a entrada de 

dados é realizada através de qualquer dispositivo de captura, que pode ser desde uma câmera de 

baixa resolução, como uma web cam, até uma câmera HDV de alta resolução, o Red5 possui um 

mecanismo para a detecção da câmera acoplada ao cliente (ver 1).  

O Real Time Messaging Protocol (RTMP) é o protocolo utilizado para fazer o streaming 

com suporte ao formato Flash Vídeo. O protocolo trafega sobre TCP na porta 1935. 

No lado do servidor temos uma aplicação de captura de conteúdo, localizada no servidor de 

aplicação, e o servidor de vídeo, onde o Red 5 está sendo executado, responsável por receber o 

streaming da captura e enviar aos clientes conectados (ver 2).   

Através de uma interface de visualização o cliente pode acessar o conteúdo do fluxo ao vivo 

transmitido (ver 3). Placas de codificação H264 como a Hauppauge PVR 350 podem ser utilizadas 

para comprimir o sinal de alta resolução da câmera e codificar para um formato que facilite sua 

transmissão na rede sem diminuir a qualidade do sinal. 

 

Figura 28 - Processo de transmissão ao vivo através do Red5 
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4.4.7.3. Gravação de conteúdo multimídia  

A ferramenta também dá suporte a captura e gravação do conteúdo utilizando a API do 

Red5. A Figura 29 apresenta como funciona o processo de gravação. A entrada de dados pode ser 

feita através de qualquer dispositivo de captura conectado ao cliente (ver 1).  O processo é similar 

ao da transmissão ao vivo, contudo, ao invés do streaming ser distribuído em uma rede de dados, o 

fluxo gerado é armazenado em disco (ver 2). Após a gravação o vídeo é indexado ao repositório de 

mídias, e seu acesso é disponibilizado aos usuários finais. 

 

Figura 29 - Processo de gravação de conteúdo através do Red5 

 

4.4.7.4. Transmissão dos Canais 

Para viabilizar a transmissão dos vídeos e eventos de um canal é necessário a 

implementação de mecanismos que forneçam serviços de codificação, distribuição, gerenciamento e 

agendamento dos fluxos. 

 Foram testadas duas formas de recepção dos canais: o canal com recepção do conteúdo de 

vídeo através do plugin do VLC, com a possibilidade de utilização de vários formatos (AVI, 

MPEG, FLV); (ii) e a recepção através do player Flash Video, com a transmissão de todos os vídeos 

no formato FLV. Por estar presente em 98% dos computadores optamos pela utilização do player 

Flash Vídeo. 
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Funcionamento do Gerenciador de Canais 

O componente Gerenciador de Canais possui alguns elementos que dão suporte para as 

ações de geração e monitoramento dos streamings, onde cada elemento é responsável por prover 

um conjunto de funcionalidades. A Figura 30 apresenta o funcionamento deste componente. 

  

Figura 30 - Funcionamento do componente Gerenciador de Canais 

De acordo com a numeração destacada na Figura 30, descrevemos cada passo: 

1) O usuário insere as informações essenciais para o cadastramento das programações, que 

necessariamente está vinculada a um canal. Ao finalizar está operação, os dados inseridos 

são armazenados na base de dados, e é gerado um arquivo de playlist com a extensão (.xspf) 

– formato reconhecido pelo VLC – com um código de identificação único, este arquivo 

contém a seqüência de vídeos que será executada. Nesta mesma ação é passado como 

parâmetro para o mecanismo responsável pelo agendamento a data e horário que a grade de 

programação será executada.  

2) O tempo de execução da programação é baseado na data e hora do servidor onde o serviço 

está sendo executado. Quando do instante de inicio da grade, o Agendador passa como 

parâmetro o código identificador da playlist para o mecanismo responsável por gerar os 

fluxos. Este agendamento é realizado a partir de uma integração com a API Quartz 

Enterprise Job Scheduler, um framework que implementa programações e agendamentos de 

eventos e tarefas.   
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3) O mecanismo de geração dos fluxos é responsável por receber as playlists e dar inicio a 

transmissão das programações em tempo real. Para realizar a transmissão das playlists, este 

mecanismo se comunica com o player VLC utilizando a API JVLC, onde é passado um 

comando de execução da playlist, contendo os parâmetros necessários para a transmissão. 

Para acionar o VLC é necessário o envio de um comando que informa o que deve ser feito. 

Esse comando é passado na forma de uma String com um padrão próprio. Para facilitar a 

utilização do VLC foi criada uma Classe em Java que forma a String de saída com o 

comando do fluxo a partir dos parâmetros que lhe são passados. O comando tem os 

seguintes parâmetros: os destinos para onde o stream será enviado, a codificação de áudio e 

de vídeo que será aplicada a mídia. A arquitetura suporta a transmissão de múltiplos fluxos 

simultâneamente, onde cada streaming pode ser transmitido em uma porta diferente, 

permitindo a distribuição de N canais.  

4) O Monitor verifica o status de todas as grades de programação, possibilitando visualizar o 

status de todo o conteúdo que está sendo veiculado. Este mecanismo também é responsável 

por validar os possíveis choques de horários entre os agendamentos das programações. 

5) O mecanismo de Controle possibilita as seguintes funcionalidades: (i) interrompe a 

transmissão do fluxo de mídia que esteja sendo enviado; (ii) reinicia a transmissão do fluxo 

de mídia que estava sendo enviado, mantendo sua origem, câmera ou arquivo. 

A A3TV suporta além da geração dos canais formados por vídeos previamente 

transcodificados, a inserção de conteúdo que não está presente em seus repositórios, e 

possivelmente codificado em formatos de codificação diferentes. A A3TV precisa garantir que o 

fluxo do canal seja homogêneo, ou seja, com um formato único de codificação, neste cenário, se faz 

necessário a transcodificação dos vídeos em tempo de execução. Caso os vídeos já tenham sido 

codificados previamente para formato padrão, não se faz necessário a transcodificação em tempo de 

execução das grades de programação. A transcodificação é realizada através do comando opção 

transcoder do comando do VLC.  
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4.4.8. Distribuição  

Este componente trata das formas de distribuição do conteúdo gerado. A distribuição de 

conteúdo é responsável pelo meio de entrega do conteúdo audiovisual em formato digital. Como a 

A3TV está inserida em um contexto de redes de computadores, o meio de transmissão será, 

portanto, uma rede IP dimensionada para transferir conteúdo audiovisual diverso, ao vivo ou 

gravado, sob demanda ou agendado, para usuários interessados em receber e/ou enviar conteúdo e 

interagir com o conteúdo digital disponível.   

A distribuição do conteúdo é realizada via streaming gerado pelos componentes 

responsáveis pela transmissão. O meio de distribuição pode ser a Internet ou qualquer rede IP, sob 

as formas descritas pelo componente Transmissão (ver seção 4.4.7). 

A ferramenta tem como possibilidade utilização da infra-estrutura da Rede de Vídeo Digital 

RNP (RVD), para a distribuição do conteúdo (ao vivo e sob demanda), para tornar possível a 

transmissão dos canais através da Internet com a utilização do backbone da rede Ipê. Nessa 

perspectiva, as comunidades de usuários da RNP se mantêm como potencial público alvo do 

serviço, podendo o serviço também ser utilizado por qualquer outro grupo de usuários.  

A Rede de Vídeo Digital da RNP (RVD) [10] consiste em uma implementação de uma Rede 

de Distribuição de Conteúdo (CDN) com foco em conteúdo multimídia. A arquitetura atual do 

serviço de distribuição oferecido pela RVD baseia-se em uma estrutura de múltiplos níveis de 

distribuição: servidor-proxy, proxy-proxy e proxy-cliente, podendo existir diversos níveis de 

distribuição proxy-proxy, funcionando com uma CDN.  

A implementação do servidor-proxy da RVD possui duas instâncias com base em uma 

arquitetura única: o JDVoD, que dá suporte a vídeos sob demanda, e o JDLive, que dá suporte à 

vídeos ao vivo. Ambos desenvolvidos em Java (o JDVoD foi desenvolvido a partir de uma versão 

prévia em C), estes servidores, cujas funcionalidades foram concebidas com base nos requisitos da 

arquitetura da RVD previamente apresentados, suportam múltiplos protocolos para entrada (IBP, 

HTTP, UDP) e saída (HTTP e UDP).  
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A Figura 31 apresenta o como estão distribuídos os servidores de vídeo da RNP. 

 

Figura 31 - Rede de Vídeo Digital (RVD) 

Durante a fase de desenvolvimento, os servidores de vídeo JDVoD e JDlive foram testados, 

contudo, devido algumas limitações técnicas encontradas em ambos, tais como: função de seek, 

suporte ao formato Flash, no momento optamos por utilizá-los como possibilidade. Atualmente 

estes servidores estão em fase de refatoração e atualização de suas funcionalidades, incluindo 

grande parte das limitações que impediram a integração, de forma que em um curto período de 

tempo, a A3TV será integrada com a RVD. 

A seção 4.4 detalhou todos os componentes que formam a arquitetura do sistema, na 

próxima seção será detalhado como estes foram implementados. Como formas de apresentação 

serão utilizados alguns recursos da UML, como: diagrama de pacotes, diagrama de classes, 

diagrama de implantação. 
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4.5. Detalhes de Implementação 

Nesta seção serão apresentados os detalhes de implementação dos principais componentes 

que compõem a arquitetura do sistema, a descrição dos demais é apresentada no Anexo C. 

4.5.1. Pacotes do sistema 

O diagrama de pacotes, definido pela UML, descreve os pacotes ou partes do sistema, 

divididos em agrupamentos lógicos enfatizando as dependências entre estes, ou seja, pacotes podem 

depender de outros pacotes. Este diagrama é muito utilizado para ilustrar como os componentes da 

arquitetura do sistema estão implementados, apresentando o agrupamento de suas classes. A Figura 

32 apresenta os principais pacotes da ferramenta A3TV. 

 

Figura 32 - Principais pacotes da ferramenta A3TV 

Cada pacote contém um conjunto de classes com funcionalidades e responsabilidades 

específicas, para facilitar o entendimento de como estas se comportam, serão apresentadas as 

descrições das principais classes, através do uso de diagramas de classes. Este tipo de diagrama 

consiste em uma representação da estrutura e relações das classes e tem como objetivo descrever os 

vários tipos de objetos no sistema e o relacionamento entre eles.  
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4.5.1.1. Pacote streaming 

 O pacote streaming contém as classes que são responsáveis pela geração dos fluxos de 

vídeo, e corresponde a implementação do componente Transmissão (ver 4.4.7). Este pacote é 

composto por três sub-pacotes: 

1) videostreaming – responsável pela geração dos streamings de vídeo dos canais. A 

Figura 33 apresenta o diagrama de classe deste pacote.   

 

Figura 33 - Diagrama de classes do subpacote videostreaming 

Descrição das classes do pacote videostreaming: 

 PlaylistVLC – classe responsável por descrever os atributos necessários para a execução 

das playlists. 

 JVLC e Playlist – são objetos da API JVLC utilizados para fazer a comunicação entre 

as requisições realizadas a partir do Java e o player nativo VLC, com uma interface provida 

através de JNI. 

 GridProgrammingChannel – apresenta como principais atributos a seqüência de 

vídeos para a formação da playlist, e a URL do canal que representa a porta através da qual 

o fluxo é acessado. 
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 JVLCAccess – implementa o padrão singleton e apresenta como atributo principal uma 

lista do objeto PlaylistVLC, afim de possibilitar o acesso às playlists ativas, ou seja, as 

playlists que estão em estado de execução através de uma única instância. 

 MonitorStreaming – é uma thread responsável pelo monitoramento do streaming. É 

iniciada quando a playlist entra em estado de execução. A cada termino de um item (vídeo) 

da playlist, o status da programação do canal é atualizado. 

2) videosobdemanda - responsável pela geração do serviço de vídeo sob demanda. Para tal 

é utilizado o servidor de vídeo de código aberto Red5 que possibilita o acesso ao fluxo que 

entregado no formato FLV através do protocolo RTMP. Antes do detalhamento das classes 

será apresentada a estrutura da aplicação que provem o suporte as transmissões de vídeo sob 

demanda: 

 streams/repository – diretório onde ficam os vídeos gravados. (podem ser criados 

subdiretórios) 

 WEB-INF  

o classes – onde fica a classe Application; 

o lib – onde ficam as libs utilizadas pela aplicação (a lib padrão e a red5.jar); 

o red5-web.properties, red5-web.xml e web.xml - arquivos de configuração 

necessários para que o servidor Red5 possa reconhecer uma aplicação. 

 Com pode ser observado na Figura 34, a classe Application estende 

ApplicationAdapter que é a classe padrão do Red5 para conectar clientes ao servidor de 

vídeo. 

 

Figura 34 - Diagrama de classe da aplicação videolive 

Descrição dos principais métodos apresentados na Figura 34: 

 appConnet – tem como função conectar um cliente Flex com o Red5. Recebe 

como parâmetros o objeto IConnection e uma array de objetos através do 
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qual é passado outras informações sobre o Client, como nome, id (código de 

identificação).  

A Figura 35 apresenta o parte do código do metódo appConnect. 

 

Figura 35 - Parte do código Java da aplicação desenvolvida para a comunicação com o Red5 

A Figura 36 cliente Flex que possibilita a visualização sob demanda de vídeos, programas e 

playlists. 

 

Figura 36 - Parte do código ActionScript da aplicação cliente em Flex responsável pelo vídeo sob demanda 

 livestreaming – responsável pela geração de fluxo ao vivo, através do Red5. Utiliza a 

mesma aplicação desenvolvida para o vídeo sob demanda. 
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A Figura 37 apresenta parte do código Flex, onde através do protocolo RTMP, é aberta uma 

conexão com a aplicação que está executando no Red5, através do método receiver com o 

objetivo de receber streaming através de um identificador. 

 

Figura 37 - Parte do código ActionScript do cliente Flex iniciando a conexão e recebendo o streaming do Red5 

através de um identificador: o nome do streaming (nameStreaming) 

 A Figura 38 apresenta parte do código Flex, onde é estabelecida a conexão através do 

protocolo RTMP com o Red5. O método publish permite que o streaming seja publicado, é 

passado como parâmetro para aplicação o nome do streaming, e caso o fluxo seja armazenado é 

adicionado a opção de gravação (record). 

 

Figura 38 - Parte do código ActionScript do cliente Flex abrindo conexão e publicando streaming através do 

Red5 
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4.5.1.2. Pacote social 

O pacote social contém as classes responsáveis pela comunicação com os serviços da 

Internet. Na versão atual da ferramenta foram desenvolvidas integrações com o Twitter e Youtube. 

A ferramenta é flexível para incorporar novos serviços. Este pacote se divide nos sub-pacotes: 

twitter e youtube.  

O pacote twitter é responsável por fazer a integração com o serviço, através da API 

Twitter4J. A Figura 39 apresenta o diagrama de classes desse pacote. 

 

Figura 39 - Diagrama de classes do subpacote Twitter 

Descrição das classes do pacote social: 

 HomeSocial – responsável por armazenar informações de identificação e acesso à 

serviços da Internet que disponibilizam API’s para manipulação remota através de Web 

Services. O usuário pode ter mais de um HomeSocial que apresenta como atributos: login e 

senha usados para autenticação, além de nome e descrição usados para identificação. 

 Twitter – classe responsável por fazer a comunicação com o WebService do Twitter, 

provendo os seguintes métodos: 
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o getUserTimeline – responsável por retornar os 20 últimos posts do usuário 

autenticado. 

o getFollowersStatuses – responsável por retornar os seguidores do usuário 

autenticado 

o getFriendsTimeline – responsável por retornar os 20 últimos posts dos amigos 

que o usuário autenticado esta seguindo no Twitter. 

o updateStatus – responsável por fazer postagem de mensagem de no máximo 

140  caracteres. 

o getReplies – responsável por retornar os 20 últimos posts de respostas dos 

amigos que o usuário autenticado segui. 

 TwiiterUtil – classe utilitária responsável por fornecer acesso ao métodos da classe 

Twitter. 

 TwitterAcess – implementa o padrão singleton e apresenta como atributo o objeto 

TwiiterUtil.  

 StatusTwitter – responsável por preencher a mensagem que é enviado para o Twitter. 

Apresenta como principais atributos: 

o text – conteúdo da mensagem que só pode ter até 140 caracteres; 

o createdAt - data de envio da mensagem; 

o userTwitter - o usuário que está enviando uma mensagem para o Twitter. 

A Figura 40 apresenta um trecho de código, onde é utilizado a HomeSocial para acessar a 

lista de seguidores no Twitter de um usuário da ferramenta. Em um primeiro momento acontece um 

teste condicional para saber se o usuário tem um o cadastro do Web Service do Twitter, se sim, 

através da classe de acesso TwitterAccess, uma instância do TwitteUtil é retornada, e o 

acesso aos métodos da classe Twitter é liberado. 

 

Figura 40 - Parte do código com o método que retorna a lista de seguidores de um usuário do Twitter 
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 O pacote youtube faz uso da classe HomeSocial descrita no diagrama de classes do 

pacote Twitter, para armazenar as informações de acesso à API do Google para acesso aos 

metadados do acervo de Vídeos do YouTube. A Figura 41 representa o diagrama de classes desse 

subpacote. 

 

Figura 41 - Diagrama de classe do subpacote YouTube 

 As classes YouTubeUtil e thread DownloadYouTubeThread são responsáveis 

controlar os processos de downloads de vídeos do YouTube. 

 A Figura 42 representa um método da classe YoutubeUtil, responsável por fazer buscas 

de vídeos no YouTube. Processo similar ao descrito para a Figura 39: consulta a chave de acesso 

através e em seguida faz uso da API de serviço do YouTube que acessada através da classe 

YouTubeService. 

 

Figura 42 - - Parte do código em JAVA mostrando o método que realiza busca de vídeos no YouTube 
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4.5.2. Diagrama de Implantação 

Os diagramas de implantação são empregados para modelagem da visão estática de 

implantação de um sistema. Com essa visão podemos analisar qual a real necessidade do projeto 

para a aquisição, por exemplo, de máquinas e pacotes de softwares adicionais.  

Ou seja, a importância do diagrama de implantação não está somente na possibilidade de 

visualizar e especificar fisicamente os sistemas, mas sim como um auxílio no gerenciamento de 

projetos de sistemas de informação. A ferramenta A3TV consiste em um sistema distribuído 

baseado no modelo tradicional cliente-servidor.  

No contexto da A3TV temos um conjunto de máquinas cliente que se comunicam com um 

servidor. No lado do servidor, o servidor de aplicações, que neste contexto está sendo utilizado o 

Tomcat, responde as requisições provindas dos usuários, também podemos observar as relações de 

dependência do servidor de aplicações para com o banco de dados, onde a comunicação é realizada 

através de um protocolo SSL.  A Figura 43 apresenta o diagrama de implantação da A3TV. 

  

Figura 43 - Diagrama de Implantação da ferramenta 
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4.6. Concepção das Interfaces da A3TV 

Como já foi discutido, com a Web 2.0 várias tecnologias e ferramentas acompanharam as 

mudanças, incorporando novos serviços e funcionalidades. Entretanto, em muitos casos, essas 

novas mudanças acabam dificultando a utilização intuitiva dos usuários na Internet. Como exemplo, 

podemos citar os portais que veiculam conteúdo multimídia, e possibilitam requisições de vídeo sob 

demanda, vídeo ao vivo, mecanismos de colaboração e rede social. Como afirma Oliveira [72], 

nestes, percebe-se com freqüência uma má disposição do conteúdo e na forma como o mesmo é 

apresentado. Gerando dificuldade na sua utilização e comprometendo o desempenho dos usuários, 

no uso de mecanismos de interação, de comunicação, personalização de usuário, e acesso aos 

conteúdos. Tais interfaces muitas vezes são deficientes, sem foco e clareza de suas funcionalidades, 

o que influência diretamente, o comportamento e a satisfação do usuário em relação as interfaces, 

indo de encontro aos princípios de usabilidade e amigabilidade. 

Diante disto, o trabalho também apresenta uma proposta de interface de usuário. Nela, 

apresentamos conceitos de percepção de conteúdo e de usuário, conceitos de comunicação e 

colaboração, características base da Web 2.0 para a construção da interface [72]. De acordo com os 

pressupostos da Web 2.0, a definição da interface proposta se apresenta contendo uma divisão mais 

homogênea entre os mecanismos funcionais, procurando dar maior ênfase a questões inerentes a 

estes conceitos. Dessa forma, o usuário tem acesso imediato ao conteúdo mesmo sem estar 

autenticado, enfatizando assim a percepção do conteúdo, e ao criar seu cadastro no sistema, poderá 

participar e colaborar, mantendo uma interação com os demais participantes através dos meios de 

comunicação existentes. É importante enfatizar que ao visualizar funcionalidades através do seu 

perfil, o mecanismo de percepção de usuário se torna mais presente. Acreditamos que o modo e a 

densidade com que esses mecanismos são dispostos no projeto de interface, é um modelo relevante 

na concepção de interfaces de usuário no contexto da Web 2.0.  

A ferramenta possui vários ambientes de produção, controle, monitoramento e visualização 

do conteúdo gerado. O desenvolvimento da interface da A3TV é baseado em conceitos de Rich 

Internet Application (RIA).  Todas as interfaces foram desenvolvidas utilizando a tecnologia de 

visão Adobe Flex e Adobe AIR, e refletem o processo apresentado no workflow de produção de 

canais, assim como as funcionalidades de cada componente que forma a arquitetura do sistema. 

Com vistas a facilitar o entendimento iremos apresentar as interfaces da ferramenta fazendo uma 

divisão com base nos dois ambientes principais: a Rede Social (A3TV Social) e o Ambiente de 

Produção (A3TV Studio). Nesta seção serão apresentadas as principais interfaces da A3TV, as 

descrições das demais estão inseridas no Anexo D. 
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4.6.1. Rede Social (A3TV Social) 

Como já foi mencionado nos casos de uso apresentados na seção 4.2.2, o usuário mesmo 

sem autenticação pode ter acesso aos conteúdos disponibilizados na rede social. Logo, caso o 

usuário queira ter acesso a A3TV Studio e aos mecanismos de comunicação e perfil é necessário a 

criação do cadastro.  

4.6.1.1. Visualização do Conteúdo 

A Figura 44 apresenta a interface responsável por disponibilizar todos os conteúdos aos 

usuários consumidores na Rede Social.  Dentre as principais funcionalidades podemos citar: 

 No menu superior é disponibilizada a possibilidade de acesso ao aplicativo para o envio de  

vídeos, acesso aos eventos ao vivo em execução, a programação dos canais (ver 1). 

 Possibilidade de acesso ao conteúdo dos canais, vídeos, programas (ver 2). 

 Possibilidade de visualização das opções de chat (ver 2); 

 Possibilidade da realização de buscas (ver 3); 

 Atalhos para outras partes da ferramenta (ver 4); 

 Player onde é apresentado o conteúdo dos canais, vídeos sob demanda, programas e playlists 

(ver 5). 

 

Figura 44 - Interface de visualização do conteúdo 
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4.6.1.2. Busca de Conteúdos 

A ferramenta disponibiliza a interface de busca de conteúdos, destacando a possibilidade de 

realizar buscas através de filtros, como: vídeos, programas, canais e playlists. Como forma de 

ilustrar o processo, na Figura 45 é apresentada a busca de vídeos. 

 

Figura 45 - Interface para busca de conteúdo 
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4.6.1.3. WebEPG e Chat com Twitter Integrado 

A Figura 46 apresenta a interface de visualização das programações dos canais, e a 

possibilidade de interação entre os usuários através do chat integrado com o Twitter, enfatizando a 

possibilidade de divulgação do conteúdo dos canais nas diversas redes sociais.  A interface possui 

as seguintes possibilidades:   

 Player com o fluxo do canal (ver 1); 

 Informações do canal: número de exibições, avaliações, o usuário criador e a data de criação 

(ver 2); 

 Possibilidade de visualização da programação que está sendo executada através de um 

WebEPG, onde é apresentado a duração dos vídeos e o status atual da programação (ver 3); 

 As opções de comunicação síncrona, através do chat integrado com o Twitter (ver 4);  

 Possibilidade de visualização sob demanda dos vídeos que já foram tocados no canal; 

 Possibilidade de realização de comentários. 

 

Figura 46 - Interface que destaca o WebEPG e o Chat com o Twitter integrado 
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4.6.1.4. Fluxo ao vivo 

A Figura 47 apresenta a interface de visualização dos canais com fluxo ao vivo. A interface 

possui as seguintes possibilidades:   

 Player com o fluxo do canal ao vivo (ver 1); 

 Informações sobre o fluxo ao vivo (ver 2). 

 

Figura 47 - Interface para visualização do fluxo ao vivo 
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4.6.1.5. Rede Social 

A Figura 48 apresenta a interface responsável por apresentar o perfil do usuário, os amigos, 

comunidades e vídeos favoritos. A interface possui as seguintes possibilidades:   

 Edição de Perfil (ver 1); 

 Conteúdos favoritos: vídeos, canais, playlists e programas (ver 2); 

 Amigos (ver 3); 

 Comunidades (ver 4). 

 

Figura 48 - Interface Principal da Rede Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

4 

1 



 

102 

 

4.6.2. Ambientes de Produção (A3TV Studio) 

A A3TV Studio possui diversos ambientes de produção de conteúdo audiovisual, e refletem 

o workflow de produção apresentado na seção 4.1.2.  

4.6.2.1. Interface Principal do Ambiente de Produção A3TV Studio 

A Figura 49 apresenta a interface principal da ferramenta de produção (Studio A3TV), onde 

é possível observar o ambiente de produção, e como os conceitos inerentes a produção de TV foram 

adaptados para um formato compatível com as peculiaridades e serviços oferecidos na Internet. É 

possível observar os ambientes de produção: criação de canais, gerência de vídeo, produção de 

programas, grades e playlists; também podemos observar os ambientes de monitoramento das 

grades, transmissão de fluxo ao vivo e aquisição de audiência. 

 

Figura 49 - Interface principal do A3TV Studio 
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4.6.2.2. Interface de Preview de Vídeos 

A Figura 50 apresenta a possibilidade de preview dos vídeos armazenados. A interface 

possui as seguintes possibilidades:   

 Cada usuário possui sua base de vídeos, ao se autenticar no A3TV Studio, o mesmo pode 

fazer busca dos seus vídeos (ver 1); 

 Player onde os vídeos são visualizados (ver 2);   

 É possível minimizar as abas, aproveitando melhor a interface (ver 3). 

 

Figura 50 - Interface para preview de vídeos 
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4.6.2.3. Ambiente de Edição de Metadados 

A Figura 51 apresenta a interface responsável pela edição de metadados dos vídeos. A 

interface disponibiliza as seguintes características:  

 Inserção de metadados sobre o programa, como: titulo, descrição, palavras-chave (tags) e 

categoria (ver 1); 

 Opção de preview do vídeo (ver 2). 

 

Figura 51 - Interface para a edição de vídeo 
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4.6.2.4. Ambiente de Criação de Programas 

A Figura 52 apresenta a interface responsável pela criação de programas. A interface 

disponibiliza as seguintes características:  

 Inserção de metadados sobre o programa, como: titulo descrição e categoria (ver 1); 

 Listar os vídeos disponíveis na base local (ver 2); 

 Seleção dos vídeos que comporão o programa (ver 3). 

 

Figura 52 - Interface para a produção de programas 
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4.6.2.5. Ambiente de Criação de Grade de Programação 

Agendamento 

A Figura 53 apresenta a interface responsável pelo agendamento de programações. A 

interface disponibiliza as seguintes características:  

 Inserção de metadados e informações sobre a programação, como: titulo descrição, e o canal 

em que a mesma esta associada (ver 1); 

 A programação suporta a inserção de vídeos, programas e playlists, a partir da seleção da 

categoria (ver 2); 

 Para a montagem da programação é preciso inserir a data e hora do seu agendamento (ver 

3); 

 Os conteúdos selecionados ficaram em seqüência ordenada, e são inseridos através de um 

mecanismo de double click ou drag-and-drop (arrastar e largar) (ver 4). 

 

Figura 53 - Interface para a criação de agendamento para as programações 

O agendamento de fluxo é uma das importantes características de uma ferramenta que 

possibilite a criação de grades de programação, funcionalidade comum nos softwares de exibição 

utilizados nas emissoras de TVs. 
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Linha de Execução 

A Figura 54 apresenta umas das principais interfaces da ferramenta, a mesma reflete parte 

do workflow de produção de canais (ver 4.1.2).  É responsável pela visão detalhada da criação e do 

monitoramento da programação. Com a possibilidade de visualização das seguintes 

funcionalidades: 

 Preview do fluxo da programação em execução (ver 1); 

 Seqüência em Edição – espaço onde são inseridos os vídeos da programação que será 

iniciada (ver 2); 

 Opções de manipulação da programação, como publicar e abortar a programação, adiantar, 

atrasar e repetir o vídeo (ver 3); 

 Seqüência em Execução – contém informações dos programas que estão em execução, que 

já foram executados e os que ainda serão executados (ver 4).  

 

Figura 54 - Interface da Linha de Execução 
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A Figura 55 destaca a seqüência em execução onde é possível visualizar o status da 

programação, na cor azul estão os vídeos já executados, na cor vermelha estão os vídeos em 

execução ou ainda não executados. 

 

Figura 55 - Interface de Linha de Execução (destacando o status da playlist) 
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4.6.2.6. Ambiente de Criação de Eventos Ao vivo 

A Figura 56 apresenta a interface responsável pela geração de eventos ao vivo. A interface 

disponibiliza as seguintes características:  

 Player com o fluxo que esta sendo transmitido (ver 1); 

 Os mestadados dos eventos ao vivo cadastrados são visualizados (ver 2); 

 Visualização das informações da geração do fluxo (ver 3). 

 

Figura 56 - Interface para a transmissão de evento ao vivo 
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5.1.1.1. Ambiente de Agregação de Conteúdo de outras fontes 

Na A Figura 57 apresenta a interface responsável pela coleta de conteúdo de fontes externas. 

A interface desenvolvida compreende as seguintes características:   

 É disponibilizado um campo onde é inserido o tema da busca (ver 1); 

 O resultado da busca é apresentado na interface, sendo possível a seleção do conteúdo que 

deseja ser incluído na base (ver 2). 

 

Figura 57 - Interface para a coleta de conteúdo externo 
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5. TESTES E RESULTADOS 

Após o desenvolvimento da ferramenta A3TV, foram realizados testes com o público-alvo, 

foi aplicado um questionário com alguns especialistas, profissionais, professores e estudantes da 

área de televisão, a fim de validar alguns conceitos aplicados no trabalho, além de avaliar a 

qualidade, potencial e facilidade de uso da ferramenta A3TV. Além disso, foram realizados testes 

de avaliação de desempenho do servidor onde o serviço estava sendo executado no momento dos 

testes, com fins de avaliar seu potencial de escalabilidade.  

5.1. Testes de Aceitação com profissionais da área 

Com o intuito de obter uma amostra de vários tipos de usuários, com perfis de atuação e 

pontos de vista diferentes, optamos por diversificar os grupos de usuários que participaram dos 

testes da ferramenta. Os testes foram realizados com 28 pessoas, dividas em cinco grupos 

diferentes. A Tabela 5 apresenta os grupos que participaram dos testes. 

Tabela 5 - Grupos que participaram dos testes 

Grupos Amostra 

Estudantes e pesquisadores do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAViD) 

da Universidade Federal da Paraíba 

35,71%  

Estudantes e professores do mestrado em TV Digital da UNESP (Universidade 

Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho) 

28,57%  

Professores e estudantes de Jornalismo do Departamento de Comunicação (DECOM) 

da Universidade Federal da Paraíba  

10,71%  

Profissionais da TV UFPB 17,85%  

Professores da UFPB Virtual 7,14%  

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

5.1.1. Conectividade 

Inicialmente foi solicitado que os usuários informassem qual a sua conectividade com a 

Internet (banda). A utilização destas informações serviu de métrica para avaliar as questões 

respondidas pelos os usuários durante os testes, por exemplo, caso o mesmo tenha tido dificuldade 

em visualizar o streaming de vídeo gerado pelo canal, poderá ser pelo fato de o mesmo ter uma 

conexão limitada. 36% dos usuários informaram possuir conectividade acima de 1 mbp/s, 54% 

possuíam entre 256 kbp/s e 1 mbp/s e apenas  11% possuíam um valor igual ou menor dos 256 

kbp/s. A Figura 58 apresenta o gráfico referente a conectividade dos usuário que participaram do 

concurso. 

 

Figura 58 - Conectividade com a Internet 

5.1.2. Qualidade do serviço oferecido 

Podemos observar que 79% dos usuários que testaram a ferramenta consideraram a 

qualidade do streaming de vídeo gerado pelos canais como boa e excelente. Apenas 7% 

consideraram o fluxo apresentado de forma razoável. 14% não conseguiram assistir, em geral este 

grupo não conseguiu assistir com qualidade foi pelo fato de possuírem conectividade abaixo de 256 

kbp/s, o que dificultou a visualização do streaming. A Figura 59 apresenta o gráfico referente à 

qualidade do serviço oferecido pelos canais. 

 

Figura 59 - Qualidade do streaming gerado pelo canal 
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5.1.3. Convergência entre a Televisão e a Internet 

Umas das temáticas mais abordadas neste trabalho foram às novas possibilidades derivadas 

da convergência entre a televisão e a Internet. 71% dos usuários consideraram muito importante o 

nível de relevância da A3TV neste contexto de convergência, 25% consideraram intermediário, e 

apenas 4% informaram ser regular. A Figura 60 apresenta o gráfico referente à relevância da A3TV 

neste cenário.  

 

Figura 60 - Convergência entre a Televisão e a Internet 

5.1.4. Grau de Inovação frente a outras ferramentas disponíveis 

Neste contexto, 61% dos usuários consideraram alto o grau de inovação da A3TV, 36% 

disseram ser intermediário, e apenas 4% considerou ser baixo. A Figura 61 apresenta o gráfico 

referente ao grau de inovação da ferramenta A3TV frente a outros serviços. 

 

Figura 61 - Grau de inovação da ferramenta 
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5.1.5. Potencial de incentivo as ações dos usuários produtores de conteúdo 

Todos os usuários consideraram a A3TV uma ferramenta com funcionalidades que tem 

potencial para promover e incentivar a produção dos usuários produtores de conteúdo. 86% 

consideraram muitas as quantidades de funcionalidades, e apenas 14% consideram poucas. A Figura 

62 apresenta o gráfico referente à disponibilização de funcionalidades capazes de incentivar o 

potencial dos usuários produtores de conteúdo. 

 

Figura 62 - Potencial de uso pelos usuários produtores de conteúdo 

5.1.6. Layout da ferramenta 

Neste contexto, 79% dos usuários consideraram que o layout da ferramenta foi desenvolvido 

de forma boa e excelente, apenas 21% consideraram como sendo razoável. A Figura 63 apresenta o 

gráfico referente ao layout da ferramenta. 

 

Figura 63 - Layout da ferramenta 
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5.1.7. Facilidade de criação dos Canais 

Em relação à facilidade e praticidade de criação dos canais, 64% dos usuários consideraram 

muito fácil a criação, 25% avaliaram como fácil, mas demorou para compreender, e apenas 11% 

tiveram dificuldades durante o processo de produção. A Figura 64 apresenta o gráfico referente a 

facilidade de criação dos canais. 

 

Figura 64 - Qualidade de serviço do canal 

5.1.8. Usabilidade do componente de Grade de Programação  

Por se tratar de um dos principais ambientes de produção da ferramenta, optamos por avaliá-

lo com maior ênfase nos testes. Neste contexto, 89% dos usuários consideraram a usabilidade do 

componente grade de programação como boa e excelente, apenas 11% avaliaram como sendo 

razoável. A Figura 65 apresenta o gráfico referente à usabilidade dos componentes para a criação 

das grades de programação. 

 

Figura 65 - Usabilidade dos componentes de criação de grade de programação 
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5.1.9. Interesse em manter um canal na ferramenta 

Como o público-alvo da A3TV pode ser desde um usuário final da Internet até profissionais 

da área de televisão, a avaliação do interesse dos usuários em manter um canal se apresenta como 

parâmetro para saber se existe audiência disposta a utilizar a ferramenta em seu cotidiano. Neste 

contexto, 61% disseram que manteriam um canal na ferramenta, 32% consideram que talvez 

mantivessem, e apenas 7% demonstraram não ter interesse em manter um canal. A Figura 66 

apresenta o gráfico referente ao interesse de se manter um canal na ferramenta. 

 

Figura 66 - Interesse em manter um canal na ferramenta 

5.1.10. Possibilidade de integração com outras Redes Sociais 

Em relação à possibilidade de integração com outras redes sociais, 82% dos usuários 

consideraram uma funcionalidade de caráter inovador e muito útil, apenas 18% avaliaram a 

funcionalidade como pouco inovadora, mas muito útil. Nenhum dos candidatos afirmaram não ser 

inovadora. A Figura 67 apresenta o gráfico referente a possibilidade de integração com outras redes 

sociais e serviços da Internet 

 

Figura 67 - Integração com outras Redes Sociais e serviços da Internet 
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5.1.11. Chat integrado com outras Redes Sociais como o Twitter 

Em relação à possibilidade de integração de um mecanismo de comunicação síncrona (chat) 

com outras redes sociais, 68% dos usuários consideraram uma funcionalidade de caráter inovador e 

muito útil, e apenas 32% avaliaram a funcionalidade como pouco inovadora, mas muito útil, as 

alternativas restantes não obtiveram respostas. A Figura 68 apresenta o gráfico referente à 

possibilidade de integração do chat com outras redes sociais. 

 

Figura 68 - Chat integrado com o Twitter 

5.1.12. Possibilidade de uso em outros contextos como Educação 

Neste contexto, 82% afirmaram que usariam a ferramenta para fins de ensino. 71% dos 

usuários classificaram como alta a possibilidade do uso da ferramenta em outros contextos como a 

Educação. Sobre a aplicabilidade na educação consideramos que foi um quesito boa validação, já 

que aproximadamente 20% dos usuários que participaram dos testes eram profissionais da área de 

educação, alguns inclusive desenvolvem projetos e ações diretamente com EAD (Educação a 

Distância). A Figura 69 apresenta o gráfico referente à possibilidade de uso em outros contextos 

como Educação. 

 

Figura 69 - Possibilidade de uso em outros contextos como Educação 
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A Figura 70 apresenta o gráfico de classificação da ferramenta para enquanto suporte a 

educação. 

 

Figura 70 - Nível de utilidade enquanto suporte a educação 
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5.2. Análise de Desempenho 

A versão da ferramenta utilizada nos testes se encontra em um servidor de memória RAM 

de 4 GBytes, 160GB de espaço em disco, com 2500GB de taxa de transferência e 4.8Ghz de clock 

do processador. A Tabela 6 apresenta as configurações do servidor de teste. 

Tabela 6 - Servidor de Testes 

Servidor de Testes 

Processador Core 2 duo 

Memória 4 GB de Ram 

HD 500GB 

 

Foi avaliado o consumo de memória dos serviços oferecidos pela ferramenta. Além dos 

processos padrões de que são executados em qualquer servidor Linux, estavam em execução: o 

Java; o servidor de vídeo Red5 e o MySQL. 

O Teste foi realizado com a execução de 15 canais em simultâneo, o servidor possui 4GB de 

memória, ao colocar os 15 canais o servidor estava com 3188 MB de memória em uso. Neste 

instante a memória livre era de 908 MB.  

Foram executadas programações de diferentes durações, algumas com mais de 12 horas. Foi 

observado que após o termino das programações, o consumo caiu para 2632 MB, e a memória livre 

passou a ser de 1464MB, logo, podemos concluir que a transmissão de 15 canais teve um consumo 

de 556 MB de memória RAM.  

No momento dos testes não estavam sendo realizados upload de vídeo no sistema. Caso 

ocorressem ações deste tipo, deveriam ser levados em consideração os processos do FFmpeg e 

mediainfo, responsáveis pela transcodificação e extração de metadados de baixo nível, 

respectivamente. Logo o consumo da memória total certamente seria maior. 
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6. TRABALHOS RELACIONADOS 
Neste capítulo, iremos abordar alguns dos serviços mais utilizados na Internet, que mais se 

assemelham a ferramenta apresentada neste trabalho.  Foi realizada uma análise destes, onde foram 

elencadas suas principais características e deficiências, com base em parâmetros de comparação que 

consideramos importantes no contexto deste trabalho. 

Existem vários serviços que suportam as atividades de distribuição e compartilhamento de 

conteúdo multimídia na Internet. Podemos dividir os trabalhos analisados em duas categorias 

principais, de acordo com a forma de transmissão utilizada: o (i) video streaming, como: Joost [78], 

justin.tv [79] e Current TV [80]; e (ii) vídeo sob demanda, como: YouTube [81], Research Channel 

[82].  

6.1. YouTube 

O YouTube foi um dos pioneiros a obter sucesso na utilização da Internet para distribuição e 

consumo de mídia audiovisual, consiste em um portal criado em 2005, com a finalidade de permitir 

que usuários possam armazenar e compartilhar vídeos. A simplicidade da proposta potencializou a 

forma de assistir conteúdo multimídia na Internet. Segundo estudo realizado pela Alexa49, o 

YouTube já é o terceiro site mais visitado na Internet, atrás apenas do motor de busca da Google e 

da rede social Facebook.   A Figura 71 apresenta as principais interfaces do YouTube: (a) apresenta 

a interface de visualização de vídeo, com opções de fazer comentários e avaliações sobre o 

conteúdo, vídeos relacionados, além de disponibilizar informações sobre a mídia; (b) apresenta a 

interface do canal, onde o usuário customiza uma página com suas preferências, e é disponibilizado 

todo o seu acervo de vídeos para o acesso. 

  

 

(a) (b) 
Figura 71 -  Interfaces do YouTube 

                                                 
49 http://www.alexa.com/ 
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             Apesar de utilizar o conceito de canal, o YouTube não implementa um canal de fato, uma 

vez que não existem ambientes para a gerência da programação de um canal de televisão. O termo 

canal neste caso está relacionado a uma página pessoal do usuário, onde o mesmo pode 

disponibilizar o acesso ao seu acervo vídeos. Portais como o YouTube criaram repositórios 

sofisticados para estocagem de conteúdos, sem nunca terem desenvolvido conteúdos próprios. O 

YouTube, dá suporte à forma de transmissão vídeo sob demanda. No YouTube já foram realizadas 

algumas transmissões por livestream, contudo, está funcionalidade não esta disponível para o 

usuário final, o Youtube neste caso, tem firmado alguns contratos particulares com empresas para 

realizar este tipo de transmissão. A sua tecnologia de reprodução de mídias é baseada no Adobe 

Flash Player50, o que garante fácil visualização do conteúdo, pelo fato da maioria dos browsers 

disponíveis no mercado suportarem esta tecnologia.  

            O sucesso do YouTube se contrapõe a exemplos de televisão na Internet que não foram tão 

bem sucedidos. A allTV51, por exemplo, surgiu muito antes do YouTube, em 2001, mais não teve 

grande repercussão como aconteceu com o YouTube. Enquanto o YouTube foi concebido mediante 

as possibilidades e conceitos da Web 2.0, permitindo aos usuários interagirem entre si, além de 

fazer upload, comentar e classificar o conteúdo audiovisual, a allTV tentou reproduzir na Internet a 

programação tradicional de televisão, sem participação dos usuários, acrescentando apenas  

possibilidades de interação que a Internet proporciona. Este fato enfatiza que aplicações deste tipo, 

precisam dar mais liberdade para a participação do usuário, caso contrário, é provável que não 

conquistem a audiência esperada.  

6.2. Current TV 

Current TV é uma televisão a cabo dirigida pelo ex-vice-presidente norte-americano Al 

Gore e pelo executivo Joel Hyatt, com suporte a um portal na Internet, onde os usuários podem 

colaborar com o conteúdo que eventualmente pode ser transmitido na rede de TV. Sua primeira 

transmissão ocorreu em 1º de agosto de 2005. O canal pode ser acessado por operadoras de TV a 

cabo, atingindo mais de cinqüenta milhões de domicílios nos Estados Unidos. 

O Current TV tem um terço de sua programação desenvolvida pelo telespectador. O 

conteúdo de TV criado pelos usuários é chamado VC² Producers (Viewer Created Content), e é 

recebido em um formato chamado de “pods” (programas de curta duração), tratam de temas 

diversos e podem ter duração, geralmente entre três e sete minutos. O conteúdo a ser inserido nas 

                                                 
50 http://www.adobe.com/ 

51 http://www.alltv.com.br 
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programações é filtrado pelos usuários do portal através de um processo de votação, contudo, a 

decisão final sobre o conteúdo que será veiculado é realizado pelo departamento de programação da 

rede de televisão a cabo, de forma, que os usuários finais não detêm total controle sobre o que 

realmente será transmitido. Cerca de 30% da programação provém diretamente dos seus 

consumidores, mas essa porcentagem tem crescido. Os usuários podem ainda criar pequenos vídeos 

publicitários, chamados de VCAMs (Viewer Created Ad Messages), caso os vídeos sejam 

selecionados para alguma campanha de publicidade, os produtores podem receber uma premiação.  

A Figura 72 apresenta as interfaces principais do Current TV: (a) apresenta a interface de 

visualização de vídeo; (b) apresenta a interface onde os usuários podem colaborar e fazer inserção 

de conteúdo,e realizar a votação do conteúdo que poderá fazer parte da grade de programação do 

canal. 

  
(a) (b) 

Figura 72 - Interfaces do CurrentTV 

Uma característica importante do Current TV frente às outras ferramentas é justamente o 

fato de ser uma extensão de uma televisão a cabo. Alguns outros projetos optaram por dar ênfase a 

este tipo de modelo. O MTV overdrive52que se propõe ser uma versão da MTV para Internet, é um 

exemplo disso, o portal tira proveito da marca e da fidelidade do público da MTV na medida em 

que transfere sua audiência para a Internet. Nos Estados Unidos foram 400 milhões de acessos 

somente no primeiro ano de uso do portal. Os usuários do MTV overdrive podem acessar os clipes 

do acervo da emissora, informações sobre bandas, além de participar e interagir com o portal. Tanto 

o Current TV quanto o MTV overdrive são exemplos de aplicações transmidiáticas, onde fica clara 

a utilização de outras mídias para prover uma experiência continuada, que começa na televisão e é 

prolongada com a distribuição em outros meios. Nesta perspectiva também podemos citar o BBC 

iPlayer, portal multimídia da BBC. 

                                                 
52 http://mtv.uol.com.br/mtvoverdrive/ 
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O FIZ.TV [83], tem características semelhantes ao Current TV, principalmente pelo fato de 

também veicular em sua grade de programação, conteúdo disponibilizado pelos usuários 

participantes de sua comunidade, tem como objetivo estimular, organizar e distribuir a produção 

nacional amadora e independente. A comunidade de usuários participa interferindo diretamente na 

grade de programação do canal, através de votações realizadas através do portal. Os produtores 

geralmente são: universitários, pequenas produtoras, cineastas independentes e qualquer produtor 

amador.  

6.3. justin.tv 

O justin.tv é um serviço que exibe canais de lifecasting, canais proprietários, inclusive 

programas de televisão ao vivo. Foi criado pelo americano Justin Kan. Lançado no ano de 2007, nos 

Estados Unidos, o serviço expandiu sua audiência para diversos países, e hoje mantém usuários 

principalmente no Brasil, Holanda, Reino Unido, entre outros países. O justin.tv permite aos 

usuários gerar e assistir streaming de vídeo ao vivo. De forma semelhante ao YouTube, as contas de 

usuário no justin.tv são chamados de canais, e os usuários são encorajados a transmitir uma grande 

variedade de conteúdo de vídeo ao vivo gerado por uma câmera acoplada ao computador, como 

uma webcam. Este serviço dá suporte tanto para conteúdo amador quanto profissional, contudo, não 

existem ambientes para produção de conteúdo, apenas de distribuição. A principal diferença do 

justin.tv frente aos serviços analisados, é o foco na transmissão de conteúdo ao vivo 

(livestreaming). A Figura 73 apresenta as principais interfaces do justin.tv: (a): apresenta interface 

de entrada do portal, onde é possível visualizar os canais mais populares, e fazer buscas por 

conteúdos (b): apresenta a interface do canal, e opções de comunicação. 

  
(a) (b) 

Figura 73 - Interfaces do Justin TV 
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Outro serviço que apresenta características similares ao justin.tv é o livestream53, que como o 

próprio nome sugere, é uma plataforma que disponibiliza a possibilidade de realização de streaming 

de vídeo ao vivo, e permite aos usuários visualizar a difusão de conteúdo audiovisual gerado a partir 

de canais de televisão profissionais, ou de canais de lifecasting provindo dos usuários. O livestream 

oferece um serviço gratuito de anúncios para as organizações e profissionais que trabalham com 

mídia. Possui alguns mecanismos de personalização de usuário e customização do player. 

6.4. Joost 

O sueco Niklas Zennström e o dinamarquês Janus Friis criaram o Joost com a intenção de 

possibilitar a transmissão de conteúdo da TV pela internet de uma forma eficiente e respeitando os 

direitos autorais. A ferramenta reproduz os canais de TV usando P2PTV54, característica que 

representa um diferencial, visto que nenhum dos outros serviços analisados possui este tipo de 

funcionalidade. O Joost disponibiliza apenas produções profissionais, em parte para garantir 

qualidade material veiculado. O Joost segue um modelo mais parecido com o de assistir televisão. 

Para o caso do modelo de programação, o Joost teve outra estratégia, esta plataforma percebeu que 

o YouTube se afastou demais da experiência de ver televisão. Outros serviços procuraram seguir o 

modelo de P2PTV, como é o caso do TVU Networks55, uma rede de distribuição de conteúdo de 

vídeo que provê TV ao vivo através da Internet utilizando uma rede overlay P2P. Diferente do 

Joost, o TVU Networks é um serviço que permite que usuários finais disponibilizem qualquer sinal 

de TV na Internet. 

O YouTube por ser um serviço web, exige interatividade permanente por parte do usuário, 

característica que o Joost procurou evitar em seu ambiente, visto que o mesmo se baseia no modelo 

convencional da televisão analógica, onde, o usuário que assiste, não tem muitas opções de 

interação.  O Joost define previamente alguns canais, o usuário pode optar por assistir a 

determinado canal e, a partir dai a imagem começa a ser recepcionada em fluxo contínuo (video 

streaming), um vídeo após outro, até que o usuário decida interromper o fluxo para desligar ou 

trocar de canal. Pelo fato de disponibilizar uma gama de canais variados, o Joost consegue atingir 

uma audiência segmentada com várias opções de escolha. A Figura 74 apresenta as principais 

interfaces do Joost: (a) é possível visualizar os canais disponíveis, através de filtros por categoria, 

                                                 
53 http://www.livestream.com/ 

54 P2PTV é uma técnica de transmissão e difusão de conteúdos audiovisuais através da Internet usando a arquitetura dos 

sistemas P2P, aonde os nós individuais se conectam a outros nós para receber streams de áudio e vídeo, em lugar de fazê-lo 

mediante a um único servidor central, como acontece na TV baseada em IP. 

55 http://www.tvunetworks.com/ 
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como: comédia, esportes, documentário, além de canais mais populares e favoritos; e (b) é 

apresentado o player para visualização do canal. 

  
(a) (b) 

Figura 74 - Interfaces do Joost 

6.5. Research Channel 

O Research Channel é um consórcio de instituições acadêmicas e de pesquisa que visa o 

compartilhamento de conteúdo audiovisual. Disponibiliza aos seus usuários mais de 3500 títulos, 

separados por categorias, nos diversos campos da ciência, economia, artes, tecnologia, educação, 

entre outros. O sistema de distribuição de vídeo possui uma grande variedade de banda passante, 

capacidades e usos, como por exemplo, a transmissão de vídeos, imagens ou conteúdo de televisão, 

em bandas passantes baixas (56kbps), passando por vídeo HDTV (19.2 Mbits) e atingindo 

transmissões de vídeo não comprimido da ordem de 1.5Gbps.  

O Research Channel utiliza o Sistema de Gestão de Propriedade Digital (Digital Asset 

Management System) chamado DigitalWell [84]. O DigitalWell é uma Arquitetura de Referência 

responsável por prover as soluções de captura e distribuição de conteúdo multimídia pela Internet e 

especifica a gestão e entrega de propriedades digitais, provendo uma solução escalável para 

aquisição, coleta, classificação, armazenamento e entrega de coleções de mídia digital. A Figura 75 

apresenta as principais interfaces do Research Channel: (a) a interface de entrada do portal, onde é 

disponibilizado o acesso aos conteúdos, (b) a interface de visualização da grade de programação do 

Research Channel. 
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(a) (b) 

Figura 75 - Interfaces do Research Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

6.6. Análise Comparativa dos Trabalhos 

A análise das funcionalidades oferecidas pelos trabalhos escolhidos permitiu identificar 

alguns parâmetros de comparação, que são considerados importantes para o contexto desta 

proposta. A Tabela 7 apresenta o comparativo entre os trabalhos analisados. 

Tabela 7 - Comparativo entre os trabalhos relacionados 

Parâmetros de 

Comparação 
YouTube 

Research 

Channel 

Current  

TV 

justin.tv Fiz.TV Joost 

Entrega de 

conteúdo 

multimídia 

Suporta Suporta  Suporta Suporta Suporta Suporta 

Sistema de 

controle de acesso 

Suporta Não Suporta Suporta Suporta Suporta Suporta 

Meios de interação 

entre os usuários 

Suporta  Não suporta Suporta 

Parcialmente 

Suporta Suporta Não suporta 

Mecanismos de 

colaboração 

Suporta  Não suporta  Suporta Suporta Suporta Não suporta 

Mecanismos de 

produção de 

conteúdo 

Não suporta Não suporta Não  

suporta 

Não suporta Não suporta Não suporta 

Armazenamento 

de dados 

Suporta Suporta Suporta Suporta Suporta Suporta 

Inserção de 

Conteúdo  

Suporta Suporta 

Parcialmente 

Suporta Suporta Suporta Não Suporta 

Agregação de 

conteúdo 

disponível na 

Internet 

Não Suporta  Não Suporta Não  

Suporta 

Não Suporta Não Suporta Não Suporta 

Interconexão com 

outras plataformas 

e redes sociais 

Suporta Não Suporta Suporta Suporta Suporta Suporta 

Rede Social Suporta 

Parcialmente 

Não Suporta Suporta 

Parcialmente 

Suporta 

Parcialmente 

Suporta 

Parcialmente 

Suporta 

Parcialmente 

Vídeo sob 

demanda  

Suporta Suporta Suporta Suporta Suporta Suporta 

Fluxo contínuo 

(streaming) 

Não Suporta Não Suporta Não Suporta Suporta Suporta Suporta 

Eventos ao vivo  Suporta 

Parcialmente 

Não Suporta Não Suporta Suporta Suporta Suporta 
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Todos os serviços analisados dão suporte à entrega de conteúdo multimídia, visto que este 

era o requisito básico para a escolha dos trabalhos analisados, cada um com seu formato de 

distribuição bem definido.  

Todos possuem mecanismos de controle de acesso e permissões, onde é possível aos 

usuários criarem contas e/ou perfis, e interagirem com as possibilidades do sistema. Contudo, 

apesar de possuir estes mecanismos, o Research Channel, disponibiliza o acesso apenas para a 

comunidade de usuários das universidades e grupos de pesquisa parceiros, de forma que o usuário 

final da Internet não tem a possibilidade de autenticação. 

Os mecanismos de colaboração encontrados são em grande parte ainda incipientes, e não são 

focados na produção colaborativa, sendo mais direcionados para estratégias de sugestão, 

visualização e submissão do conteúdo. Algumas dessas estratégias de colaboração podemos 

observar na Current TV, onde os telespectadores podem sugerir conteúdo que eventualmente será 

transmitido na programação da televisão, o FIZ.TV também apresenta um modelo parecido. 

Todos exceto o Research Channel oferecem meios de interação entre os usuários, alguns 

com um foco maior em mensagens assíncronas (comentários, fóruns, recados) e outros mais 

direcionadas a mensagens síncronas (chat). Todos os trabalhos possuem repositórios próprios para 

armazenamento de conteúdo multimídia e metadados.  

A maioria das soluções possui mecanismos de inserção de conteúdo, com a possibilidade de 

envio (upload) por parte dos usuários, apenas o Joost não suporta este tipo de funcionalidade, visto 

que apenas distribui conteúdo profissional com canais e produtoras parceiras. O Research Channel 

suporta esta funcionalidade apenas para as instituições parceiras. 

Existem dois quesitos importantes a serem analisados em serviços do tipo, que são 

justamente suas formas de transmissão de conteúdo. Alguns tem como foco maior a entrega de 

conteúdo na forma de vídeo sob demanda, como o YouTube, outros na forma de live streaming, 

como o justin.tv, ou ainda utilizando o streaming de arquivo gravado, como o Joost. 

A agregação de conteúdo consiste em aproveitar conteúdos de outros repositórios, para 

indexação na base local do sistema. Nenhuma das soluções observadas possui este tipo de 

funcionalidade. Um exemplo de agregação de conteúdo seria utilizar a API de dados do YouTube, 

para a inserção automática de um vídeo do YouTube no repositório local, com a busca sendo 

realizada sem que seja necessário acessar a interface do YouTube. 

A maioria das soluções analisadas permite a possibilidade de criação de perfis e 

compartilhamento de informações, contudo, não existe uma infra-estrutura de rede social formada, 

com organização em comunidades temáticas, fóruns de discussão, criação de tópicos, regras de 
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controle e coordenação bem definidas, opção de aquisição de amigos, conteúdos favoritos, entre 

outras possibilidades.  

Interconexão com outras plataformas e redes sociais é um requisito importante para 

plataformas que desejam se manter interconectada com outros serviços, visto que através dessa 

possibilidade é possível a divulgação do conteúdo produzido em outras redes sociais, aumentando 

assim a audiência e divulgação do conteúdo. A maioria dos serviços analisados permite este tipo de 

integração de forma parcial, ou seja, não existe uma estratégia de integração através do uso direto 

das APIs de dados, incorporando estas integrações diretamente na ferramenta, como um módulo 

funcional.  

Nenhum dos serviços analisados possui um workflow de produção de conteúdo televisivo, 

com ambientes que modelem de alguma forma o processo de criação encontrado nos ambientes 

reais de televisão, ou seja, não é possível a criação de um canal de televisão com características 

encontradas em ambientes reais, com ferramentas que proporcionem a gerência de uma emissora, 

com opções de agendamento, gerência geração dos fluxos, controle de execução, monitoramento, 

distribuição, entre outras. 

Os serviços Current TV e FIZ.TV, possuem características que incluem a inserção de 

conteúdo dos usuários nas grades de programação dos canais, contudo, estes canais são produzidos 

em estúdios externos, não existe uma infra-estrutura de produção disponível no ambiente da 

Internet, ou seja, apenas após o processo de produção e adequação do conteúdo, o mesmo é 

disponibilizado na rede e o fluxo começa a ser transmitido. 
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7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho apresentou a A3TV, uma ferramenta que consiste em um estudo de caso 

que valida o conceito TV 2.0, e permite a integração e distribuição de conteúdo multimídia por 

meio da Internet, com ambientes responsáveis por produzir e manter canais de televisão, a partir de 

conteúdos disponibilizados por seus usuários participantes. Neste capítulo será apresentado o 

comparativo da A3TV com os trabalhos analisados, além disso, são apresentados os resultados e 

contribuições do trabalho proposto e as perspectivas de trabalhos futuros.  

7.1. Comparativo das ferramentas analisadas em relação ao A3TV 

Uma dificuldade encontrada na pesquisa dos trabalhos relacionados foi justamente, 

encontrar ferramentas que proporcionassem os requisitos de implementação propostos a A3TV.  

As ferramentas encontradas apenas proporcionam streaming a partir de câmeras de captura, 

com transmissão de eventos ao vivo, e a possibilidade de vídeo sob demanda. Não foi encontra 

nenhuma ferramenta web que implementasse um workflow de produção de conteúdo audiovisual, 

com mecanismos de criação de programas e gerência de canais. A principal relevância da A3TV em 

comparação com as plataformas citadas são as estratégias de produção, colaboração, interação e 

comunicação, possibilitadas através da disponibilização de uma rede social, onde os usuários 

geradores de conteúdo interagem compartilhando e produzindo canais na Internet.  

No que tange aos serviços disponibilizados, podemos destacar algumas funcionalidades da 

A3TV, como: a rede social; os ambientes de produção de programas e canais com suporte a 

colaboração; a disponibilização de ferramentas auxiliares de interação (mensagens síncronas, 

mensagens assíncronas); os mecanismos de personalização e interconexão entre redes sociais; a 

utilização da Internet e/ou redes privadas para a distribuição do conteúdo.  

O CurrentTV possui características importantes no contexto deste trabalho, e tem algumas 

semelhanças com o ferramenta proposta, como por exemplo, a colaboração e o intercâmbio de 

conteúdo audiovisual, gerando parte de sua programação de forma colaborativa, com a 

possibilidade dos usuários escolherem parte do conteúdo a ser veiculado nas programações da TV a 

cabo. O Research Channel não é uma ferramenta com colaboração para usuários finais, a 

colaboração ocorre entre instituições de ensino e pesquisa que compartilham conteúdo multimídia, e 

produzem as grades de programação, pelo fato de seguir uma arquitetura de referência (DigitalWell) 

bem definida, a forma como a ferramenta é estruturada reflete as funcionalidades previstas nesta da 

arquitetura, De maneira semelhante à DigitalWell, a arquitetura da A3TV oferece as seguintes 

funcionalidades comuns: entrega de conteúdo multimídia, gerenciamento de conteúdo, sistema de 
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autenticação, autorização e controle de acesso, possibilidade de extensão do serviço, meios de 

interação com o usuário e suporte armazenamento de conteúdo. 

O Joost possui algumas peculiaridades não encontradas nas outras ferramentas, que é 

justamente o fato de usar a tecnologia P2PTV para a distribuição do conteúdo.  O Youtube possui 

alguns requisitos semelhantes ao da A3TV, como: criação de perfil, a possibilidade de upload de 

conteúdo, além da transmissão do conteúdo através de VoD. O Justin.TV possui mecanismos de 

interação entre os usuários, e transmissão ao vivo a partir de câmeras de captura, requisito também 

encontrado na A3TV.  

Na Tabela 8 é possível observar os parâmetros de comparação utilizados. 

Tabela 8 - Comparativo dos trabalhos relacionados com a ferramenta A3TV 

Parâmetros de Comparação A3TV 

Entrega de conteúdo multimídia Suporta 

Sistema de controle de acesso Suporta 

Meios de interação entre os usuários Suporta  

Mecanismos de colaboração Suporta  

Mecanismos de produção de conteúdo Suporta 

Armazenamento de dados Suporta 

Inserção de Conteúdo  Suporta 

Agregação de conteúdo disponível na Internet Suporta  

Interconexão com outras plataformas e redes sociais Suporta 

Rede Social Suporta  

Vídeo sob demanda  Suporta 

Fluxo contínuo (streaming de vídeo) Suporta 

Eventos ao vivo  Suporta 

 

 

7.3. Resultados e Contribuições 

A experiência no desenvolvimento, bem como a participação em projetos na área e a 

colaboração com a equipe do LAViD, contribuíram para a implementação e validação do trabalho 

proposto.  Além da realização de todo o estudo teórico dos temas relevantes e da pesquisa e Analise 

sobre os trabalhos relacionados, uma das contribuições importantes do presente trabalho foi o 

estudo de como integrar conceitos pertinentes ao ambiente de televisão, em ambientes baseados na 

Internet.  

Através das entrevistas com profissionais da área e do levantamento do estado da arte, foi 

possível observar que tanto os profissionais quanto os acadêmicos da área possuem diferentes 

pontos de vista a cerca do modelo de rígido implementado pela grade de programação. Alguns 
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enfatizam que este modelo precisa ser mantido, pois acreditam ser o formato já estabelecido e de 

sucesso, outros, afirmam que é preciso a inclusão de novos formatos, principalmente no que diz 

respeito à diversificação dos produtores e a possibilidade de convergência com a Internet.   

Neste trabalho, destacamos a necessidade de haver uma mudança, mesmo que gradual, do 

processo de produção de televisão, principalmente no que diz respeito ao poder de participação e 

interação do telespectador com o conteúdo a ser veiculado, em um processo que busca a 

descentralização das produções. Além disso, para que sua audiência não seja diminuída, a televisão 

necessita interagir e incluir características peculiares ao ambiente da Internet, isso se deve ao fato da 

sua audiência estar cada vez mais.      

Para a validação da proposta, foi concebido um conceito chamado de TV 2.0, que tem como 

foco principal a discussão sobre os modelos de produção de televisão, destacando a participação dos 

usuários produtores de conteúdo, atuando no contexto de produção de canais na Internet, com a 

utilização de várias estratégias de distribuição e aquisição de audiência. Para a validação deste 

conceito foi desenvolvida uma ferramenta chamada de A3TV, que consiste em uma implementação 

cujo objetivo foi mostrar a viabilidade do conceito TV 2.0. Um dos pontos importantes deste 

trabalho foi formulação e implementação de um workflow para produção dos canais. Os ambientes 

criados possuem caráter próprio e original, e podem servir de referência para outras ferramentas que 

desejem implementar características similares.  

Foram realizados testes da A3TV junto ao público-alvo formado por professores, 

pesquisadores, alunos e profissionais da área de televisão e afins. Os resultados foram importantes 

para a obtenção de um retorno sobre a viabilidade e o potencial dos serviços oferecidos frente aos 

profissionais e acadêmicos da área. O questionário de avaliação recebeu opiniões e respostas de 

uma maneira geral muito positivas, destacando entre os principais temas avaliados: o grau de 

inovação, as possibilidades na convergência com a Internet, a possibilidade de uso pelos usuários 

produtores de conteúdo, a utilização em outros contextos como Educação, a usabilidade e facilidade 

da interação com os ambientes. 

7.4. Publicações 

A temática do trabalho proposto foi publicada nas seguintes conferências nacionais e 

internacionais: [7], [8], [70], [72], [77].  A ferramenta também foi premiada, e ficou em segundo 

lugar no concurso cultural IBM – “Soluções Inovadoras para um Planeta Mais Inteligente”, na 

categoria projeto acadêmico56. 

                                                 
56 http://www.ibm.com/developerworks/br/smarterplanet/concurso/ 
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7.5. Possibilidades Futuras 

Com possibilidade de escalar o serviço para outros ambientes, a integração com conteúdo 

recebido de canais de TV, inclusive TV Digital. A A3TV foi uma ferramenta concebida com o 

intuito de ter um protótipo inicial para validação no ambiente de Internet. A idéia é que a partir dos 

conceitos já validados através desta pesquisa, agora possamos começar a desenvolver o protótipo 

que funcionará em convergência com o ambiente de televisão, inclusive TV digital. Esta 

possibilidade pode ser vislumbrada no contexto do OpenGinga, implementação de referência do 

Middleware Ginga do padrão brasileiro de TV Digital Interativa. Com a extensão da aplicação da 

arquitetura de referência em um ambiente de TV Digital, com estudos com base do conceito de 

Social TV [86] e TV Conectada. 

Com a convergência digital, são muitas as possibilidades de fusão entre os modelos da 

Internet e da TV digital, visto que o próprio canal de retorno da televisão digital é possibilitado 

através da Internet. A idéia é seguir está linha da convergência digital para propor modelos híbridos 

que atuarão nos dois meios. Este fator é extremamente importante por que se torna possível 

aproveitar as possibilidades de cada meio, visto que tanto a Internet quanto a TV Digital possui suas 

limitações. 

Como possibilidades futuras ainda podemos ainda destacar: 

 A definição de um Framework que conteria os vários componentes apresentados, contudo, 

com interfaces bem definidas que possibilitassem a sua utilização para a implementação de 

novos componentes e aplicações; 

 Evoluir no sentido de se aproximar de implementações a serem utilizadas em ambiente de 

Broadband TV; 

 Estender a arquitetura da A3TV com o intuito de se adaptar a conceitos pertinentes ao 

ambiente de jornalismo, para isso, integrações com a ferramenta JCollab [85] estão sendo 

definidas. 

 Desenvolver interfaces de comunicação para que a A3TV disponibilize seus serviços através 

de webservices, com o intuito de possibilitar que outras aplicações possam se utilizar de suas 

funcionalidades, integrando e construindo novas aplicações (mushups); 

 Desenvolver estratégias de distribuição do conteúdo multiplataforma, ou seja, a 

possibilidade de gerar conteúdo compatível com vários dispositivos e meios de 

comunicação, como celular e games; 
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 Incluir estratégias de publicidade que possibilitem a inserção de novos modelos de negócios 

e rentabilização do gênero; 

 Desenvolver mecanismos de recomendação de conteúdo, com a possibilidade de criação de 

grades de programação automáticas baseadas no perfil e preferências do usuário; 

 Aplicação e adaptação da ferramenta de grade de programação para ambientes reais de 

transmissão de TV; 

 Pretende-se integrar a A3TV com outros serviços de distribuição de vídeo, como possíveis 

provedores de conteúdo. Apesar de uma previa integração com o serviço de distribuição de 

vídeo da RNP, ainda se faz necessário evoluir neste sentido;  

 Pretende-se evoluir na integração com uma infra-estrutura de computação em nuvem (do 

inglês, cloud computing). Testes iniciais já foram realizados com objetivo de realizar esta 

integração, foi utilizado o serviço disponibilizado pela Amazon57, com vistas a testar o 

potencial de escalabilidade do serviço; 

 Permitir a separação dos serviços atuando em servidores separados, como por exemplo, 

servidor de vídeo, servidor de agendamento, servidor de monitoramento, servidor de 

armazenamento, com vistas a dividir o desempenho e prover uma maior escalabilidade. A 

Figura 76 apresenta um modelo genérico de como estas unidades se comportariam em um 

cenário de uso [27].  

Rede IP

Computador

Dispositivos Móveis

Fontes

4
Servidor de 

Codificação

Servidor de 

Streaming

Servidor de Gerência 

e Controle

TV e STB

Servidor de 
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Figura 76 - Cenário de um serviço de distribuição de conteúdo multimídia 

                                                 
57

 http://aws.amazon.com/ec2/ 

http://aws.amazon.com/ec2/
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APÊNDICE A – Entrevistas com profissionais da área de Televisão 

 

Canal Futura (Rio de Janeiro) 

Descrição do Entrevistado 

João Alves dos Reis Junior (45) é conhecido profissionalmente como João Alegria. Nasceu no 

interior de São Paulo, na cidade de Santo Antônio da Alegria, onde cumpriu o Ensino Fundamental 

e Médio. Cursou História na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a seguir ingressou no 

Mestrado em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), cuja dissertação não chegou a 

ser defendida. Recentemente realizou o doutoramento em Educação Brasileira pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro com a tese "O livro de imagens luminosas. Jonathas 

Serrano e a gênese da cinematografia educativa no Brasil [1889-1937]". Dentre os artigos, capítulos 

e livros publicados, constam obras de literatura infantil e ficção. Já atuou como autor e diretor de tv 

e atualmente trabalha na Fundação Roberto Marinho, do Rio de Janeiro, como Gerente de 

Programação, Jornalismo e Engenharia do Canal Futura. Integra o Grupo de Pesquisas Educação e 

Mídia (GRUPEM) e dá aulas no curso de especialização latu-sensu "Mídia, Tecnologia da 

Informação e Novas Práticas em Comunicação e Educação" (PUC-Rio), sendo o professor 

responsável pela disciplina Artefatos Audiovisuais e Prática Educativa. 

1 – Como são definidas as grades de programação? Quais são os critérios? 

No ano de 2009 fui o responsável por liderar e implementar um projeto de mudança da grade de 

programação do Canal Futura, como o Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia do canal. 

Aqui no Canal Futura, a gestão da grade de programação cabe a essa gerência que eu ocupo 

atualmente. A Grade de Programação 2010 do Canal Futura (chamamos assim, pois defendemos 

que a grade é um produto dinâmico, pode e deve mudar com alguma regularidade, portanto, é 

esperado que exista uma Grade de Programação 2011, por exemplo, e assim por diante) resultou de 

um bom trabalho em conjunto, que seguiu uma metodologia própria de análise, que desenvolvemos 

durante esse processo. Essa metodologia trabalhou com os seguintes dados: (a) dados estatísticos de 

audiência e comportamento do público frente à TV, referentes aos últimos cinco anos, a partir de 

pesquisas realizadas pelo Instituto DataFolha para o Canal Futura; (b) benchmarking com canais 

presentes no ambiente de difusão da TV aberta com distribuição nacional, educativas e comerciais; 

(c) leitura crítica de relatórios da Central de Atendimento ao Telespectador do Canal Futura (sem 

valor estatístico, mas com muitos detalhes sobre o comportamento de segmentos específicos do 

público do canal); (d) Interlocução com todos as equipes internas e externas responsáveis pela 



 

144 

 

produção e distribuição dos Conteúdos Futura (equipes internas, produtoras, televisões afiliadas, 

universidades parceiras do canal, ONGs e outras organizações do terceiro setor que usam o canal); 

(e) análise de Série Histórica de grades do canal, entre 1997 e 2009. A partir daí, todos os dados, 

quantitativos e qualitativos, foram reunidos num Relatório Diagnóstico do qual resultou uma 

proposta de grade para 2010. A lógica dessa metodologia foi equilibrar dados estatísticos com 

demandas dos diversos segmentos da sociedade com os quais o Futura dialoga, sempre em busca de 

produzir em permanente interação e diálogo com a audiência cidadã do canal (é assim que 

chamamos, não chamamos de “público”, porque não pretendemos uma audiência passiva, nosso 

objetivo é ser um meio de mediação social, antes de tudo, facilitador do diálogo entre diferentes 

segmentos da sociedade). Além desses critérios, mais técnicos, foram também utilizados critérios 

conceituais e premissas, que fazem parte dos compromissos que o Canal Futura quer assumir com a 

sociedade e a agenda brasileira, e que dizem respeito à ética, à cultura brasileira, à educação, à 

juventude e infância, entre outros. 

2 - Quem são os profissionais responsáveis por montar a grade?   

Na criação da grade, como se pôde ver pela resposta à questão anterior, muitas pessoas foram 

envolvidas. Porém, uma vez a grade estando definida, ela passa a ser realizada diariamente por uma 

equipe de profissionais específicos contratados para tal. No Canal Futura temos uma Coordenação 

de Programação, que lidera uma equipe de Analistas de Programação, que executam essa tarefa de 

“montar a grade”, numa perspectiva mais técnica. Com relação às diferentes estratégias de 

intervenção na programação, por exemplo uma programação temática, muitos outros setores do 

Canal Futura são envolvidos. Também são envolvidos outros profissionais na definição dos 

conteúdos e escolhas, como por exemplo, dos filmes adquiridos. A Equipe de Programação está 

exclusivamente responsável pelas funções técnicas da programação (operacional). Toda vez que a 

conversa extrapola aspectos técnicos envolve outras áreas e múltiplos profissionais. 

3- No setor da programação, quais são os profissionais envolvidos e suas funções? 

Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia do Canal Futura: responsável pelo desenho 

estratégico da grade de programação e sua promoção junto ao público em geral. É auxiliado pela 

Equipe do Núcleo de Programação do Canal Futura. 
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Coordenador de Programação: coordena a equipe de programação e dialoga com os diferentes 

setores da casa, respondendo ao Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia. (01 

funcionário) 

Analista de Planejamento em Programação: responsável por articular a visão de médio prazo da 

programação, com foco nos meses e semanas, responde ao Coordenador de Programação e ao 

Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia (01 funcionário) 

Analista de Programação: responsável por detalhar a programação diária, programas, intervalos e 

breaks. Responde ao Coordenador de Programação. (04 funcionários) 

Operador de Rede de Programação: responsável por acompanhar a exibição da grade de 

programação diária, fazendo os devidos ajustes (“afinação”), e por fazer interagir os ajustes entre 

conteúdos nacionais e conteúdos locais, da programação das emissoras afiliadas (o Futura possui 23 

TVs Universitárias parceiras, várias delas com transmissão local). (02 funcionários) 

 

 4 – O especialista em TV, Walter Clark, um dos criadores da grade de programação em 2001 

criticou o modelo de grade de programação. Segundo ele, não houve muitas mudanças desde 

1966, afirmando que a Globo, e mesmo as outras tevês, são escravas da grade. O que era um 

instrumento de programação transformou-se em um processo que inibe a criatividade e 

prende os realizadores a enormes compromissos comerciais. O que vc diria a respeito? 

Respeito a opinião de Walter Clark, como a opinião pessoal de um dos nomes mais presentes na 

história da televisão no Brasil. Do ponto de vista técnico e profissional, no entanto, considero essa 

opinião fora de contexto. Já se passaram quase dez anos desde que ele fez essa declaração e, mesmo 

para a época, considero a declaração ingênua e orientada por interesses que não ficam claros no 

texto acima. Tenho um entendimento bastante diferente. Acho que, sem perder de vista o mercado, 

atividade fim das emissoras comerciais, as maiores TVs brasileiras têm sido até inovadoras em 

programação e conteúdo, na sua atuação. Hoje em dia, a televisão que se faz no Brasil é bastante 

atuante na interação com outras formas de disseminação de conteúdo, internacionalizaram-se, 

criaram subprodutos, ajustaram suas grades, dialogam com ações presenciais, interativas e outras 

tantas. Podemos discordar da natureza das iniciativas, mas o sucesso do Big Brother Brasil, projetos 

temáticos como o Mil Casmurros, o aprimoramento técnico das telenovelas e seu alcance mundial, 

são mais do que suficientes para colocar em dúvida a afirmativa de Walter Clark mencionada nesta 

questão. A televisão no Brasil e as grades de programação vêm sofrendo alterações 
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permanentemente, basta observar com atenção para perceber. Porém, isso é importante ressaltar, a 

televisão é e continuará sendo ainda por alguns anos, o principal meio de comunicação em atividade 

no País. Ela está firme e consolidada. Então, é natural que se tenha uma primeira impressão que as 

coisas não estão mudando. É preciso olhar com mais cuidado e profundidade para perceber como 

esse meio é dinâmico. 

5- Como a grade é redistribuída quando há situações de programas ao vivo, gravados e 

quando há plantões? O que é priorizado? E como administrar a programação com as 

inserções e comerciais?  

No caso do Canal Futura, não temos inserções comerciais, portanto não vou me referir à última 

parte da questão. Sobre os outros pontos, a resposta mais simples é que todos os conteúdos 

programados obedecem, em tempo, o que estava planejado. Portanto, os ajustes são feitos mais para 

pequenas durações, que correspondem a um pequeno “estouro” de tempo de programas aos vivo, o 

que derruba inserções de intervalo (chamadas de programa, interprogramas, etc). Sobre essa gestão, 

a noção mais importante é a de fidelização do público. A grade de programação é um compromisso 

que o canal de televisão firma com sua audiência. Esse compromisso deve ser cumprido para que se 

sustente esse acordo celebrado entre as partes. Se o canal “promete”: no dia tal, tantas horas, você 

verá tal coisa, isso tem que ser cumprido. Se esse “acordo” não é cumprido, o canal perde sua 

confiança junto ao público e a fidelização fica comprometida. 

6- Como se dá a distribuição dos conteúdos e controle do tempo? 

A grade do Canal Futura é composta a partir de um planejamento que divide o dia de programação 

em segmentos de 60 e de 30 minutos. Esses blocos vão sendo preenchidos com programas e as 

interrupções (intervalos e breaks) com peças de curta duração (até 2minutos) que têm diferentes 

funções: informar, sinalizar, complementar as informações. A natureza dos conteúdos que ocupam 

as diferentes faixas de horários corresponde à uma escolha estratégica por localizar os gêneros de 

conteúdos em determinados horários do dia. Como nosso público situa-se, em sua maior parte, no 

interior do Brasil, obedecemos a um “relógio biológico” que estabelece uma correspondência com 

as rotinas mais comuns no dia-a-dia dos brasileiros do interior: hora de acordar e trabalhar, os 

intervalos das refeições, hora de descansar etc. 
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7- Existe algum software responsável pela liberação automática dos vídeos? 

Sim. Existem softwares que dão automação e muito controle da programação. Esses softwares são 

utilizados para a gestão das informações sobre a programação e também para a própria 

operacionalização da exibição. 

8- Qual a importância de se ter uma grade bem projetada para o sucesso de uma rede? O que 

pesa em termos financeiros? 

Poucas vezes a grade é pensada como deve ser pensada: como um produto, que as redes de televisão 

entregam. Cada programa é um produto específico, mas o arranjo de exibição, ou seja, a ordem dos 

programas, a evolução de conteúdo, como eles se distribuem na grade, isso também é produto 

televisivo. Uma grade bem projetada comunica identidade ao público. Pela grade é que você 

identifica com que canal está se relacionando. Cada programa tem sua importância, mas é a grade 

que permite à audiência cidadã saber exatamente com quem está se relacionando, quais os 

compromissos que pode firmar com uma determinada televisão. As famílias que assistem ao Canal 

Futura, por exemplo, sabem que podem deixar seus filhos em frente à programação do canal, pois 

seus filhos serão respeitados, resguardados e receberão informações que foram produzidas para eles 

com cuidado e carinho. O mesmo se pode dizer, dando outro exemplo, da programação de filmes, 

focada na educação do olhar e não no interesse comercial que move os blockbusters. O conjunto da 

grade é o grande contrato com a audiência. Os profissionais da grade devem ser rigorosos e 

exigentes no seu trabalho. 

9- Qual a relação que tem o setor de programação e a grade de uma emissora com os 

institutos de pesquisa de audiência? 

No caso específico do Canal Futura, o que marca essa relação é uma preocupação menor com o 

“índice de audiência” e uma preocupação melhor com a qualidade do relacionamento que se 

estabelece com quem assiste o canal. Estamos mais interessados em saber o que pensa o público do 

que quantas pessoas estão nos assistindo. Mais do que isso, queremos que quem nos assiste opine 

sobre o que colocamos à disposição na grade do canal e que se manifeste, criticando e sugerindo. 

Por isso, disponibilizamos várias ferramentas de interatividade para que o público possa sugerir e 

interferir no editorial dos programas. Essa interatividade pode se dar presencialmente – através dos 

grupos de discussão permanentes, intitulados “Conversas com a Audiência” –, ou através da 

interatividade à distância – redes sociais, telefonemas, Central de Atendimento – mas sempre 
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valorizando essa participação.  Portanto, nossa relação com os institutos de pesquisa é muito 

autônoma e independente. 

10- O que mais pesa hoje para se ter uma boa avaliação no Ibope? 

Nunca tivemos uma avaliação de Ibope. Para as emissoras comerciais ela representa, 

concretamente, o valor pelo qual é vendido o espaço de tela. 

11- Você acredita que um modelo de TV via Internet pode dar certo? Caso acredite, por 

favor, justifique. Se não, quais seriam as limitações?  

A viabilidade do compartilhamento ou consumo de conteúdos audiovisuais pela internet não está 

em discussão, já é uma realidade. O futuro desse segmento é certo e promissor. No entanto, isso não 

deve ser pensado como TV via internet. É claro, há televisões que fazem a transmissão via IP, mas 

considero isso uma forma conceitualmente equivocada de pensar esse meio de difusão. A 

portabilidade do sinal de TV virá através de outros aparelhos, como a recepção via celular. Porém a 

internet é o espaço da escolha, da construção colaborativa, e isso é fruto de uma nova tecnologia de 

comunicação, diferente daquela tecnologia de transmissão à distância de imagens e sons, a 

televisão. Pensar a internet com os limites da radiodifusão é perder a chance de fazer algo melhor e 

mais ajustado ao meio. 

12- Como a grade pode ser redistribuída e repensada com base nas novas tecnologias? Em sua 

opinião é preciso fazer uma readaptação do modelo tradicional?    

A grade de programação da televisão está certa para a tecnologia à qual atende. No caso da 

televisão, as “novas tecnologias” (uso entre aspas porque discordo um pouco do uso corrente da 

expressão), representam fundamentalmente uma possibilidade de construção colaborativa ou social 

dos conteúdos. A principal e mais importante questão aqui é a interatividade editorial, que 

determina o conteúdo antes dele ser produzido, e não a escolha de grade, ou seja, a ordem de 

exibição do que já está pronto. O Canal Futura tem primado por desenvolver soluções de diálogo 

editorial e acreditamos que isso é que é fazer televisão de interesse público, ou “televisão pública”, 

como muitos preferem. 
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13- Que mídia você acredita ser revolucionária dentro do que é permitido pela convergência 

tecnológica? 

Em que sentido o termo mídia – tão genérico e mal empregado no senso comum – está sendo 

utilizado aqui? Se for como tecnologia, considero que todas as tecnologias comportam 

possibilidades revolucionárias, dependendo do sentido do seu uso. Se for como suporte, nenhum 

suporte tem potencial revolucionário. Se for como o sistema dos meios de comunicação em atuação 

numa determinada sociedade num certo tempo, acho que, no conjunto, geralmente se atua para a 

conservação e não para a revolução. É do paradoxo da revolução só durar na forma de contra-

hegemonia. Toda hegemonia não é revolução, é situação 

TV Cultura (São Paulo) 

Descrição do Entrevistado 

Anna Valéria Tarbas – Publicitária por formação acadêmica (FMU/FIAM) e Radialista por 

formação profissional, há 25 anos trabalhando em televisão, sendo 20 deles na TV Cultura e há 07 

anos como Gerente de Programação da emissora. 

1- Como é constituída a grade atual da TV Cultura? 

Essa nossa grade atual na verdade é um espelho das grades dos últimos anos. Tem algumas 

variações de horário, mas nada que mude o sentido de exibição. Trabalhamos com alguns blocos 

pré-definidos, parte da madrugada e boa parte da manhã. E também programas educacionais, que 

começam a ser exibidos da madrugada até as 08h da manhã, de segunda a sexta. Esse horário no 

sábado vai até as 10h30 da manhã.  

2- Prestação de serviços 

A TV Cultura trabalha com prestação de serviços e educação. Nessa parte da manhã, exibimos 

todos os cursos e telecursos da Fundação Roberto Marinho, devido a uma parceira com a Fundação 

há alguns anos. Eles foram todos refeitos durante uns 03 anos. Houve, inclusive, reconstrução 

digital de imagem. Eles deram um upgrade de conteúdo em várias partes do programa, de 

construção digital, inclusive. A gente, que já exibia o antigo, passou a exibir o “Novo Telecurso”. 

Temos também o “Telecurso TEC”, que é o técnico. A TV Cultura produziu para a Fundação 

Roberto Marinho a primeira e a segunda fase dele. Eles estão entregando a terceira fase para nós. O 

“Telecurso Profissionalizante”, que acabou de chegar do Rio de Janeiro - uma nova formatação. 
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Reservamos parte da manhã, de segunda a sábado para isso, que é a expertise da Fundação Roberto 

Marinho.  

Temos programas de cidadania que é o “Via Legal”, “Brasil Eleitor”, “Interesse Público” e “STJ 

Cidadão”, que são todos de Brasília e têm essa linha de prestação de serviço à população. “Via 

Legal” é totalmente jurídico, o “STJ Cidadão” aborda problemas do dia-a-dia com relação à 

cidadania. Temos essa programação, mais o “Repórter Eco”, “Nossa Língua”, “Almanaque 

Educação”, que são todos nossos. Já o “Campus” é para universitários, apresentamos audiovisuais 

das faculdades do Brasil, feitos por estudantes de comunicação. Temos também um programa de 

educação financeira que é da bolsa de São Paulo. Todos pela manhã. No sábado mais uma outra 

gama de programas. Esse é o bloco que chamamos de Bloco de Educação e Cidadania. Depois 

temos um bloco grande, que com o tempo ele tem oscilado, dependo do que está sendo pensando, 

ganha horários, perde horários... até em função da direção da TV. No momento temos um bloco 

infantil que vai das 08h da manhã até às 06h da tarde.  

3- Programação infantil 

A TV Cultura tem 10h horas de programação infantil para pré-escola e para crianças um pouco mais 

velhas, que se repetem de segunda a sábado. Nós temos tradição com o “Castelo Rá-Tim-Bum”, 

“Mundo da Lua” e “Cocoricó”, que foram premiados. O “Cocoricó” continua em produção. Temos 

o Teatro Rá-Tim-Bum que é uma produção nova, só tem 03 anos que está sendo feito. Ele é uma 

adaptação das peças infantis do teatro para a televisão. São programas lindíssimos, todos em HD, 

com uma qualidade técnica visual lindíssima.  

4- Programação jovem 

A gente tem uma faixa de mais ou menos das 06h até às 09h da noite para tratar com um público 

mais jovem. Não é um jovem adolescente, mas um jovem em geral. Vai desde o “Programa Novo”, 

primeiro começamos com as séries de live-action que é: “Tudo que é Sólido”, “Portal de 

Intercâmbio”, “Resgate”, “Ninguém Merece” e “Confissões de Adolescente”. São séries mais para 

adolescentes. O “Programa Novo”, que pretende atingir de 14 até 20 anos de idade, trabalha com 

bandas e internet. O nome acabou ficando esse mesmo. Teve votação pra quem quisesse mudar e 

ficou assim. A galera entra, conversa ao vivo, escolhe música, manda vídeo, todo dia ao vivo, uma 

hora por dia.  
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Nessa mesma linha a TV Cultura tem o “Nossa Língua”, reprisado de manhã e pensado para um 

público jovem, que vai fazer vestibular. É reformatado de uma forma diferente daquela do antigo 

“Nossa Língua Portuguesa”. “Almanaque Educação” também está nessa linha. O “Ecoprático” é um 

programa de ecologia para o dia-a-dia: como você transforma a sua casa num ambiente sustentável, 

economiza água, recicla o lixo. Ao todo são 12 programas do “Ecoprático”. “Ética”, que é do Canal 

Futura, Renato Janine Ribeiro, que exibimos neste horário, conversa sobre vários fragmentos da 

ética com os jovens. O “Animania” trata de tudo que tem de 3D, HD e animação, de segunda a 

sexta. Sábado temos nessa pegada jovem o “Manos e Minas”, de Rap, depois o “Vitrine”, que trata 

de bastidores de televisão da mídia em geral. É um programa super antigo da TV Cultura, com uma 

linguagem visual diferente e gostosa. É o nosso “Vídeo Show”. Ao terminar o bloco dos jovens, a 

gente entra com uma faixa de entretenimento antes do jornalismo. Até pouco tempo atrás estávamos 

com uma faixa da Discovery, mas o contrato terminou. Documentários de arte, ecologia, história, 

algo direcionado à família, com característica de entretenimento. Existe uma mobilidade que varia 

com o período, mas o tema da faixa envolve sempre família, para que não exista problema de 

horário. Algo que agrada a gregos e troianos. 

Em seguida entramos com a faixa de jornalismo: “Jornal da Cultura”, “Metrópoles”, “Roda Viva”, 

“Cartão Verde” (parte de esporte- ao vivo) e todos os nossos outros programas que já são nossos há 

muito tempo e estão realinhados com a nossa faixa nobre, que é das 10h da noite em diante, como 

por exemplo: O “Senhor Brasil”, “Provocações”, “Ensaio”, “Viola Minha Viola”, “Zoom” e “Cine 

Brasil”, que está no ar há 40 anos. Temos o único horário do cinema nacional em TV Aberta 

ininterrupto do Brasil. Não tem nenhuma outra TV que apresente cinema nacional semanalmente há 

tanto tempo como a TV Cultura.  

Os nossos outros programas são de entretenimento e cultura de forma geral. A grade de domingo 

está há muitos anos com a mesma formatação. A faixa de cidadania se estende com o “Saúde 

Brasil”, um programa que trata não somente de doenças, mas de diagnósticos, tratamentos e 

prevenção, uma parceira que existe há muitos anos. A missa de Aparecida que está no ar há 40 

anos, “Sr. Brasil”, “Viola Minha Viola” e uma faixa de infanto-juvenil. Em seguida começa a faixa 

de programas jovens, seguindo a mesma linha família: “Planeta Terra”, “Repórter Eco”, “Ao Ponto” 

(uma parceira com a TV Futura), documentários, ecologia, literatura. À noite são basicamente três 

grandes blocos: educação; infanto-juvenil e família, entretenimento e cultura. 
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5- Há quanto tempo a grade está neste formato? 

Neste formato estamos há três anos. Claro que tem mudanças. O programa sofre adequações de 

horários, a gente faz pesquisa de público, mas o formato linear é o mesmo. Fazemos pesquisas, 

apesar das TVs atingirem 15% da população, é um índice significativo, porque há 10 anos atrás 

tínhamos 07 redes de TV Aberta: Cultura, Globo, Bandeirantes, Record, Manchete, SBT e Gazeta. 

Hoje tem a MTV, Rede Vida, Canal 21, várias UHF e toda a gama de cabos. Se não olharmos onde 

o nosso público está, o que está assistindo, porque deixou de nos ver, para onde foi, perdemos o fio 

da meada.  

6- Qual o diferencial da TV Cultura em relação às outras TVs educativas? 

As TVs Educativas têm um nível de produção elevado, a mais que as outras. Das TVs Educativas 

do Brasil são poucas que produzem a quantidade de horas que produzimos. De produção própria, 

em 2009, temos 2.500 horas. Representa 30% da grade. Exibimos 8.500 horas, fora o restante que 

temos co-produção, produção de terceiros, aquisição internacional e nacional. Mais de 26% de 

horas inéditas, sendo que 53% dessas horas inéditas foram produção da gente. Esse é um grande 

diferencial, a produção em linha desses programas.  

7- Como é trabalhado o nível de qualidade da TV Cultura, o que ele significa para vocês? 

O nível de qualidade é tudo. Tudo o que fazemos é primando pelo máximo de qualidade possível de 

conteúdo. Sempre tendo o cuidado de como se fala, para quem se fala e de que forma se fala. Na 

verdade, a TV Cultura nos últimos cinco anos está entre as três primeiras na lembrança do 

telespectador. O site Meio e Mensagem, em pesquisa realizada em 2009, traz a TV Cultura em 

terceiro lugar. O item que mais pontua isso é o fato de que o público pode assistir com 

tranqüilidade: tem alto nível e qualidade. 

8- Como a TV Cultura olha para as novas tecnologias, convergência tecnológica e TV 

Digital?  

Uma das grandes diretrizes da gestão atual da TV Cultura é a multiplataforma e a convergência de 

mídias. O “Roda Viva” passou a ser transmitido muito antes pela internet do que pela TV. Se 

algumas pessoas forem ver por um lado da questão, são plataformas distintas, públicos distintos, 

acessos de forma distinta. Mas fomos adequando, adequando, até ficar ao vivo, na internet e na TV. 

Outra proposta que temos é o Conexão Cultura, que é uma proposta que oferece a oportunidade aos 
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internautas de centros de inclusão digital públicos e privados para acessarem conteúdos relevantes 

voltados ao seu crescimento pessoal e profissional. O “Conexão Cultura”
58

 disponibiliza aos 

usuários de lan houses e telecentros um aplicativo em forma de barra que é instalado no navegador 

e fornece conteúdo qualificado, como cursos profissionalizantes, serviços governamentais e apoio 

escolar.  

Globo Internacional 

Descrição do Entrevistado 

A jornalista Ana Lúcia Gomes integrou a equipe de jornalismo da Rádio Transamérica FM/Rio, 

chefiou a equipe de produção de programas da Rádio Manchete AM e FM, foi roteirista de traillers 

de diversos longas-metragens brasileiros como “Menino Maluquinho” de Helvécio Ratton, “Veja 

esta Canção” de Cacá Diegues, “O Monge e a Filha do Carrasco” de Walter Lima Jr.. Durante dez 

anos, a partir de 1987, atuou como produtora de chamadas da programação da Rede Globo de 

Televisão. De 1997 a 2090 atuou no Canal Futura como redatora de chamadas, coordenadora de 

programação, gerente de programação e de afiliadas e gerência adjunta. Integrou o grupo de 

implantação do Canal Futura e da Geradora Educativa em sinal aberto, da Fundação Roberto 

Marinho como responsável pela programação, expansão e TVs afiliadas universitárias do Canal em 

diversos estados do Brasil. Atualmente responde pela programação da TV Globo Internacional 

(Américas, Ásia, África, Europa e Portugal) que abrange 115 países. 

1 – Como são definidas as grades de programação? Quais são os critérios? 

Inicialmente é importante deixar claro que estamos falando da TV Globo Internacional (TVGI) e 

não da Rede Globo Brasil, que tem características muito distintas por ser um canal aberto. A TVGI 

é um canal por assinatura distribuído em 115 países e é voltado para a comunidade de língua 

portuguesa no exterior. Os brasileiros, portugueses e angolanos são majoritariamente seus 

assinantes. Esse canal, na verdade, tem 05 grades distintas especificas dos seguintes continentes: 

Américas, Europa, Ásia, África. Em Portugal essa grade é específica. Tem 4 horas "locais" 

cobrindo as novelas atuais, pois estas são exibidas pelo canal português SIC. Isso não quer dizer que 

não passe novelas. Exibimos lá novelas mais antigas. Os critérios de programação da TVGI são 

voltados a atender os desejos desses assinantes. Eles são trabalhadores - em sua maioria - não 

dispõem de muito tempo, mas nas horas vagas querem matar a saudade do Brasil, ter assunto com 
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os familiares que estão aqui (brasileiros),  ou ficar por dentro do que acontece aqui (angolanos, 

portugueses etc.) porque gostam da cultura brasileira. Eles se interessam principalmente pelas 

novelas, noticiário, futebol e programas da faixa nobre noturna. Logicamente há diferenças locais, 

como por exemplo, portugueses não se interessam muito pelo futebol como os brasileiros, já os 

angolanos têm as novelas como interesse principal. Os telejornais também são exibidos ao vivo, 

mas acabam sendo recebidos em horários diferentes do Brasil por causa do fuso horário de cada 

país. A TVGI tem pesquisas regulares dentre os assinantes via internet, call center e institutos 

contratados, além de um site e call center voltados para atender a esses assinantes que nos pautam 

com suas críticas e sugestões. A decisão sobre os jogos de futebol exibidos às quartas e 

domingos também levam em consideração o perfil dos nossos assinantes. Mais jogos do 

campeonato mineiro nas Américas (por causa do grande contingente de mineiros nos EUA) e do 

campeonato paulista no Japão, por exemplo. A TVGI basicamente replica a programação da TV 

Globo nacional, buscamos exibir os programas o mais perto possível da exibição nacional, já que os 

assinantes conhecem os lançamentos via internet e têm grande curiosidade em assisti-los, além 

de evitar a dar uma "cara velha" ao canal e sim atualizada. Logicamente nem todos os programas 

podem ser exibidos internacionalmente por causa da liberação de direitos, mas são um numero 

pequeno. Essa programação é bem plural, tem musicais, programas de afiliadas Rede Globo, 

programas Globo Sat (Sportv, Multishow e GNT) e Globo News para dar um leque maior de temas 

e abordagens para o assinante. Além disso, há um programa regional em cada continente voltado 

para aquela comunidade em específico. Esses programas fazem grande sucesso, pois abordam os 

interesses dos assinantes daquela região, e são produzidos lá fora. São eles: “Planeta Brasil” (USA), 

“Planeta Brasil-Japão” (Japão), “Cá Estamos” (Portugal) e “Revista África” (Angola). 

 3 - Quem são os profissionais responsáveis por montar a grade?   

No caso da Rede Globo, há um grande contingente de profissionais envolvidos, nos departamentos 

de pesquisa, programação, conteúdo, Marketing e negócios internacionais. A interação e diálogo 

entre essas partes resultam na grade. 

 

4- No setor da programação, quais são os profissionais envolvidos e suas funções? 

A Central é grande. As divisões são: Planejamento, Grade, Promoções (chamadas), operação de 

exibição, transmissão, edição e departamento de aquisição produtos internacionais.  
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 5 – O especialista em TV, Walter Clark, um dos criadores da grade de programação em 2001 

criticou o modelo de grade de programação. Segundo ele, não houve muitas mudanças desde 

1966, afirmando que a Globo, e mesmo as outras tevês, são escravas da grade. O que era um 

instrumento de programação transformou-se em um processo que inibe a criatividade e 

prende os realizadores a enormes compromissos comerciais. O que vc diria a respeito? 

 

Não sei se reflete a realidade de forma completa. Há muitas propostas novas nas televisões por 

assinatura e pioneirismo técnico e de conteúdo nas TVs abertas. Há, sim, compromissos comerciais, 

mas a qualidade é um ponto crucial que esses veículos levam em conta para atrair ao público. Séries 

com o aparato técnico e artístico como "Hoje é Dia de Maria" e "Capitu" e novelas com a 

magnitude de "Caminho das Índias" são fruto dessa caminhada iniciada com Clark e mostram a 

maturidade desse veículo sem cair no ostracismo. 

6- Como a grade é redistribuída quando há situações de programas ao vivo, gravados e 

quando há plantões? O que é priorizado? E como administrar a programação com as 

inserções e comerciais?  

Tanto na TVG quanto na TVGI a informação é prioritária. Em caso de vivos plantões caem os 

comerciais e são alocados em outros horários. Não há problema em relação a isso, essa política já é 

conhecida pelo anunciante, inclusive por isso que ele anuncia nessa TV, por conta do seu poder de 

fogo e qualidade na prestação de serviço. 

 

7- Como se dá a distribuição dos conteúdos e controle do tempo? 

Os programas têm em média 25 a 45 minutos e são divididos em blocos de 15 minutos. 

 

8- Existe algum software responsável pela liberação automática dos vídeos? 

Existem vários programas no centro de exibição (grades, automação, relatórios, afinação, 

comerciais etc) trata-se de um ambiente totalmente informatizado. 
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9- Qual a importância de se ter uma grade bem projetada para o sucesso de uma rede.?O que 

pesa em termos financeiros? 

A grade deve perceber o que interessa ao assinante e o que é descartável,  e principalmente alocar 

esses programas nos horários que o satisfaçam, ou seja, que se ajustem a sua rotina. Sendo isso bem 

feito, a assinatura e a audiência virão e garantirão a sustentabilidade do negócio. 

 

10- Qual a relação que tem o setor de programação e a grade de uma emissora com os 

institutos de pesquisa de audiência? 

Relatórios semanais contratados para avaliação da performance dos programas. 

 

11- O que mais pesa hoje para se ter uma boa avaliação no Ibope? 

Não entendi. Seria melhor ser respondido por alguém da área de análise e pesquisa. 

 

12- Você acredita que um modelo de TV via Internet pode dar certo? Caso acredite, por 

favor, justifique. Se não, quais seriam as limitações?  

Sim, especialmente junto à população mais jovem, que tem interesse por informações variadas e 

não querem somente se "prostar" na frente da TV, além disso, esse grupo tem mais familiaridade 

com a tecnologia. Sobre limitações, acho que a TV via web teria que fazer algumas adaptações para 

"liberar" alguns segmentos importantes, como as donas de casa, que ainda assistem TV como rádio, 

ou seja, fazem as atividades domésticas e ouvem a TV. Elas não têm tempo nem interesse em 

atividades individuais em que a família não esteja envolvida coletivamente. 

13- Como a grade pode ser redistribuída e repensada com base nas novas tecnologias? Em sua 

opinião, é preciso fazer uma readaptação do modelo tradicional?    

Acredito em TV aliada à web oferecendo conteúdos complementares aos programas ou feitos 

especialmente para outras plataformas, tal qual os americanos vêm fazendo com as suas séries. 

14- Que mídia você acredita ser revolucionária dentro do que é permitido pela convergência 

tecnológica? 

 O celular. Em pouco tempo passamos a ter TV, máquina fotográfica, filmadora, internet e ainda 

falamos pelo telefone num só aparelho.  



 

157 

 

SBT (São Paulo) 

 

Descrição do Entrevistado 

Roberto Franco é graduado em engenharia elétrica com enfoque em eletrônica e telecomunicações 

pela Universidade Federal da Bahia e Pós-Graduação em Marketing e Gestão de Empresas pelas 

FGV e ESPM. Responsável pelo projeto e implantação de diversas empresas de rádio e televisão no 

Brasil e participante ativo de audiências públicas para a regulamentação do setor de radiodifusão no 

Brasil. Ele é palestrante freqüente em congressos e seminários de discussão sobre este assunto. Foi 

Presidente da SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (2002- 2008) e Presidente do 

Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital(2005-2008). Atualmente é Diretor do SBT e membro 

do Conselho Consultivo da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

1 – Como são definidas as grades de programação? Quais são os critérios? 

A grade de programação de uma emissora de TV é baseada no público-alvo que ela pretende 

atingir. A definição da grade é baseada em pesquisas com o público-alvo e de acordo com o horário 

de exibição dos programas. Para a definição da grade são utilizados alguns critérios, tais como, 

classe social, idade, sexo, grau de instrução, dentre outros. 

 

2- Quem são os profissionais responsáveis por montar a grade?  

O Departamento de Programação é o responsável por elaborar a grade da emissora com o apoio da 

Diretoria e dos departamentos: Comercial, de Marketing e de Produção. 

 

3- No setor da programação, quais são os profissionais envolvidos e suas funções?  

Gerente, supervisor, coordenador e analista de programação, analista de pesquisa e analista de 

controle de qualidade. 

 

4 – O especialista em TV, Walter Clark, um dos criadores da grade de programação em 2001 

criticou o modelo de grade de programação. Segundo ele, não houve muitas mudanças desde 

1966, afirmando que a Globo, e mesmo as outras tevês, são escravas da grade. O que era um 

instrumento de programação transformou-se em um processo que inibe a criatividade e 

prende os realizadores a enormes compromissos comerciais. O que vc diria a respeito? 

Acho que a cultura brasileira está muito condicionada ao formato atual de exibição da programação 

de televisão, porém a evolução de outras mídias obriga a televisão evoluir e em um futuro próximo 

teremos outros modelos de negócio, tais como: vídeo on demand, interatividade, dentre outros. 
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5- Como a grade é redistribuída quando há situações de programas ao vivo, gravados e 

quando há plantões? O que é priorizado? E como administrar a programação com as 

inserções e comerciais? 

O departamento de programação realiza um planejamento, onde cada programa (ao vivo ou 

gravado) possui um tempo de "arte" e um tempo para exibição dos comerciais e chamadas da 

programação. As variações do planejamento ocorrem com frequência, devido à estratégia da 

programação (ex.: em 01 hora de programa temos 40 minutos de arte e 20 minutos de break, 

algumas emissoras fazem 04 breaks de 5 min e 05 blocos. Outras podem fazer 02 breaks de 10 

minutos e 03 blocos). Nos programas ao vivo, o diretor do programa está o tempo todo coordenando 

o tempo junto com o coordenador de programação para não ultrapassar o tempo planejado. Os 

plantões interrompem a programação da emissora por ter prioridade na divulgação de alguma 

informação relevante. 

Neste caso, o coordenador de programação faz um ajuste na programação, cortando algumas 

chamadas ou diminuindo o tempo do programa (quando este for ao vivo), para que os próximos 

programas sejam exibidos no horário programado.  Todo este processo considera a programação das 

emissoras concorrentes. 

6- Como se dá a distribuição dos conteúdos e controle do tempo? 

Existe um sistema controlado pelo coordenador de programação, que simula as possibilidades de 

alteração de qualquer conteúdo na grade da programação e o seu respectivo resultado (variações de 

tempo e horário de exibição). 

7- Existe algum software responsável pela liberação automática dos vídeos?  

Todo o conteúdo, normalmente, está armazenado em formato digital e temos um sistema de 

automação para ordenar e organizar a exibição da programação. As alterações são feitas pelo 

coordenador de programação ou pelo operador de controle mestre (responsável pela exibição dos 

programas e comerciais). 

 

8- Qual a importância de se ter uma grade bem projetada para o sucesso de uma rede? O que 

pesa em termos financeiros? 

O conteúdo do programa é um fator relevante para o sucesso da emissora, mas a construção e o 

planejamento da grade de programação são fundamentais para um bom resultado. Este bom 

resultado significa atingir o público-alvo do programa/emissora, ou seja, não adianta ter um 

excelente programa infantil veiculado de madrugada. Na maioria das vezes o retorno financeiro está 
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associado ao resultado da audiência do programa, porém em alguns casos o que importa é atingir o 

público-alvo do anunciante. 

 

9- Qual a relação que tem o setor de programação e a grade de uma emissora com os 

institutos de pesquisa de audiência? 

No caso do SBT, no Departamento de Programação existe uma área de Pesquisa e Análise de 

Audiência, que é responsável por consolidar os resultados da audiência e pesquisar sobre as 

possíveis evoluções de resultado. 

 

10- O que mais pesa hoje para se ter uma boa avaliação no Ibope? 

O conteúdo do programa ainda é o fator principal para se obter o melhor resultado de audiência, 

porém com a evolução das estratégias de programação pode-se obter excelentes resultados.  

 

11- Você acredita que um modelo de TV via Internet pode dar certo? Caso acredite, por 

favor, justifique. Se não, quais seriam as limitações? 

Não dá para dizer se vai ter sucesso ou não. Em um primeiro momento, a TV por IP será uma mídia 

complementar à televisão, devido às limitações de infraestrutura do serviço de internet no Brasil. A 

cultura do brasileiro ainda é assistir TV sentado no sofá junto com a família e amigos, nos horários 

habituais.  Para que a TV por IP tenha êxito no Brasil, esta cultura precisa sofrer mudanças e além  

disso  será  necessário  uma significativa  evolução  do serviço da internet. Caso isto ocorra, o 

modelo negócio e TV por IP pode se tornar a principal mídia de entretenimento e informação. 

 

12- Como a grade pode ser redistribuída e repensada com base nas novas tecnologias? Em sua 

opinião, é preciso fazer uma readaptação do modelo tradicional? 

Com a chegada da TV digital, além da recepção fixa, temos a recepção móvel (1-Seg) e o serviço de 

interatividade, ou seja, os meios de distribuição foram ampliados significativamente,  o que 

possibilita a criação de novos modelos  de  negócios e consequentemente novos formatos de grades  

de programação. 

 

13- Que mídia você acredita ser revolucionária dentro do que é permitido pela convergência 

tecnológica? 

Nos últimos anos tivemos algumas tecnologias que têm sido revolucionárias no mercado de 

consumo, tais como, internet e telefone celular. Apesar de já terem evoluído muito, acredito que a 
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mobilidade e a portabilidade são fatores que ainda deverão direcionar as evoluções nos próximos 

anos, com a utilização de dispositivos como laptop, celular, dentre outros. 

TV Aparecida (Aparecida do Norte- SP) 

Descrição do Entrevistado 

Lauro Henrique de Paiva Teixeira é Mestre em Comunicação pelo PPGCom da FAAC/Unesp de 

Bauru com a pesquisa "TELEVISÃO DIGITAL: Interação e Usabilidade", orientada pela Profa. 

Dra. Ana Sílvia Médola. Possui graduação em Design pela Unesp (2002). Foi coordenador de 

programação na TV TEM - Bauru e atualmente é Gerente de Programação da TV Aparecida. Tem 

experiência na área de Design e Comunicação, com ênfase em cibercultura, atuando principalmente 

nos seguintes temas: comunicação, design, interfaces, Internet e televisão. 

1-Como são definidas as grades de programação? Quais são os critérios? 

 

A grade de programação é formada com base no objetivo geral da emissora de televisão. Antes de 

ter uma grade, a emissora tem uma postura para com o seu público, ela tem um conjunto que a 

define conforme o seu foco de marcado, o seu nicho, a sua forma de trabalhar. A TV Aparecida é 

uma emissora de orientação católica e que foi constituída com o objetivo de, além de conteúdo 

religioso, ter conteúdo educativo, sociocultural e de entretenimento com base em preceitos morais 

que são comuns e que perpassam o ambiente católico. Então os programas são construídos com 

base nisso. A grade de programação dá enfoque ao que o público quer ver. Nós queremos atingir 

um público que seja dentro desse campo que cercamos. Para isso, pensamos em programas 

femininos, de música sertaneja e terceira idade. Isso em nosso caso específico, que outras emissoras 

não têm. Então quer dizer, primeiro se define o escopo que se quer atingir e depois se começa a 

pensar de forma mais técnica e objetiva: qual o tamanho dos programas, quantos intervalos vai ter, 

se vai ter ou não intervalos, como se dará a passagem de um programa para o outro, como ele vai 

acontecer, que horário começa e termina, como o público será orientado, de acordo com o horário 

do programa, se vai falar na internet e se vai fazer chamadas. Quem assiste televisão assiste a um 

pedaço de programação e não a um programa. Então temos um programa em si e pequenos pedaços 

de programas dentro dele. O que vai dar essa constituição são as chamadas promocionais. As 

emissoras, principalmente as abertas, montam grades de programação com o objetivo de ter 

consistência, de que os programas fiquem no ar por um longo tempo. Para isso é preciso definir 

horários específicos a fim de acostumar o público naqueles horários. 
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2 - Quem são os profissionais responsáveis por montar a grade?   

Os profissionais são distintos para garantir o pacto que a emissora estabelece com o público. Então 

há os profissionais que cuidam da qualidade do conteúdo, ou seja, eles têm o contato direto com os 

produtores que vão estabelecer os critérios gerais que os programas têm que ter para que ele seja 

apto a estar naquela grade; e os profissionais que, de fato, organizam o programa na grade, que são 

chamados coordenadores de programação, que montam a ordem de tudo o que é exibido nos blocos 

dos programas, a ordem dos blocos, o que vem depois de uma chamada e qual a ordem dos 

comerciais dentro dos intervalos. É como se ele tivesse fazendo uma lista de prioridades e 

distribuindo com o objetivo de fazer com que cada coisa entre no horário que foi pactuado com o 

telespectador, evitando fugir da regra. 

3- No setor da programação, quais são os profissionais envolvidos e suas funções? 

Na TV Aparecida são aproximadamente 20 pessoas que lidam com o setor de programação, 

diretamente com a grade são quatro. São dois coordenadores de programação, um gerente de 

programação e um diretor, que são quem definem a grade de forma macro e estabelecem a ordem 

das coisas e o que pode ou não ser alterado e a que momento. Além de um time que atua junto com 

a gente garantindo o que foi definido, que são os operadores de controle mestre, que lidam 

tecnicamente com os programas: apertam o botão para a coisa entrar no ar, controlam uma rede de 

switchers que vão controlar a entrada dos programas ao vivo ou gravados e uma equipe de criação e 

videografismo que vai construir as chamadas de acordo com os horários que nós definimos 

(gerentes e coordenadores).  

4 – Você acredita na possibilidade da mudança do modelo de grade para os próximos anos?  

O fluxo televisual se dá pelo tempo. Temos 24h por dia para organizar o que se tem de melhor para 

o público. Então no modelo da radiodifusão há necessidade de uma grade. Enquanto houver 

radiodifusão haverá grade, que representa a ordem das coisas. Em outros tipos de modelo de 

conteúdo audiovisual no on demand, por exemplo, aí não se tem uma grade, mas uma prateleira de 

coisas. A grade é o pacto de rotina com o telespectador. Parte do principio de que aquilo que se tem 

a dizer é interessante ao telespectador, que se programou, ou seja, ambos combinaram um encontro 

naquele momento. Caso surja algo que acredita que vai ser mais interessante ao telespectador do 

que o que está sendo dito, então a emissora se dispõe a quebrar a rotina para dar ao telespectador o 
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que está acontecendo, isso é um plantão. Isso serve para qualquer coisa. É mais interessante ao seu 

telespectador e conveniente ao modelo de negócio.  

5- Como a grade é redistribuída quando há situações de programas ao vivo, gravados e 

quando há plantões? O que é priorizado? E como administrar a programação com as 

inserções e comerciais?  

Nós não temos comerciais, não somos uma emissora comercial, mas temos peças nos intervalos que 

equivalem aos comerciais. Esse controle se dá por uma cadeia de processo conforme os contratos 

existentes. Em nosso caso, contratos internos. Por exemplo, a emissora se compromete com 

determinado cliente que é um produtor de um programa de que vai colocar no ar uma determinada 

quantidade de chamadas. Aí é preciso administrar todos os intervalos, verificar as oportunidades na 

grade que melhor se adequem àquele produto que se quer promover. Isso serve para as chamadas. O 

critério é muito parecido com comerciais. Uma emissora comercial oferece oportunidade de 

mercado ao seu cliente. Então se eu tenho programa feminino na grade eu vou oferecer às pessoas 

que se interessam por este tipo de público. 

6- Como se dá a distribuição dos conteúdos e controle do tempo? 

Normalmente por lidar com o tempo, a forma mais fácil de se pactuar é fazer múltiplus de 15 

segundos. Então são peças de 15, 30, 45 segundos e de um minuto. O padrão é 30 segundos, 

acredita-se que 30 segundos é tempo suficiente para dizer o que tem a dizer, mais do que isso tem 

que ter um bom motivo. E às vezes é melhor ter duas inserções de 30 em horários diferentes do que 

uma só de um minuto, depende de como se quer impactar o público.  

7- Existe algum software responsável pela liberação automática dos vídeos? 

Sim, vários. São gerenciadores de programação. Normalmente as emissoras usam softwares 

proprietários. A Globo desenvolveu um só para ela, que somente ela usa e esse software está em 

cadeia com todos os seus setores, com o setor de “opec”, comercial, marketing e com o setor de 

programação, com as afiliadas. Outras emissoras vão ter o mesmo modelo de software, mas alguns 

terceirizados. A Record, por exemplo, é terceirizada, mas funciona do mesmo jeito. Nós utilizamos 
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um software terceirizado que é o mesmo do fabricante do nosso exibidor. A gente monta o playlist 

diretamente no software de automação SpotWare Floripa
59

.  

 8- Qual a relação que tem o setor de programação e a grade de uma emissora com os 

institutos de pesquisa de audiência? 

Na televisão, assim como uma amizade, o pacto se dá a longo prazo. É necessário estar com aquele 

conteúdo por um longo tempo para que ele tenha algum significado na sua vida. Quando você liga a 

televisão, normalmente vai direto para aquele canal que gosta porque teve um antecedente. O que 

funciona na televisão é o tempo. É preciso fazer bem feito e ter condições de sustentar aquilo que 

planejou por um bom tempo. Às vezes um programa é colocado no ar, mas só depois de 3 ou 4 

meses é que começa a ser aceito pelo público, ele passa a ser rotina As pessoas começam a orientar 

as suas vidas em função daquele horário de assistir o programa e mais, depois que elas acreditam e 

gostam é que vão divulgar, falar para outra pessoa. O fator tempo na TV é muito importante, é 

preciso ter muita paciência com o telespectador, cativá-lo muito bem e tem que ter persistência 

também. É preciso ter muita coerência com aquilo que se quer dizer.  

9- O que mais pesa hoje para se ter uma boa avaliação no Ibope?  

Não realizamos pesquisa com tanta freqüência. As pesquisas normais de televisão no Brasil são 

pesquisas de mercado. Há empresas especializadas de fazer pesquisas para as emissoras com base 

em audiência, perfil de público. No nosso caso a gente não adota esse tipo de postura. Nós temos 

um departamento de marketing dentro do Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida que busca 

compreender o público do santuário, que visita a cidade de Aparecida e consome aquilo que temos 

competência em dizer. Com base no que quer esse público é que nós montamos a nossa grade de 

programação.  

 

10- Qual a importância de se ter uma grade bem projetada para o sucesso de uma rede.?O 

que pesa em termos financeiros? 

Normalmente, não é regra, mas gastar muito dinheiro não é necessariamente fazer bem feito e nem 

que o programa será bem sucedido. Quando se está no mercado gastar dinheiro é uma forma de 

mostrar que vai fazer bem feito e isso facilita o processo de ir ao mercado captar recursos para que 

aquilo aconteça. No entanto, nem sempre isso acontece porque vc precisa contar com a adesão do 

público em torno daquela ideia. Para nós vale mais a gente dar atenção ao que o público quer e 

                                                 
59  http://www.floripatec.com.br/spotware_DSX_sdtv.php 
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gastar o dinheiro na medida certa fazendo aquilo que a gente acredita. Não necessariamente 

gastando muito dinheiro. Fizemos uma parceria com Ibope que fez a medição do canal da TV 

Aparecida na cidade de São Paulo no ano de 2009 e foi muito útil. Nesse período pudemos nos ver 

como uma emissora como qualquer outra, dentro dos critérios do Ibope, que é focado em televisão 

aberta, comercial, que tem várias ferramentas que atendem a esse mercado. E esse período foi 

importante para que enxergássemos como é a televisão nesse contexto comercial, que não é o nosso 

caso específico. Precisávamso ter esse conhecimento. A gente se surpreendeu, pois vimos que a 

missa de Aparecida na TV Aparecida é a principal audiência de alguns dos nossos parceiros, mas na 

TV Aparecida em si nós temos um programa que tem mais audiência que a missa na TV Aparecida. 

Mas se pegarmos a audiência da missa em si, somando com o que ela tem nos outros canais ela é a 

maior audiência, pela tradição que tem no Brasil. Como as pessoas têm a oportunidade de ver a 

missa da TV Aparecida em outros canais, o diferencial da nossa TV não é a missa.  

Uma coisa é regra, isso a gente pôde perceber também, para se ter uma boa medição de audiência é 

necessário ter presença na casa do telespectador. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, o seu canal tem 

que pegar bem na televisão do telespectador. Caso o seu canal esteja chiando e o teu concorrente 

está com a imagem nítida, o telespectador vai ficar no teu concorrente, porque no momento que ele 

está com o controle remoto selecionando o que vai assistir, ele tá selecionando qualidade. Então 

pegar bem é um diferencial de qualidade na casa do telespectador. Cumprida essa etapa é necessário 

ter o que dizer, ter um bom argumento de conteúdo. Aí entra o diferencial de ter abertura para 

contratar os talentos adequados, as pessoas que vão saber fazer televisão e saber se comunicar com 

o seu público para cativá-lo e tê-lo junto à emissora, criar essa rotina. O terceiro elemento, que vai 

viabilizar a presença e o conteúdo é uma segurança financeira, é algo que sustente o seu negócio. 

Tem que existir algum modelo de financiamento, um modelo de negócio de sustente aquilo no ar. 

Então é esse tripé.           

11- Você acredita que um modelo de TV via Internet pode dar certo? Caso acredite, por 

favor, justifique. Se não, quais seriam as limitações?  

 A TV dá certo em qualquer lugar. Vamos imaginar o que é televisão. Pela etimologia, “tele” 

“visão” é ver a distância. Diz respeito ao pacto que se tem com que tá te vendo do outro lado. É 

como se eu estivesse olhando a distância. A “televisão” funciona em qualquer meio, mas é preciso 

ter um motivo para fazer com que as pessoas estejam em comunhão com aquilo que está sendo dito. 

Conteúdo audiovisual é diferente de televisão, pois é o vídeo em si e pode estar disponível na 
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internet, na televisão e esse, sim, tem sucesso e pode ser visto independente da época em que foi 

produzido. Normalmente os vídeos da internet são de conteúdo frio, que faz sentido se eu vir daqui 

a uma semana ou daqui a dois meses. Agora os conteúdos de televisão que são genuínos de 

televisão são aqueles que fazem as pessoas se mobilizarem para ver naquele momento. Um 

telejornal, por exemplo, só tem graça de ver no momento em que ele está sendo exibido. O meio 

não é a questão. A questão é como dizer. A televisão pode estar na internet e os vídeos que já 

existiam nela estão na internet também. 

12- Como a grade pode ser redistribuída e repensada com base nas novas tecnologias? Em sua 

opinião, é preciso fazer uma readaptação do modelo tradicional?    

A grade sempre vai existir. As tecnologias são adicionais à grade, são novas possibilidades de 

interação com aquele conteúdo, que extrapola o tempo do audiovisual. Ou seja, eu continuo com a 

grade da televisão- o conteúdo baseado no tempo -, ou com a prateleira da internet- conteúdo 

audiovisual baseado no espaço- e ofereço com as novas tecnologias de um ou de outro, TVD ou 

web 2.0, a possibilidade de interação sobre esses conteúdos. Essa interação é que vai possibilitar 

experiências significativas e fazer com que as pessoas tenham experiências mais profundas, mais 

significativas, que possam compartilhar, inclusive. As ferramentas interativas, tanto da TVD, 

quanto da internet, expandem o relacionamento do telespectador, do usuário, do interagente, com 

aquela ideia, com aquele conteúdo de televisão. Ele tem oportunidade de buscar mais informação 

sobre aquilo, de se aprofundar, de convidar pessoas para participar daquele evento audiovisual, de 

transformar aquele evento e devolver em forma de conteúdo no processo, criar novos vídeos com 

base na experiência que teve. Ou seja, ele é um ator, um participante do processo.         

13- Que mídia você acredita ser revolucionária dentro do que é permitido pela convergência 

tecnológica? 

Isso é um perigo. A cada dia a gente tem uma tecnologia que chega prometendo ser a última palavra 

em tecnologia de comunicação. Eu acho que a única mídia revolucionária que sempre existiu e que 

vai existir, que perpassa qualquer modelo de convergência e é capaz de se adaptar a qualquer 

situação e transformar a comunicação em qualquer instância em que ela esteja, tecnológica ou não, 

é a criatividade humana, a capacidade humana de se adaptar a situações. As tecnologias existem 

para facilitar a comunicação, que por sua vez existe para facilitar o relacionamento entre pessoas, 

para fazer com que você pense coletivamente e crie contextos nos quais viva melhor neles. Nós 

somos seres que queremos nos comunicar uns com os outros, as mídias só são ferramentas para isso 
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e quando se inventa uma mídia que é mais fácil de usar, é uma forma de favorecer o lado prático de 

ferramentas para a comunicação. Quando se tem uma mídia que tem possibilidade de falar, se 

favorece o anseio em se comunicar. Então independente da televisão ser como é- uma mídia que 

fala para muitos-, ou da internet ser como é- uma ferramenta de muitos para muitos-, isso só vai 

funcionar se as pessoas estiverem querendo utilizá-las. Para querer utilizá-las elas têm que ser úteis, 

fáceis do ponto de vista da usabilidade, coerentes e convenientes a esse nosso interesse pela 

comunicação. Do ponto de vista técnico não importa, a gente vai estar sempre sendo surpreendidos 

com ferramentas que querem facilitar a nossa vida para a comunicação. Temos aí o iPed chegando, 

vendendo um a cada três segundos e todo mundo adorando porque tem uma usabilidade muito boa, 

permite a comunicação de forma mais intuitiva. Logo chegará um aprimoramento, outros e outros. 

Eu não apontaria o dedo em cima de uma tecnologia específica, mesmo porque a tecnologia nada 

mais é do que a capacidade humana de criar e contextualizar ferramentas.                

14- Qual o potencial de integração da TV com as novas mídias sociais? 

Total. Elas já estão integradas nas redes sociais, sempre estiveram. O que era a fofoca, o bate-papo 

na janela, em cima do muro? O que é a novela hoje? Você viu o que passou ontem no Jornal 

Nacional? Isso é mídia social. O boca-a-boca é social. O que a gente chama de mídia social hoje 

nada mais é que a emancipação tecnológica que facilita a disseminação de coisas das quais as 

pessoas gostam. Eu gostei de uma coisa e falo para que as pessoas fiquem sabendo daquilo e a coisa 

vai tomando dimensão. Por que a televisão tem facilidade nisso? Porque as pessoas querem falar 

daquilo que vale a pena ser dito. Por exemplo, eu só vou propagar algo se eu gostei e gosto. 

Televisão é feita por talentos e pessoas talentosas têm o que dizer. Se elas têm o que dizer, vão 

causar repercussão e se há uma ferramenta propícia para causar repercussão, ela vai precisar tirar 

proveito de quem tem o que dizer. A televisão sempre vai ter o que dizer.       
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Univesp TV (São Paulo) - Canal digital da multiprogramação da TV Cultura  

Descrição do Entrevistado 

Fernando Leonardo Matheus, 48 anos, graduado em História, radialista desde 1984. Iniciou a 

carreira na Rádio MEC do Rio de Janeiro como assistente de produção. Em 1987 com o cargo de 

coordenador de programação foi trabalhar na TVE. Trabalhou na Empresa de Multimeios do Rio de 

Janeiro (MULTIRIO), Instituto Embratel, TV Bandeirantes (RJ) e TV Universitária, Foi gerente de 

Produção - TVE de março a julho de 1998, gerente de programação - TVE - Rio de Janeiro no 

período de 1998 a 2007, diretor de Programação - TVJB – 2007. Atualmente é coordenador de 

Programação da UNIVESP desde agosto de 2008.  

1- Qual a diferença entre montar uma grade de programação na TV analógica e digital? 

Hoje em dia a mentalidade ainda é de montar as grades como se faz com grade analógica. Primeiro 

passo que é natural e no mundo inteiro aconteceu isso, as emissoras mantinham as suas grades de 

TV analógica, aquela grade seqüencial, aquela grade padrão ou de programas por faixa, que são 

horizontais, ou de programas semanais, na qual a programação vai crescendo verticalmente até 

chegar num horário nobre. Hoje as emissoras ainda trabalham com horário nobre, por exemplo, não 

tem como descartar porque hoje a mentalidade ainda é isso. Se tiver 2% da população com TV 

Digital e com capacidade de gravar sua programação e montar sua própria grade é muito. A grade 

de TV Digital é o espectador ser o dono da sua programação. Eu quero assistir o jornal às 17h da 

tarde, ver o jornal às 23h, meus filhos querem ver o desenho às 20h. O Brasil optou pela pressão das 

emissoras de priorizar o Full HD, a qualidade em detrimento de multiprogramação. A TV Cultura, 

não, usa multiprogramação. A tendência é a TV poder fazer tudo por internet. A integração de todas 

as plataformas é a tendência no mundo inteiro. Outro dia um amigo estava jogando um Play Station 

3, que reproduz DVD, música, acessa a internet e ainda joga. Só não tem a televisão, porque é o 

próprio veículo que ele usa para jogar. A tendência é o controle remoto da televisão jogando, 

comprando, navegando.  

2- Você acha que o modelo tradicional de grade programação funciona? 

Não só funciona, como funcionou com a Globo e funciona ainda hoje. A Record, por exemplo, é 

um rede nova que está fazendo a mesma coisa e se espelhou exatamente nesse projeto inicial de 

Walter Clark, de 40 anos atrás, e está funcionando, roubando audiência. Já tirou o segundo lugar do 

SBT. A Globo era o quê? Faixa de novela. A Globo era infantil, jornal, filme, novela, jornal, novela 
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(época), jornal, novela água com açúcar, jornal mais pesado de hard news e uma novela (romance), 

e depois filme... programas. Esse sistema de programação funcionava e funciona aqui no Brasil, 

todo mundo quer fazer igualzinho. Nos EUA, acho que em dezembro de 2009, foram 32 milhões de 

acesso de vídeos no Youtube. Ou seja, a audiência infantil de TV diminui e aumentou o acesso a 

vídeos na internet sob demanda. A internet é que vai gerar essa mudança na TV. Não é integração 

das plataformas, mas a internet que vai ser a propulsora da TV digital, como a gente espera que seja 

um dia, com essa liberdade de você montar sua programação. Hoje em dia ter um set top box, uma 

net digital, SkyHD ou Net digital é caríssimo. Pouca gente pode ter isso. A internet como é mais 

barata, mais fácil, tem lan houses, boa parta da população tem internet em casa. Minha filha, por 

exemplo, tem toda série do Lost, toda série de desenhos que ela gosta, que vê na internet, quando 

não pode baixar, ela assiste na TV, vai lá a hora que ela quiser e assiste. Ou seja, isso vai passar 

para a TV em breve, mas quando a gente tiver condição de ter aparelhos de TV com qualidade, 

baratos. Conversor ainda está muito caro. Por enquanto você só assiste a TV, não a manipula, só 

muda de canal. Você a transporta para o PC, só isso. 

3- Quais são as prioridade da Univesp na hora de montar a grade? 

Temos educação por TV no Brasil desde o projeto Minerva, Mobral, que era uma ilusão do Roquete 

Pinto, do Gilson Amado. O Gilson Amado quando ele colocou a TV no ar ele dizia que a grande 

questão era a educação. Então ele montou a Fundação Roquete Pinto para dar apoio à educação, já 

que a TV era um instrumento de veiculação de qualquer idéia para uma grande quantidade de gente. 

De lá para cá não se mudou quase nada. O Governo Federal tem a TV Escola, um projeto parecido 

com os do Gilson Amado. É a primeira TV a colocar telepostos espalhados no Brasil inteiro. Com a 

participação ao vivo de educadores, pensadores da educação para falar com telepostos no 

Maranhão, Porto Alegre ou Amazonas. O que estamos fazendo aqui é aproveitando a oportunidade 

da TV Digital. Se não fosse isso a gente não teria um canal porque o Estado de São Paulo não tem 

outro canal para colocar em TV Aberta. E essa vinculação tem como projeto o primeiro curso 

semipresencial de Pedagogia. Há uma equipe de pessoas trabalhando, não nas salas de aula, mas 

para dar suporte de conteúdos a polos espalhados pelo Estado, que são as salas de aula. Nós 

seguimos um calendário da Secretaria de Educação para trabalhamos exatamente com o mesmo 

calendário dos professores. Temos aulas segundas e quintas, às 08h da noite. Tentamos atingir todo 

o Estado de São Paulo, interagindo com esses professores. 
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4- Qual a diferença de uma grade de TV Educativa para uma grade de TV Comercial?  

Basicamente o conteúdo. Aqui por exemplo, a gente tem programas síncronos com o conteúdo das 

aulas que os alunos estão estudando. A gente trabalha o dia ou semana de acordo com o que os 

alunos estão tendo nos polos. Quem determina é a Secretaria de Ensino Superior e a diretoria da 

Univesp TV, que discutem os temas e os conteúdos. O que não é produzido por nós, é comprado no 

mercado de acordo com o assunto de interesse, que será tocado na semana. Como o calendário é 

anual, a gente pode fazer um trabalho de longo prazo. A Univesp TV foi ao ar em agosto de 2009 

em fase experimental, e por isso a gente não tem medição de audiência. Mas acredito que os 

institutos vão começar a se preocupar com isso, porque tem muita TV que era UHF que hoje está 

sendo vista por conta da TV digital. Está todo mundo trafegando no mesmo sinal. Com um pendrive 

de 100 reais ou um conversores de 400 reais você vai poder assistir à mesma programação. Então eu 

acho que com a função da Univesp na TV digital daqui para o final do ano vão poder aparecer os 

primeiros resultados. Eu trabalhei muitos anos na TV Escola, e lá eles fazem essa medição e é 

muito positivo. Lá tem um programa chamado “Salto para o Futuro”, que é o precursor da 

interatividade entre teleposto e a central, onde você conecta os intelectuais que vão debater sobre o 

assunto com o pessoal que está no Maranhão, que dificilmente teria acesso a um super especialista.  

5- Como é trabalhada a grade da Univesp TV? 

Nós temos o horário da noite, que vai de acordo com o calendário da Secretaria. Trabalhamos com 

uma grade que começa às 08 da manhã, com 4 horas de programação. E essa grade vai no loopping, 

acaba entre meio-dia e meia, uma hora, aí volta para o primeiro programa e vai até às 11h da noite. 

Nós temos interprogramas, campanhas de utilidade pública, chamadas da programação, programas 

sobre literatura, documentários, programetes que ensinam como sintonizar o canal, para divulgação 

do nome da Univesp. Bem como noticiário diário para assuntos voltados para educação, de até 7 

minutos, sobre assuntos do dia ou da semana. Quando é um documentário sobre um tema relevante, 

convidamos um especialista para falar sobre o assunto relativo à programação do dia. Às 20h temos 

um programa que é transmitido aos polos, exclusivamente para as aulas, nas segundas e nas quintas. 

Os alunos assistem às aulas presencialmente, com o professor. Todo mundo que ligar a TV na 

Univesp TV vai poder assistir, mas só vale como graduação para quem está no pólo, se inscreveu e 

passou pela seleção do vestibular.  
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6- No setor da programação da Univesp TV, quais são os profissionais envolvidos e suas 

funções?  

Hoje a UNIVESP trabalha com poucas pessoas, pois temos apenas 4 horas de programação inédita 

diariamente.  Eu, que preparo e elaboro, junto com a equipe gestora, a grade de programação; um 

roteirista, que prepara a mídia e a montagem dos blocos para exibição e 03 operadores de controle 

mestre.  Um total 05 pessoas.  

7- Como a grade de uma TV é redistribuída quando há situações de programas ao vivo, 

gravados e quando há plantões? O que é priorizado? 

A grade da UNIVESP não é tão dinâmica, portanto essas situações não foram experimentadas aqui. 

Isso tudo depende do foco da emissora. Se a atuação for hardnews, é provável que a estrutura esteja 

preparada para eventuais plantões. A programação ao vivo oferece mais riscos, mas é mais barata 

de produzir e muito mais eficaz, principalmente se tiver a participação externa (link, internet ou 

outro tipo de interatividade). O segredo de uma grade de sucesso é a estabilidade nos horários, 

planejamento para se criar uma estratégia de divulgação eficiente e bons produtos. 

8- Como se dá a distribuição dos conteúdos e controle do tempo?  

Uma grade de programação não se faz sem pesquisa de campo. Normalmente a distribuição dos 

conteúdos é feita por meio de consulta pública e o controle do tempo é operacional, seguindo regras 

básicas e boa dose de bom senso. 

9- Existe algum software responsável pela liberação automática dos vídeos?  

Hoje tudo é software em televisão. No Brasil algumas empresas como 4S e FLORIPA atendem a 

demanda de boa parte das emissoras. Essas empresas desenvolvem exibidores nos quais os 

conteúdos são digitalizados para um servidor e através de uma playlist são exibidos de forma 

seqüencial por várias horas, sem que seja necessária a intervenção humana. 
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10- Gostaríamos que relatasse a importância de se ter uma grade bem projetada para o 

sucesso de uma rede. O que isso pode pesar em termos financeiros? 

Uma grade de sucesso tem estabilidade nos horários, planejamento para se criar uma estratégia de 

divulgação eficiente e bons produtos. Isso é apenas uma fórmula pra se ter sucesso de audiência, 

mas a autonomia financeira se dá em dois departamentos: administração e comercial. 

11- O que mais pesa hoje para se ter uma boa avaliação no Ibope? 

Quando a novela das 8 apresenta índice inferior a 55 pontos é um desastre. O CQC, por exemplo, 

quando atinge 10 pontos é um sucesso. As TVs públicas mal chegam a marcar 2 pontos. Os 

institutos de pesquisa de audiência são indicadores quantitativos, isso significa que quanto mais 

gente assistindo minha programação mais fácil vai ser “vender” meus bons e maus produtos para 

patrocinadores. Mas, em minha opinião, o principal fator de bom índice de audiência é a qualidade 

do sinal que chega às residências. 

12- Você acredita que um modelo de TV via Internet pode dar certo? Caso acredite, por 

favor, justifique. Se não, quais seriam as limitações? 

Esse modelo, certamente, não é o mesmo modelo de televisão tradicional. A digitalização do 

sistema de transmissão e recepção vai modificar a forma de se “ver” TV mas por enquanto, não é 

interessante comercialmente um canal ou rede de TV somente na internet. Um canal que funciona 

exclusivamente na internet é o Uol TV. Sua programação é de programas ao vivo e clips musicais, 

ou seja, bem barata. A prioridade comercial não é de peças de 30 segundos vendidas para grandes 

patrocinadores e sim a mesma metodologia comercial de sítios na internet - venda de banners. A 

medição de audiência (ou acessos) é fator determinante para o faturamento. Ela dá certo, mas 

jamais vai chegar perto do sucesso comercial de um TV aberta. Fatura pouco mas gasta muito 

pouco. 
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APÊNDICE B – Síntese comentada das principais partes das entrevistas 

 

Discussão com público-alvo 

Com o auxílio da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), através 

do seu Programa de Pós-Graduação em TV Digital, foram realizadas seis entrevistas com 

profissionais da área de televisão, tendo como temática principal: “o futuro da televisão frente as 

novas mídias sociais e o formato da grade de programação.” 

Estas entrevistas tiveram um papel importante tanto para a validação de alguns conceitos 

propostos, quanto para entender qual a expectativa dos profissionais de televisão a respeito da 

convergência digital e as novas possibilidades. 

Método Utilizado 

Existem vários métodos para a realização de entrevistas, no caso desta pesquisa, foi optado 

por usar o modelo de entrevistas semi-estruturadas, onde as entrevistas são realizadas mediante um 

questionário, e as perguntas são previamente formuladas. O processo se dá de forma muito 

semelhante ao de uma conversa informal. A interação entre o entrevistador e o entrevistado 

favorece perguntas espontâneas. Este tipo de técnica produz uma melhor amostra do interesse do 

público entrevistado. O questionário foi formulado através de reuniões de caráter interdisciplinar, 

realizadas entre os pesquisadores do LAViD e os da UNESP. 

O questionário utilizado, assim como as entrevistas na integra se encontram no Anexo I. 

Serão destacadas nesta seção algumas partes que consideramos importantes de serem discutidas, 

com base nas temáticas principais contidas no questionário. 

Importância da Grade de Programação 

 Segundo João Alves, Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia do Canal Futura, a 

grade de programação é um produto dinâmico que pode e deve mudar com alguma regularidade. A 

grade de programação é um compromisso que o canal de televisão firma com sua audiência. Esse 

compromisso deve ser cumprido para que se sustente esse acordo celebrado entre as partes. Se esse 

o acordo não é cumprido, o canal perde sua confiança junto ao público e a fidelização fica 

comprometida.   

            Para Lauro Henrique, Gerente de Programação da TV Aparecida, a grade de programação 

dá enfoque ao que o público quer ver, e dá consistência para que os programas fiquem no ar por um 

longo tempo, para isso é preciso definir horários específicos para acostumar o público. 
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De acordo com Fernando Leonardo, Coordenador de Programação da Univesp TV, o 

segredo de uma grade de sucesso é a estabilidade nos horários, planejamento para se criar uma 

estratégia de divulgação eficiente e bons produtos.   

Roberto Franco, Diretor de Tecnologia e Operação do SBT, afirma que a grade de 

programação de uma emissora de TV é baseada no público-alvo que ela pretende atingir. A 

definição da grade é baseada em pesquisas com a audiência, e de acordo com o horário de exibição 

dos programas. Para a definição da grade de programação são utilizados alguns critérios, tais como, 

classe social, idade, sexo, grau de instrução, dentre outros. 

Considerações 

A partir da analise das respostas, podemos perceber que todos enfatizam a grade de 

programação como elemento extremamente importante no contexto da televisão. Afirmando que a 

escolha da grade de programação está diretamente relacionada ao público-alvo, e que a mesma é 

baseada em horários de exibição dos programas bem definidos. A grade de programação é o elo 

responsável pela fidelização entre a emissora de televisão e o público-alvo.   

Ferramentas para Operação e Gerenciamento da Grade de Programação 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, se fazia necessário entender como ocorre o processo 

de criação da grade de programação. Os pontos importantes a serem sabidos eram: 

1) Quais processos operacionais existem em uma ilha de produção. 

2) Como é realizado o processo de automação das grades de programação. 

3) Quais os requisitos principais destas ferramentas de automação. 

4) Quais são as pessoas responsáveis por gerir o processo. 

De acordo com Anna Valéria Tarbas, Gerente de Programação da TV Cultura, existem 

softwares que permitem a automação e controle da programação. Esses softwares são utilizados 

para a gestão das informações sobre a programação e também para a própria operacionalização da 

exibição. 

  Segundo Fernando Leonardo, no Brasil algumas empresas como a 4S
60

 e FLORIPA atendem 

a demanda de boa parte das emissoras. Essas empresas desenvolvem exibidores digitais nos quais 

os conteúdos são digitalizados e armazenados em um servidor, e através de uma playlist são 

exibidos de forma seqüencial por várias horas sem que seja necessária a intervenção humana. 

Segundo Roberto Franco, todo o conteúdo, normalmente, está armazenado em formato 

digital e temos um sistema de automação para ordenar e organizar a exibição da programação. As 

                                                 
60 http://www.4s.com.br/ 
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alterações são feitas pelo Coordenador de Programação ou pelo Operador de Controle Mestre 

(responsável pela exibição dos programas e comerciais). 

 

Considerações 

Considerando estas afirmações, foi possível perceber que em geral as ferramentas que 

gerenciam e controlam as grades de programação, tem algumas funcionalidades principais, como: 

gerência de tempo, controle da playlist, agendamento da programação, monitoramento, exibição, 

entre outras funcionalidades.  Estas informações tiveram grande importância e ajudaram na 

concepção de alguns ambientes produção e recepção contidos na ferramenta proposta. 

Grade de Programação e as Novas Tecnologias 

Fernando Leonardo, afirma que a grade de programação da Univesp TV não é tão dinâmica, 

e tais situações não foram experimentadas. Mas isso depende do foco da emissora.  Se o objetivo 

maior da atuação for hardnews
61

, é provável que a estrutura esteja preparada para eventuais 

plantões. A programação ao vivo oferece mais riscos, mas tem um menor custo para se produzir e é 

muito mais eficaz, principalmente se tiver a participação de elementos externos como a: internet, ou 

outro tipo de interatividade. 

Segundo João Alves, a grade de programação da televisão está certa para a tecnologia à qual 

atende. No caso da televisão, as “novas tecnologias”, representam fundamentalmente uma 

possibilidade de construção colaborativa ou social dos conteúdos. A principal e mais importante 

questão aqui é a interatividade editorial, que determina o conteúdo antes dele ser produzido, e não a 

escolha de grade, ou seja, a ordem de exibição do que já está pronto. O Canal Futura tem primado 

por desenvolver soluções de diálogo editorial e acreditamos que isso é que é fazer televisão de 

interesse público, ou “televisão pública”, como muitos preferem. 

 

Considerações 

Como enfatiza João Alves, para que uma determinada programação consiga suprir os 

desejos da audiência é necessária a inserção de mecanismos que possibilitem o dialogo entre o 

grupo que produz e o grupo que consome, ou até mesmo um formato de produção ente produtores, 

com vistas a obter diferentes pontos de vista.  

A programação ao vivo tende a crescer, e estar cada vez mais presente das grades de 

programação, contudo, para que obtenha o êxito esperado, se faz necessária a utilização e 

                                                 
61 As "hard news" são notícias factuais e de grande  impacto para o momento. 
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incorporação de tecnologias encontradas na Internet, com o objetivo de cativar a audiência cada vez 

mais adaptada as características deste meio. 

Grade de Programação Projetada com Sucesso 

Para João Alves, uma grade bem projetada comunica identidade ao público. Cada programa 

tem sua importância, mas é a grade que permite à audiência cidadã saber exatamente com quem está 

se relacionando, quais os compromissos que pode firmar com uma determinada televisão. O 

conjunto da grade é o grande contrato com a audiência 

            Para Ana Lúcia Gomes, Gerente de Programação da Globo Internacional, a grade de 

programação deve perceber o que interessa ao assinante e o que é descartável, e principalmente 

alocar esses programas nos horários que o satisfaçam, ou seja, que se ajustem a sua rotina. Sendo 

isso bem feito, a assinatura e a audiência virão e garantirão a sustentabilidade do negócio. 

Para Fernando Leonardo, uma grade de programação de sucesso tem estabilidade nos 

horários, planejamento para se criar uma estratégia de divulgação eficiente e bons produtos.  Isso é 

apenas uma fórmula pra se ter sucesso de audiência, mas a autonomia financeira se dá em dois 

departamentos: administração e comercial. 

 Segundo Roberto Franco, o conteúdo do programa é um fator relevante para o sucesso da 

emissora, mas a construção e o planejamento da grade de programação são fundamentais para um 

bom resultado. Este bom resultado significa atingir o público alvo do programa/emissora, ou seja, 

não adianta ter um excelente programa infantil veiculado de madrugada. Na maioria das vezes o 

retorno financeiro está associado ao resultado da audiência do programa, porém em alguns casos o 

que importa é atingir o público alvo do anunciante. 

 

Considerações  

Em relação a grade de programação, a maioria das opiniões, ressalta que a mesma segue um 

padrão que tem objetivo a busca constante pela fidelização da audiência. Logo, sua organização 

reflete as necessidades do público-alvo, ou seja, na medida em que este muda seu comportamento, a 

grade de programação precisa estabelecer novos formatos, em busca de se adequar a estas 

mudanças para que não perca audiência.   

Dessa forma, o modelo de grade de programação que é comum na maioria das redes de 

televisão pode sofrer nos próximos anos mudanças significativas em  seu formato, com vista atingir 

alguns segmentos da sociedade.  

Um, exemplo, de evoluções deste tipo, é o modelo de grade de programação apresentado 

pela MTV, onde o mesmo possui horários bem definidos, contudo, o que muda é a dinâmica da 
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programação, ou seja, neste caso, é optado por um construir uma programação formada por 

programas de curta duração, com objetivo de satisfazer a necessidade de diversidade do público 

consumidor.  

Convergência Tecnológica  

Umas das temáticas centrais discutidas neste trabalho é a convergência tecnológica que afeta 

o ambiente de televisão.  

 Segundo Lauro Henrique, a cada dia surge uma nova tecnologia que chega com  a intenção 

de ser a última palavra em tecnologia de comunicação. A única mídia revolucionária que sempre 

existiu e que vai existir, que perpassa qualquer modelo de convergência, e é capaz de se adaptar a 

qualquer situação e transformar a comunicação em qualquer instância em que ela esteja, tecnológica 

ou não, é a criatividade humana, a capacidade humana de se adaptar as situações.  

Lauro Henrique, ainda enfatiza que, independente da televisão ser como é: uma mídia que 

fala para muitos, ou da Internet ser como é: uma ferramenta de muitos para muitos, isso só vai 

funcionar se as pessoas estiverem querendo utilizá-las. Para querer utilizá-las elas têm que ser úteis 

e fáceis do ponto de vista da usabilidade, coerentes e convenientes a esse nosso interesse pela 

comunicação.  

Ana Lúcia Gomes enfatiza a convergência com as mídias móveis como o celular, afirmando 

que em pouco tempo passaremos a ter uma integração maior entre os dispositivos.  

Anna Valéria Tarbas  considera que todas as tecnologias comportam possibilidades 

revolucionárias, dependendo do sentido do seu uso.  

Considerações 

Lauro Henrique, apresenta uma visão interessante, da facilidade de adaptação do ser humano 

em relação as tecnologias, contudo, as tecnologias também precisam se adaptar ao novo 

comportamento dos indivíduos, e evoluir no sentido de agregar valor a formulas que possam 

conquistar a audiência do público. 

Os outros entrevistados também enfatizaram este tipo de convergência como um fator importante. 

TV via Internet 

De acordo com João Alves, a viabilidade do compartilhamento ou consumo de conteúdos 

audiovisuais pela Internet não está em discussão, já é uma realidade. O futuro desse segmento é 

certo e promissor. A Internet é o espaço da escolha, da construção colaborativa, e isso é fruto de 

uma nova tecnologia de comunicação, diferente da tecnologia de transmissão à distância de imagens 

e sons, chamada de televisão. João Alves ainda enfatiza dizendo que: pensar a Internet com os 
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limites da radiodifusão é perder a chance de fazer algo melhor e mais ajustado ao meio. A 

portabilidade do sinal de TV virá através de outros aparelhos, como a recepção via celular.  

 Ana Lúcia Gomes, afirma que especialmente à população mais jovem, tem interesse por 

informações variadas e não querem somente “prostar” na frente da TV, além disso, esse grupo tem 

mais familiaridade com a tecnologia.  Sobre as limitações, Ana Lúcia Gomes, destaca que a TV 

transmitida através da Internet teria que fazer algumas adaptações para "liberar" alguns segmentos 

importantes, como as donas de casa, que ainda assistem TV como rádio, ou seja, fazem as 

atividades domésticas e ouvem a TV. Elas não têm tempo nem interesse em atividades individuais 

em que a família não esteja envolvida coletivamente. 

Segundo Fernando Leonardo, esse modelo, certamente, não é o mesmo modelo de televisão 

tradicional. A digitalização do sistema de transmissão e recepção vai modificar a forma de se “ver” 

TV. 

Segundo Roberto Franco, não dá para dizer se vai ter sucesso ou não. Em um primeiro 

momento, a TV por IP será uma mídia complementar à televisão, devido às limitações de 

infraestrutura do serviço de Internet no Brasil. A cultura do brasileiro ainda é assistir TV sentado no 

sofá junto com a família e amigos, nos horários habituais.  Para que a TV por IP tenha êxito no 

Brasil, esta cultura precisa sofrer mudanças e, além disso, será necessário uma significativa 

evolução  do serviço da Internet. Caso isto ocorra, o modelo negócio da TV por IP pode se tornar a 

principal mídia de entretenimento e informação. 

 

Considerações  

Diante destas opiniões, podemos observar que os profissionais que trabalham com televisão, 

já entendem a convergência com a Internet como sendo uma realidade, e que a aproximação entre 

estes meios só tende a confluir e aumentar.  

Como destacou Ana Lúcia Gomes, a população mais jovem tem uma facilidade maior de 

interação com a tecnologia, e esta característica, tem influenciado diretamente na reflexão sobre 

estas questões. As próximas gerações com certeza terão uma maior afinidade com os mecanismos 

tecnológicos. 

Contudo, algumas ressalvas precisam ser destacadas, é preciso a criação de modelos de 

negócios sustentáveis, para que estás integrações possam causar impactos em vários segmentos da 

sociedade, e não apenas em grupos isolados. 

Com o aumento das conexões de banda larga no Brasil, a tendência é que este modelo de 

negócio cresça, e que esta convergência alcance novas possibilidades. 
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Integração com as Mídias Sociais 

Para Roberto Franco, nos últimos anos tivemos algumas tecnologias que tem sido 

revolucionárias no mercado de consumo, tais como, Internet e celular. Apesar de já terem evoluído 

muito, acredito que a mobilidade e a portabilidade são fatores que ainda deverão direcionar as 

evoluções nos próximos anos. 

Segundo Lauro Henrique, o que agente chama de mídia social hoje nada mais é que a 

emancipação tecnológica que facilita a disseminação de coisas das quais as pessoas gostam.  

 

Considerações 

 A tendência para os próximos anos, é que estas formas de interação evoluam, principalmente 

no sentido de integrar tecnologias multiplataforma, as novas mídias sociais e a televisão.  
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APÊNDICE C – Diagramas da ferramenta A3TV 

 

Para facilitar o entendimento de alguns módulos da arquitetura, segue os diagramas UML. 

Pacote scheduler 

 O pacote scheduler contém as classes que são responsáveis pelos agendamentos de 

execução das programações através do framework Quartz. A Figura 77 apresenta o diagrama de 

classe deste pacote. 

 

Figura 77 - Diagrama de classe do pacote scheduler 

 Descrição das principais classes do pacote scheduler: 

 Scheduler - responsável por realizar a execução do agendamento.  

 ScheduleJob – implementa o padrão singleton, sendo responsável por fornecer uma 

única instância da classe Sheduler. 

 CheckStreaming – responsável por executar o comando para transmissão do 

videostreaming. 

 JobDetail – classe que contém o detalhamento dos jobs de agendamento, como: nome do 

job, grupo e a classe que deve ser executada, neste caso a: CheackStreaming. 

 SchedulerFactory – implementa o padrão Factory e é responsável por fabricar o 

agendador Scheduler. 
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 SimpleTrigger - responsável por disparar a execução do agendamento. Recebe como 

principais parâmetros: a seqüência de vídeos e a data em que o agendador deve executar a 

classe CheckStreaming. 

 

Pacote mediautil 

 O pacote mediautil contém as classes que correspondem ao componente Tratamento de 

Mídia (ver seção 4.4.3). Este pacote subdivide em três sub-pacotes: transcoder, metadata e 

thumbnail. 

O pacote transcoder é responsável pela implementação do mecanismo de 

transcodificação dos vídeos de entrada para o formato FLV. A Figura 78 apresenta o diagrama de 

classe deste sub-pacote. 

 

Figura 78 - Diagrama de classe do pacote transcoder 

Descrição da classe do pacote transcoder: 

 Transcoder – classe utilitária responsável pela etapa de transcodificação, apresenta o 

método convert que recebe como parâmetros o nome do arquivo e o perfil de 

transcoficação que pode ser em: baixa, média ou alta qualidade. 

 O pacote metadata é responsável pela implementação do mecanismo de extração dos 

metadados das mídias. A Figura 79 apresenta o diagrama de classe deste pacote.   

 

Figura 79 - Diagrama de classe do pacote metadata 
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 A Figura 80 apresenta o resultado da execução de uma comando utilizando o utilitário 

mediainfo, que gera um xml. A estratégia adotada para a extração de metadados pode ser observada 

na Figura 56. 

 

Figura 80 - Exemplo do XML gerado após a execução do comando mediainfo 
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A Figura 81 apresenta o trecho de código que é executado quando o método 

exctractMetada da classe MediaInfo é iniciado. Esse método recebe como parâmetro o 

caminho para o arquivo e executa nativamente o recurso do MediaInfo, passando um dos 

parâmetros que o retorno seja um arquivo XML, que será mapeado (parser) a fim de preencher o 

objeto Video com os metadados retornados, como por exemplo a duração do vídeo. 

 

Figura 81 - Parte do código Java responsável pelo processo de extração de metadados 

 O pacote thumbnail é responsável pela implementação do mecanismo de extração dos 

frames dos vídeos. A Figura 82 apresenta o diagrama de classe deste pacote.   

 

Figura 82 - Diagrama de classe do pacote thumbnail 

 Descrição da classe do sub-pacote thumbnail: 

 Thumbnail – classe utilitária responsável pela etapa de extração de frames do vídeo, 

apresenta o método extractFrames que recebe como parâmetros o nome do arquivo, 

a quantidade de frames que se deseja gerar e a duração do vídeo. 

Pacote upload 

 O pacote upload possui um Servlet que é responsável pela inserção dos arquivos através do 

protocolo HTTP, e classes ActionScript responsáveis pelo upload através do protocolo FTP. A 

ferramenta disponibiliza duas estratégias para o upload: 

 Upload usando HTTP – permite o envio de arquivos no máximo até 2GB. A Figura 83 

apresenta o funcionamento do Servlet Upload. Os parâmetros dir e fieName são enviado 

através do metódo Get (getParameter). Enquanto os arquivos estão sendo enviados, o 

mesmo fica no diretório /tmp, após o término são movidos para o dir. 
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Figura 83 - Parte do código do servlet responsável pelo upload através do protocolo HTTP 

 Upload usando FTP - permite o envio de arquivos de tamanho ilimitado. A Figura 84 

apresenta uma parte do código da aplicação A3TV Desktop que foi desenvolvida com a 

tecnologia Adobe Air, destacando os métodos: 

o connect: abri uma conexão FTP com usuário a3tv e senha lavid, através da 

porta 21; 

o startUpload: especifica o diretório do repositório (/home/a3tv/repository) e 

inicia o upload do arquivo.  

 

Figura 84 - Parte de código em Action Script responsável pelo upload através do protocolo FTP 
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APÊNDICE D – Interfaces da Ferramenta 

 

Para facilitar o entendimento das funcionalidades da A3TV serão apresentadas algumas 

Interfaces da ferramenta. A Figura 85 apresenta o cadastro na rede social, a mesma autenticação 

pode ser usada tanto na A3TV Social, quanto no Studio. 

 

Figura 85 - Interface de cadastro de usuário 
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Envio de Conteúdo (upload) 

A Figura 86 apresenta a A3TV Desktop, aplicativo desenvolvido em Adobe Air para o envio 

de conteúdos, para seu funcionamento o mesmo precisa ser instalado na máquina do cliente. É 

possível a adição de uploads simultâneos. A interface possui as seguintes possibilidades:   

 Selecionar a opção para adicionar uploads (ver 1); 

 Selecionar a opção o arquivo a ser enviado (ver 2); 

 Inserção do nome do vídeo (ver 3); 

 Status do envio, através de um demonstrativo da porcentagem (ver 4). 

 

Figura 86 - Interface para inserção do vídeo 
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A Figura 87 apresenta as respostas de todo o processo destacado na 4.4.3 sobre o tratamento 

de mídia, através das seguintes mensagens:  

 Porcentagem da transferência em andamento (ver 1); 

 Transferindo – para quando o conteúdo esta em processo de envio (ver 2); 

 Finalizado com sucesso – quando o conteúdo foi transferido e foram realizados todos os 

processos de armazenamento, transcodificação, extração de metadados e frames (ver 3).  

  

(a) (b) 

Figura 87 - Interfaces do processo de transferência de vídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

1 



 

187 

 

Programações  

A Figura 88 apresenta a interface responsável pela visualização das programações 

agendadas e as que estão em execução. A interface possui as seguintes possibilidades:   

 A navegação por dia (ver 1); 

 A visualização das programações dos canais por horários (ver 2). 

 

Figura 88 - Interface para visualização de grades de programação 
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A Figura 89 apresenta a interface responsável pela gerência de vídeos. A interface 

disponibiliza as seguintes características:  

 Ações de remoção e edição dos vídeos armazenados (ver 1); 

 Busca dos vídeos armazenados (ver 2). 

 

Figura 89 - Interface para a gerência de vídeos 
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A Figura 90 apresenta a interface responsável pela gerência dos programas. A interface 

disponibiliza as seguintes possibilidades:  

 Ações de remoção e edição dos programas criados (ver 1); 

 Busca dos programas criados (ver 2). 

 

Figura 90 - Interface para a gerência de programas 
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Ambiente de Produção de Playlists 

A Figura 91 apresenta a interface responsável pela produção de playlists. A interface 

disponibiliza as seguintes possibilidades:  

 Inserção de metadados sobre a playlist, como: titulo descrição, palavras-chave e o canal em 

que a mesma esta associada (ver 1); 

 Suporta duas entidades de conteúdo: vídeo e programa, estes tipos de conteúdos podem ser 

inseridos na montagem das playlists (ver 2). 

 

Figura 91 - Interface para a produção de playlist 
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A Figura 92 apresenta a interface responsável pela gerência das playlists. A interface 

disponibiliza as seguintes possibilidades:  

 Ações de remoção e edição das playlists criadas (ver 1); 

 Busca das playlists criadas (ver 2). 

 

Figura 92 - Interface para a gerência de playlist 
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Ambiente de Criação de Canais 

A Figura 93 apresenta a interface responsável pela criação de canal. A interface 

disponibiliza as seguintes possibilidades:  

 Inserção de informações sobre o canal, como: titulo descrição e logomarca (ver 1); 

 Inserção de cores que personalizam o canal (ver 2). 

 

Figura 93 - Interface para a criação de canais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 



 

193 

 

A Figura 94 apresenta a interface responsável pela gerência dos canais. A interface 

disponibiliza as seguintes possibilidades:  

 Ações de remoção e edição dos canais criados (ver 1); 

 Busca dos canais criados (ver 2). 

 

Figura 94 - Interface para a gerência de canais 
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Verificação de Choques de Grade de Programação 

Na Figura 95 podemos observar o componente de interface referente às validações de 

choques de horário. Quando inserida a data e hora da programação, é preciso validar se o horário 

escolhido está disponível, o sistema é capaz de verificar a disponibilidade de horários 

 Validação da existência de programações para o horário desejado (ver 1); 

 Na aba Choque de Grades existe uma seqüência de 24 horas do dia, que serve de referência 

para a visualização das programações já cadastradas. As grades validas são inseridas em 

intervalos de horários diferentes, quando isto acontece o sistema sinaliza o intervalo da 

grade com a cor verde (ver 2). Caso ocorra choques de horários o sistema faz a indicação 

dos horários disponíveis. 

 

Figura 95 - Interface para a verificação de choques de horários 
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A Figura 96 apresenta a interface responsável pela criação de um evento ao vivo.  

 

Figura 96 - Interface para a criação de eventos ao vivo 
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A Figura 97 apresenta a interface responsável pela gerência dos eventos ao vivo. A interface 

disponibiliza as seguintes possibilidades:  

 Ações de remoção, edição e publicação dos eventos ao vivo criados (ver 1); 

 Busca dos eventos criados (ver 2). 

 

Figura 97 - Interface para a gerência de eventos ao vivo 
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          A Figura 98 apresenta a possibilidade de seleção do dispositivo de captura que será utilizado 

na transmissão do fluxo ao vivo. 

 

Figura 98 - Interface para a seleção do dispositivo de captura de vídeo 
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Ambiente de Criação de comunidades 

A Figura 99 apresenta a interface responsável pela criação das comunidades. A interface 

disponibiliza as seguintes características:  

 Inserção de metadados sobre a comunidade, como: titulo, descrição e a imagem (ver 1). 

 

Figura 99 - Interface para a criação de comunidades 
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A Figura 100 apresenta a interface responsável pela gerência das comunidades. A interface 

disponibiliza as seguintes características:   

 Ações de remoção, edição e publicação das comunidades criadas (ver 1); 

 Busca das comunidades criadas (ver 2). 

 

Figura 100 - Interface para a gerência de comunidades 
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