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Resumo  

A TV Web é um formato televisão que utiliza a tecnologia streaming para transmitir 

som e imagem pela Internet, sendo uma solução relativamente barata de tecnologia 

de audiovisual e que permite o uso interativo e de desenvolvimento de gêneros e 

formatos educativos e culturais para as mídias eletrônicas. O objeto de estudo deste 

trabalho é a “Misto Quente TV”, uma televisão na Internet, musical e interativa, para 

entretenimento jovem.  

O endereço de hospedagem é o site http://www.mistoquentetv.com.br.   

Abstract   

Web TV is a television format that uses streaming technology to transmit audio and 

video over the Internet, being a relatively cheap solution for audio-visual technology 

that allows interactive use and development of genres and formats for education and 

culture to the electronic media.  

The object of research in this work is the "MISTO QUENTE TV”, an Internet TV with 

interactive musical entertainment for young people. The address of the site hosting 

http://www.mistoquentetv.com.br.  

Palavras-chave: TV Web, TV Streaming, Internet TV              

http://www.mistoquentetv.com.br
http://www.mistoquentetv.com.br
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INTRODUÇÃO    

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC apresenta um novo conceito 

audiovisual unindo televisão e Internet, dirigida para o público jovem, da região do 

Vale do Paraíba, Litoral Norte paulista, e mesmo, do Brasil: Uma TV web  musical  e 

interativa. Igualmente, o tema deste trabalho é um site de diversão, informações 

para o público jovem, por meio de uma TV na Internet. 

   A programação contará com clipes musicais, selecionados em uma playlist de 

músicas atuais do gênero pop rock, dance reggae, etc. Também está sendo previsto 

entradas ao vivo, como uma rádio visual, com flashes audiovisuais a partir de locais 

de evento, casas noturnas, etc. 

   A Misto Quente terá uma abordagem diferente, unindo as mídias online (web 

sites, blogs, newsletter, redes sociais, etc.) com off-line (Rádio, TV, cartazes, 

banners, etc.) buscando com isso estar cada vez mais presente na vida de seu 

telespectador/internauta para, com o tempo, criar o posicionamento de uma TV Web 

consistente, com conteúdo e diversidade, unindo tudo isso de uma maneira 

interativa.   

O Internauta que acessar a TV Misto Quente também terá a opção de 

navegar em outros sites, como por exemplo: um site de relacionamentos, no qual, a 

qualquer momento a equipe de promoção pode interagir, ao vivo, com o internauta, 

transmitindo de locais externos, anunciando eventos, promoções e, é claro, com 

muitos prêmios para quem estiver acompanhando a programação. 

   A possibilidade de interação com os programas é muito grande: o  vídeo-clipe 

predileto não pára de tocar e o internauta ainda pode conversar com pessoas do 

mundo inteiro, ou ainda, mandar seu vídeo “rasgando o verbo”, falando tudo o que 

tem vontade, compartilhando com pessoas que estiverem conectadas.  

A fim de discutir esses aspectos, este trabalho aborda no primeiro capítulo a 

definição da TV web sua história, como funciona a tendência e toda interatividade 

que esse novo meio tecnológico pode oferecer.   

No segundo capítulo, a introdução ao streaming e maneira de fazer 

transmissão audiovisual na Internet com todas as ferramentas que permitem a 

novidade da tecnologia streaming. 
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No capítulo seguinte a Misto Quente Web TV, mostra o seu surgimento, as 

idéias propostas, os recursos econômicos utilizados para montar a própria web TV, a 

responsabilidade de emissor e a perspectiva de onde se quer chegar.                                 
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Capítulo 1     

METODOLOGIA DA PESQUISA    

A pesquisa bibliográfica e documental foi a metodologia utilizada para a 

elaboração deste trabalho envolvendo leitura, interpretação e análise de 

publicações, entre outros, com o objetivo de desenvolver o novo meio de 

comunicação, a web TV.  

Todos os textos foram selecionados a fim de tornar possível um plano de 

leitura atento e sistemático, acompanhado de anotações e fichamentos que serviram 

de suporte para elaboração teórica do trabalho na web TV.  

Sobre as finalidades, estas dividem as pesquisas em dois grupos: puras e 

aplicadas. Nas puras realizam-se estudos motivados por razões intelectuais e na 

aplicada são objetivados os resultados de ordem prática.  

A pesquisa pura pretende ampliar a fronteira do conhecimento e a aplicada 

objetiva a utilização prática de conhecimentos fornecidos para responder às 

mudanças exigidas pela sociedade que passa por constantes transformações.  

As fontes bibliográficas apresentam-se nas seguintes formas: livros de leitura 

corrente, como obras literárias e obras de divulgação, livros de referência 

informativas, como os dicionários, enciclopédias e anuários; livros de referência 

remissiva como índices de livros e catálogos, além das fontes periódicas como 

jornais, revistas, impressos diversos e por fim fontes eletrônicas da Internet.  

Para a pesquisa documental buscou-se formatos práticos, semelhantes ao 

aplicado na Web TV Misto Quente. Foi realizada uma série de visitas virtuais em 

sites hospedados no mundo inteiro de modo a servirem como referência para a 

construção de uma televisão na Internet. Vários modelos e padrões foram 

encontrados e estão descritos nos respectivos capítulos deste trabalho, servindo 

como estrutura para a criação da própria web TV.   

Assim, todos os recursos da Internet mencionados trazem suas teorias e 

especificações, como também, toda a maneira de fazer televisão convencional, que 

serão estudados ordenadamente, buscando entender mais profundidade essa fusão 

da televisão com a Internet. 
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Precisamente por ser uma aplicação tão nova, a maioria das fontes 

disponíveis é encontrada, de forma eletrônica, na própria Internet.  

Por fim, a pesquisa documental, com ênfase em material eletrônico e no 

formato impresso, o material pesquisado relaciona-se muito mais às questões 

conceituais do que à própria técnica em si.                               
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Capitulo 2     

TV WEB   

‘’A Internet abre espaço para a televisão. Entre propostas alternativas e a reprodução de modelos, as 

TVs do meio virtual buscam outros caminhos para a comunicação.’’ MELLER (2007)    

2.1 Histórico   

A primeira TV web brasileira, foi a AllTV, lançada em 2002 pelo jornalista 

Alberto Luchetti Neto. A programação variada vai desde programas de 

entretenimento até telejornais e telenovelas. A maior novidade da TV é a 

interatividade com o público que entra numa sala de bate-papo, onde o 

webspectador pode interferir na programação, fazendo perguntas aos entrevistados 

até mesmo para dar sugestões de pautas e críticas. A partir da pioneira AllTV, 

surgiram várias outras Web TVs brasileiras na Internet que já dispunham de seus 

portais de notícias, como: 

. A Universo Online (UOL) que disponibiliza seus vídeos através de parcerias dos 

Canais Bandnews e MTV Overdrive; 

. O Portal Terra, que para implementar seu conteúdo firmou uma parceria com a 

rede internacional de televisão online Jump TV que congrega mais de duzentos 

canais de sessenta e cinco países; 

. O Portal da principal emissora brasileira, a rede Globo - globo.com - que 

disponibiliza trechos de sua programação de novelas, entretenimento e jornalismo.  

Com a expansão das TVs web no país, foi possível o salto desta tendência, 

em 2004, permitindo surgir várias outras emissoras de TV na Internet, de conteúdo e 

responsabilidade totalmente independente.    
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2.2 O que é TV Web   

TV Web é um tipo de televisão feito pela Internet, e ela é possível, graças a 

uma tecnologia chamada streaming, cujo funcionamento será esclarecido nos 

próximos capítulos.  

No site da Universidade de Brasília, para entender de uma forma clara e 

objetiva o que é TV web e como funciona, escreve Meller (2007):  

A produção de material audiovisual segue os mesmos procedimentos 
de captura, digitalização e edição para, em seguida, ser codificado e 
formatado para veiculação na Internet. Depois de ser alojado em um 
servidor na rede o arquivo está pronto para ser usado. 
Há duas formas de programação na Web TV. Uma é a exibição do 
vídeo que o internauta escolher, na hora em que desejar, conhecida 
como vídeo sob demanda, o mesmo processo da TV digital. A outra 
é a transmissão on-line ao vivo da programação (como a TV 
convencional). A exibição on-line tanto pode ser de vídeos gravados, 
quanto uma transmissão ao vivo.   

Trata-se de uma transmissão e de uma grade de programação na rede 

mundial de computadores. Isso pode ser realizado por canais já existentes na 

televisão padrão ou para canais criados propriamente para a Internet. É também 

uma prática de inserir áudio e vídeo através da web. O internauta não precisa fazer 

o download do vídeo porque os dados podem ser recebidos corretamente de outro 

que faz a transmissão sem a necessidade da armazenagem dos arquivos; para isso 

basta apertar o play e assistir  

No começo, a prática de Web TV era um hábito de relativos usuários, que 

acabou ganhando destaque por deixarem uma câmera de computador ligada ao vivo 

para todos ficarem inteirados de suas vidas, caso do Justin Kan, inventor da 

JustinTV.   

Essa prática agora se torna mais conhecida por vários motivos, tais como:  

o acesso fácil de webcams, celulares com câmeras e laptops.  

As plataformas existentes para fazer TV na Internet são usadas também por 

internautas que trocam episódios de séries famosas, jogos de futebol, criando uma 

espécie de compartilhamento social de eventos audiovisuais, em que se torna 

possível acompanhar e debater ao vivo com outros interessados pelo assunto e 

postar o vídeo que desejar. Isso está cada vez mais possível graças à chegada da 

Internet banda larga, que permite acessar um computador com mais velocidade 
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possibilitando ação e interação em tempo real. Hoje, ao contrário, isso seria 

desgastante, tomando toda a paciência de quem assiste.  

A seguir, alguns exemplos de plataformas que permitem fazer a Televisão na 

Internet:  

Blog.TV - O Blog.TV faz a gravação dos vídeos transmitidos e download dos 

mesmos. É possível também, gratuitamente, convidar outro internauta para ser um 

segundo participante da transmissão ao vivo. Para filtrar os webespectadores, o 

Blog.TV oferece a possibilidade de excluir um internauta e escolher quem pode 

participar do chat. Não é possível o upload de vídeos para o site. O player do serviço 

pode ser inserido em blogs e outras páginas.  

Ustream.TV - Com a ajuda de programas específicos, as transmissões não ficam 

restritas a uma webcam. Os usuários têm a opção de enviar vídeos do computador, 

da TV e de vídeos já gravados, como por exemplo, o YouTube. 

O serviço mostra, dentro do vídeo, o chat entre usuários em tempo real, que pode 

ser moderado pelo dono do canal. O player aponta quantos internautas estão 

acompanhando uma transmissão ao vivo. A recomendação de banda é de 400 Kbps 

e há opção de pacotes que variam ao seu gosto.  

Livestream.com - O serviço gratuito tem player que pode ser embutido em redes 

sociais como o MySpace e o Facebook - no último caso, há um aplicativo específico. 

O serviço recomenda banda de 700 Kbps para uma boa transmissão. 

É possível, além de capturar imagens da webcam, conectar uma câmera, mas, 

nesse caso é preciso ter um conversor de analógico para digital. Também há a 

possibilidade de transmissão pelo celular e ainda permite a gravação do conteúdo e 

transmissão via celular.   

A questão sobre a legalidade da transmissão, que cria conflito com o sinal de 

canais de TV, em sua maioria pagos, é uma polêmica pela falta de legislação, aqui 

ou em qualquer lugar, específica para coibir ou justificar o ato de ver televisão 

online. É possível observar, que, realmente, chegou o dia em que as pessoas 

passam de meros espectadores para se tornarem grandes produtores audiovisuais, 

podendo formar opinião, expressar seus sentimentos e dividí-los com o mundo 

inteiro. 
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Todos os endereços de sites que armazenam os vídeos, podem ser 

classificados também como plataformas de hospedagem para fazer streaming. 

Assunto que será mais bem esclarecido nos próximos capítulos.    

2.3 Diferenças entre TV Web, TV Digital e IPTV   

Na IPTV, a sigla “IP” significa Internet Protocol é uma forma de transmissão 

audiovisual feita pela Internet. De fato, a novidade é a interatividade com 

participação de SMS, que é um serviço de mensagens públicas por meio de 

aparelhos celulares, em que o telespectador pode fazer interferência direta, embora 

o conteúdo de áudio e vídeo seja enviado apenas em streaming, mesmo assim, é 

garantia de qualidade na transmissão. O telespectador precisa do receptor e do 

aparelho de set-top box conectado na TV. Para a transmissão de IPTV, é essencial 

o uso de banda larga que não é interferida pela banda de Internet.  

Espera-se que a IPTV ofereça o mesmo tipo de programação que geralmente 

é oferecido por empresas de cabo digital e satélite, com mais alguns atrativos, como 

a integração de voz, e preços diferenciados.  

Já na TV Digital o espectador ainda fica preso à uma grade de programação, 

na qual, por enquanto, só a cidade de São Paulo e demais capitais permitem o uso 

dessa tecnologia no Brasil.  

Ela gera mais custos as emissoras, o receptor precisa do aparelho set-top box 

e tem ainda o custo dos equipamentos exigidos para fazer a transmissão.   

A TV Digital usa modulação e compressão digital para enviar o conteúdo 

audiovisual e sinais de dados aos aparelhos compatíveis com a tecnologia, tornando 

possível a transmissão e a recepção de conteúdos, semelhante a um canal de 

televisão normal. Sua proposta é alta qualidade de imagem e áudio com uma 

interatividade limitada, numa espécie de controle remoto digital.  

Sinais comprimidos são usados para comprimir os números de bits 

necessários para reproduzir uma imagem audiovisual. Escolher um bom método de 

compressão é fundamental para a qualidade de um projeto de web TV.  

Com a TV web, ou televisão na Internet, a característica principal é poder 

montar uma programação própria, com total autonomia de sua transmissão 

audiovisual. O conteúdo é visto principalmente pelo computador.  
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2. 4 Interatividade na TV Web      

O comportamento do espectador diante de uma TV web é diferente, até 

mesmo, pelo próprio perfil do internauta, que está acostumado a interagir de alguma 

forma com o conteúdo que encontra na Internet.  

Interatividade é a grande aposta da TV Web, apenas pelo fato de o internauta 

escolher o que pretende assistir, sem depender dos horários e das programações, 

semelhante ao que existe na TV aberta. O usuário, além de poder escolher o vídeo, 

pode escolher por pausar, voltar ou assistir ao selecionado na hora em que 

pretender e quantas vezes desejar. Sem dúvida, dá ao usuário o poder de interferir 

na programação porque terá a palavra final do que espera assistir.  

Na  sala de casa assistindo à televisão, o espectador quer é entretenimento; 

quer ver seriados, o videoclipe predileto, uma partida de futebol, um show e assim  

por diante. Ele quer sentir-se num cinema, num teatro, num estádio. Este é o espaço 

em que a família e os amigos se reúnem para assistir juntos a um mesmo programa.  

Quando o web espectador desejar interatividade, vai para o seu computador, 

lugar em que busca algo diferente da poltrona da sala, porque, utilizar um mouse e 

um teclado é bem mais confortável numa cadeira do que em uma cama, em um 

sofá.   

Leva-se em consideração que interatividade é quase sempre uma vontade ou 

atitude individual, como comenta Castilho (2007):   

À medida que se populariza o uso da banda larga, a convergência 
áudio, visual, textual e interativa vai acontecer, predominantemente, 
na Internet. Logo, o dilema será entre acessar imagens na tela do 
computador ou na sala de jantar. Uma questão de ambiente e de 
postura do usuário, porque em matéria de conteúdo as diferenças 
tendem a diminuir progressivamente entre a web e a televisão.   

A TV Web interativa é uma mídia nova, em que se busca grandes 

investigações, diferentes das versões da televisão convencional, por isso é 

fundamental um grupo de pesquisa, tanto no meio acadêmico quanto em empresas 

e a quem mais se interessar. As tecnologias e os utilizadores delas estão presentes 

em diversos lugares, cabendo a nós integrar esses elementos de uma forma correta 

e conveniente.  

Com a Indústria da Televisão são colocadas várias situações em conjunto 

dando importância à web e procurando achar uma solução para a TV interativa. Os 
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serviços e as tecnologias da rede são de domínio público e não mais controladas 

somente por feitores de experiência como era feito antes. Existe muita inovação e 

composição de vários gêneros, envolve diversas empresas e utilizadores que criam 

a própria autonomia e os próprios serviços.  

Ainda existe uma incerteza para quem utiliza a televisão contra o tipo de 

interatividade que existe na web, mas por outro lado a televisão deixa de ser o único 

meio pensado para fazer interatividade e o computador passa a ser a alternativa 

mais barata e flexível para os serviços interativos, como observa Moreira (2009):  

A interatividade é um assunto que deve ser objeto ainda de estudo 
de viabilidade técnica da tecnologia de TV pela web, uma mudança 
notável nesse uso deve advir de ferramentas gratuitas que estão 
sendo oferecidas para linkar objetos em vídeos produzidos no 
YouTube.   

2. 5 Tendências para o futuro da TV Web   

Trabalhando com esta tendência conta-se com uma grande expectativa a 

respeito do futuro. Segundo o diretor de novelas da Rede Globo, Daniel Filho   

Falou-se na época, que com o vídeo cassete, o telespectador 
passaria a fazer sua programação pessoal de tevê. Isso não 
aconteceu. Com toda a facilidade de hoje para gravar, ninguém refaz 
a programação da emissora, ou das emissoras, na base de seu timer 
privado. DANIEL FILHO (2001, p.351)    

Pode ser que a Web TV alcance esse intento, uma vez que o espectador não 

mais será obrigado a gravar programa nenhum. Os programas são armazenados e 

podem ser acessados como um programa de computador, na hora em que o 

usuário/espectador quiser.   

Seguindo o modelo de segmentação da TV por cabo e satélite, a TV web 

permite uma grande variedade, pois o espaço é muito mais democrático e barato, 

um pacote completo que oferece de entretenimento a noticias, traçando o perfil do 

internauta, ao que prefere buscar na Internet: 

. Conteúdos informativos podem ser encontrados no site www.rtp.pt que também 

disponibiliza pequenos trechos de vídeos dos sites de televisão mundial como BBC, 

CNN até mesmo a RTP. 

http://www.rtp.pt
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. Música é www.bluenote.net - transmissão direta de concertos de jazz ou 

visualização de videoclipes.   

E, para assistir a filmes de curta duração, pode-se acessar 

www.atomfilms.com, um dos web sites mais especializados nesta área, para aqueles 

que querem se divertir e ver algo engraçado num curto intervalo de tempo que 

tenham disponível. Os conteúdos postados no site não são disponibilizados por 

nenhum outro meio e esses tipos de filmes curtos podem ser criados por qualquer 

internauta, ajudando a mudar o costume de simples receptor transformando-se em 

produtor de conteúdos.  

Esses endereços de web TV descritos não representam muito do universo 

que possivelmente existe, já que, a cada dia surge um site novo, dinâmico e 

interessante.  

Acredita-se que em dez anos a televisão na Internet passará por um processo 

de domínio, pela qualidade, interatividade, fluência com mais poder, personalização 

e muito mais.  

O número de usuários residenciais com banda larga já chega a 1 milhão e 

900 mil no Brasil, os quais navegam 20 horas por mês, sem contar aqueles que 

usam linha discada.  

Isto é uma grande abertura que a Internet pode oferecer, conforme afirmação 

de Tiraboschi (2009, p.23):   

Enquanto isso, o público dos vídeos on-line só cresce. Segundo 
dados da empresa de pesquisa comScore, na França a audiência na 
Internet aumentou 16% em janeiro: 27 milhões de pessoas assistiram 
sem baixar - ou seja, via streaming - e fizeram o download de 2,5 
bilhões de vídeos. Na Alemanha, foram 28 milhões de usuários 
vendo 3 bilhões de vídeos em dezembro de 2008. Nos EUA, mais de 
147 milhões de pessoas assistiram a 14,8 bilhões de vídeos (média 
de 101 por cabeça) em janeiro deste ano, um aumento de 4% em 
relação ao mês anterior. Só o YouTube abocanhou 91% desse 
aumento e ultrapassou os 100 milhões de usuários em solo 
americano. O site estima que a cada minuto 15 horas de vídeos são 
postadas em todo o mundo - o equivalente a 100 mil novos longas-
metragens por ano.   

Quem imaginaria que a Internet, nascida a partir de necessidades em 

atividades militares, no final da década de 50, para o envio de mensagens secretas 

com participação também de universidades norte americanas para fazer objetos de 

pesquisas, fosse também abrir um espaço tão importante para a televisão! Hoje, no 

mundo globalizado, a Internet congrega os computadores de empresas, 
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universidades, laboratórios científicos, agências não governamentais e cidadãos, 

proporcionando um meio de se comunicar interativo entre membros da rede e 

pessoas.  

A web deixou de ser um meio restrito e se tornou um meio para que os 

usuários comuns possam navegar pela rede para dividir idéias, invenções, 

pensamentos e criar novos meios de se socializar e assistir a vídeos, jogar, bater 

papo, tudo controlado pelo internauta, competindo com as antigas mídias como 

televisão, cabo, jornais, revistas, rádios e até o livro, uma inexorável força na 

sociedade de hoje, que devemos tratar com sabedoria. 

A Internet é hoje um meio que se transformou numa ferramenta comercializada 

dando sequência a outros trabalhos para uma proposta comercial: Musburger (2008, 

p. 218) afirma que “em 2002, 840 milhões de pessoas de indivíduos, divididos em 

200 milhões de hosts tinham acesso a Internet. Estima-se que até 2010, 80% do 

mundo usará a Internet”.   

Para um emissor de conteúdo na Internet é necessário que o trabalho seja 

feito de forma totalmente motivada. Por isso, é importante usar a Internet de forma 

adequada e eficiente, o que vem sendo feito também pelas redes de televisões 

mundiais, segundo Musburger (2008, p. 219):  

A indústria de difusão também percebe o valor de difundir o seu 
produto via Internet e outras novas mídias digitais. Em 2006, o grupo 
Warner Bros.Television começou a vender alguns seriados cômicos 
em uma combinação de marketing televisivo tanto com lançamentos 
para televisão quanto por banda larga. O canal de televisão a cabo 
Comedy Central recebe mais de U$150 milhões por ano pela venda 
de downloads, propagandas em seu serviço de banda larga e seu 
selo de gravação de comédias.    

A Internet é um mercado que movimenta milhões no mundo e, trabalhando 

com tendências, realmente, não se pode afirmar e garantir algo, basta ver como 

planejar esse novo meio, Internet com Televisão, para usar  da melhor forma 

possível, tanto como meio de pesquisa e entretenimento como uma fonte de 

benefício financeiro.  

Reforça Abbott (2008): “pode ser que as pessoas não sejam mais atraídas 

totalmente por programas de televisão. Às vezes nem liguem o seu televisor como 

tinham frequência porque a Internet as deixa informadas de tudo no seu dia a dia”.  

Quando se fala em tendências não se pode fazer afirmações. Mas, tudo leva 

a crer que a Internet, com todas as suas facilidades, torna a vida de muitos 
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indivíduos muito mais interativa. Crescimento da usabilidade dos computadores, 

baixo custo de acesso, independência burocrática, convergência digital, são alguns 

dos principais responsáveis por toda esta mudança no mundo das TVs. Com tudo 

isso, há também a junção de grandes modalidades como, por exemplo: texto, 

audiovisual, foto, que permitem ser utilizados na mesma plataforma.  

Com outra informação em uma pesquisa mais ousada, afirma o mestre Bill 

Gates (2007): 

Estou espantado ao ver que as pessoas não percebem que, daqui a 
cinco anos, todos vão rir do que temos na TV", (...). Algumas coisas, 
como as eleições e as Olimpíadas, realmente mostram como a TV é 
horrível. É preciso esperar o cara falar sobre o que nos interessa ou 
se perde o evento e se tem vontade de voltar para vê-lo (...). A 
apresentação dessas coisas na Internet é muito superior.    

Todos têm muita vontade de experimentar. Tudo é novidade e tudo é 

possível, mas não sabemos ainda utilizar esse novo meio, sem dúvida nenhuma e 

sem culpa, ainda se copia o modelo passado. Espera-se que pessoas criativas de 

uma nova geração, que não participaram dos antigos meios, reinventem a televisão 

na Internet.  

Muitas pessoas assistem à televisão pela Internet, mas isso ainda não pode 

significar o desaparecimento da TV convencional e nem sua transformação imediata. 

Se houver investimentos, que sejam feito na Internet que é um dos principais meios 

de comunicação e informação dos principais consumidores. É uma ferramenta de 

comunicação muito grande, de acesso rápido com produção do conteúdo, na maior 

parte das vezes, feita pelos próprios utilizadores da Internet.              
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Capítulo 3   

TECNOLOGIA DA TV WEB   

As tecnologias empregadas para desenvolver a TV na Web são diferenciadas 

e apresentam-se nos sistemas:  

   

3.1 Streaming     

As primeiras transmissões ao vivo streaming ocorreram no ano de 1988 

utilizando a tecnologia Shoutcast com base no MP3 comprimido a 128kbps, porém, 

como a Internet ainda não era capaz de suportar transmissões de alta velocidade, o 

projeto foi arquivado.   

De volta, a tecnologia de streaming de vídeo começou a ter as suas primeiras 

aplicações práticas em 1996 quando permitiu vários segmentos no meio audiovisual. 

O streaming é uma forma de publicar áudio e vídeo na Internet em que as 

informações da mídia não são arquivadas pelo usuário que as está recebendo e a 

mídia é reproduzida na medida em que chega ao usuário em tempo real. Isso 

também pode permitir que um usuário reproduza mídia protegida por direitos 

autorais na Internet sem a violação desses direitos, similar ao rádio ou televisão 

aberta.    

Hoje em dia, com todas as tecnologias, redes dedicadas e servidores para 

fazer streaming, são garantidas grandes possibilidades de integrar Internet e TV em 

ferramentas versáteis e poderosas.  

A transmissão audiovisual (streaming) é feita por meio de fluxo contínuo que 

permite ao utilizador assistir ao vídeo em tempo real. Quando a conexão é 

estabelecida, já é possível visualizar os primeiros quadros do vídeo.  

Na preferência de assistir aos vídeos, o padrão mais indicado é o sob 

demanda, pelo fato de estes ficarem armazenados em um banco de dados e 

poderem ser assistidos quando e na hora que se desejar, permitindo ainda, avançar 

e pausar, enfim como quiser. 
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Um exemplo que não poderia deixar de ser citado é o Youtube, que pode ser 

chamado de um acervo de vídeos e adota o padrão de transmissão sob demanda 

numa singular plataforma de compartilhamento de vídeos que deu certo. Como 

explica a pesquisa da empresa Hitwise (2006):   

O YouTube tornou-se tão popular nos últimos meses que, 
atualmente, exibe cerca de 100 milhões de arquivos por dia. 
Também em um dia, os internautas postam cerca de 65 mil novos 
vídeos. (...) o YouTube tem 46% de participação de mercado dos 
vídeos on-line, contra 23% do MySpace e 10% do Google Video.   

No outro caso, existe a difusão de vídeos que só podem ser assistidos 

enquanto eles são transmitidos. É necessário conectar-se a algum web canal de 

transmissão de vídeo e receber o conteúdo que é exibido no momento. Sua própria 

configuração não permite que os vídeos sejam avançados, pausados ou 

retrocedidos, porém, alguns players têm mecanismos que simulam as funções de 

pausar e retroceder, gravando tudo em um disco local do utilizador. Ainda assim é 

impossível avançar, porque o conteúdo ainda não foi transmitido   

Decodificador, fluxo de informações e servidor, esses elementos caminham 

juntos permitindo que os usuários assistam às transmissões pré-gravadas ou ao 

vivo.  

Nessas aplicações de distribuição de vídeo na Internet, tanto no vídeo sob 

demanda quanto na difusão, os maiores desafios estão na garantia de qualidade do 

serviço das aplicações e escalabilidade.  

Um exemplo de difusão audiovisual é encontrado no tvtuga.com onde é 

possível encontrar vários canais da televisão convencional e, como descrito 

anteriormente, ele não permite os comandos de pause e stop visto que a emissão do 

conteúdo é realizada em tempo real,  como afirma Writer (2009)  

De acordo com um dos fundadores do projecto, Nuno Guerreiro, 
citado pela imprensa portuguesa, em 2007 o site recebia entre 40 a 
50 mil visitas diárias. 
Além de transmitir os principais canais portugueses (RTP, SIC, TVI e 
outros do cabo), o TVTuga transmite também canais estrangeiros 
muito populares de vários países, entre os quais o Band, Globo, a 
Sky Sports, Euro News, Sky, BBC (Espanha), MTV (Itália), Cartoon, 
Action Cartoon (China), Moove e Hyp TV (Reino Unido), Fashion TV 
(França) ou National Geographic (USA).  
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O ano de 2008 pode ser considerado o ano da maturidade do vídeo 

streaming, pois neste ano surgiram dezenas de sites que permitiram criar, 

gratuitamente, TV´s web , além de softwares e hardwares com recursos diversos 

para codificação em múltiplos formatos.  

A distribuição de vídeo é vista com muito sucesso atualmente na Internet, 

devido, também, ao sucesso de sites que oferecem serviços de distribuição e 

compartilhamento de vídeos sob demanda e sob difusão. Com tudo isso, as 

emissora de TV já migram para os serviços de distribuição de vídeos graças à 

tecnologia streaming que permite trazer definitivamente a televisão para a Internet.  

O Streaming agora é o terceiro item de maior necessidade na era da Internet, 

pois muitos provedores já possuem velocidades para navegação, downloads e 

streaming. O termo streaming vem tornando-se popular entre os utilizadores de 

vídeo na web e começa também a ser visto com mais atenção pelas empresas, 

passando a ficar mais conhecido, além de ser visto como um espaço para criação de 

novas oportunidades e ferramenta de negócios. A tecnologia da televisão na Internet 

melhora a comunicação interna com funcionários, clientes, parceiros e fornecedores 

além de cortar custos. O streaming permite treinamentos entre as empresas que têm 

filiais em outras cidades, palestras, reuniões e transmissões de eventos e, sem 

dúvida, reduz custos e melhora a comunicação. Importante, é também, o uso da 

tecnologia no meio acadêmico para transmissão de congressos e palestras, 

aproximando alunos e professores para uma simples aula online ou promoção de 

pesquisas.  

Ainda encontramos alguns desafios para fazer distribuição de vídeo na 

Internet, como a qualidade na aplicação de vídeos, o encaminhamento de 

distribuição de vídeo para um grande número de receptores e executar a 

transmissão numa forma adequada, devido a diferentes máquinas e diferentes redes 

de acesso.  

A seguir um gráfico que demonstra a evolução do streaming:  
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Gráfico 11 - Palestra Vale Tecnologia: Prof° MSC Fernando Moreira, ministrada em 23/10/2009   

3.2 Hospedagem de sites: plataformas, servidores pagos e gratuitos   

Para fazer a transmissão via streaming de conteúdo audiovisual, existem 

diversas formas e serviços, através de empresas que oferecem serviços de 

streaming pagos e gratuitos, que podem ser chamados também de Servidor de 

Streaming, um tipo especial de servidor de banco de dados, especializado em 

armazenar imagens digitais e garantir a transmissão para certo número de 

receptores.  

Essa hospedagem de vídeos em sítios, em que se realiza o streaming, vem 

crescendo todos os dias, cada vez mais, com novas soluções e tecnologias. Isso, de 

forma paga e gratuita, dependendo do que se quer fazer e do que se deseja.  

Normalmente, algumas plataformas nos diversos sites exigem apenas um 

cadastro para dar acesso ao que as ferramentas oferecem, é indispensável flash 

player e em alguns o plug in do Java.  

A hospedagem streaming é uma hospedagem de vídeos com a utilização de 

uma tecnologia que possibilita o envio de informações multimídia por meio de 

pacotes, utilizando a rede de computadores, a Internet.  

Na ligação de rede banda larga, a velocidade da transmissão é aumentada, 

dando a sensação de que o vídeo é exibido em tempo real.  

Com as novas tecnologias, ADSL, Internet via cabo, rádio e fibra ótica, tornou-

se possível que a hospedagem de streaming retornasse de uma forma a ser 

bastante utilizada nas páginas de Internet para enviar informações multimídia. No 
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entanto, para a qualidade do envio de informações, a hospedagem streaming deve 

estar combinada com bons provedores e servidores. A mistura de ferramentas e 

serviços de hospedagem precisa sempre mostrar grandes resultados, 

proporcionando um ótimo retorno na execução do site em que se hospeda e se faz a 

execução do streaming.  

Alguns dos mais importantes provedores e servidores gratuitos:  

Stickam.com 

O Stickam funciona como um player em seu blog. Com este recurso é possível  

disponibilizar arquivos em áudio, fotos, vídeos e transmitir imagens via webcam. A 

característica desta plataforma é usar a criatividade e deixar o blog em um formato 

mais dinâmico e atrativo.  

Qik.com 

O Qik é um serviço de captação e exibição de streaming de vídeo produzido por 

telefones celulares, que transmite ao vivo os vídeos para uma página do próprio site 

do Qik, ou então, diretamente de seu blog ou site particular, basta apenas copiar e 

colar o embed que é colocado na sua área de ferramentas dentro do site. O serviço 

também hospeda cada arquivo de vídeo criado numa biblioteca para futuro 

download. Do lugar em que os usuários estiverem, simplesmente, ligam o celular e 

compartilham em tempo real com o mundo inteiro.  

Veodia.com 

Faz-se o mesmo esquema de transmissão padrão na Internet, através de webcam 

ou uma câmera ligada no computador. Sua principal característica é a integração 

sem emenda no iTunes, ideal para o material do podcast, e vem com um sistema 

pronto para usar programação da transmissão e sistema de catálogo que é feito. 

Seu índice é muito fácil de organizar e de disponibilizar ao público em uma base 

regular. 

 

Dailymotion.com 

Fundado na França em 2005, pode ser comparado com o Youtube e considerado 

um dos seus principais concorrentes. Um acervo de vídeos inseridos pelos próprios 
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usuários. Tem no site a tradição de focar novos talentos da vídeo-produção e no 

mercado de vídeos online.  

Alguns servidores de streaming pagos:  

Geralmente oferecidos por empresas de hospedagens, dão todo suporte 

técnico e o preço mensal vária, dependendo do número limitado de 

webespectadores que quer atingir.   

A seguir algumas das principais empresas do Brasil que oferecem os pacotes 

para fazer a hospedagem de vídeos:  

Super Streaming 

Realiza eventos ao vivo para web rádios e web TVs e no acervo de conteúdo 

audiovisual. A empresa garante que o usuário assistirá ao conteúdo mesmo 

utilizando um firewall, dispositivo de segurança na rede de um computador.   

Web Empire 

Além de oferecer servidores dedicados de streaming a empresa também oferece a 

criação de um website na forma em que o cliente desejar. Os pacotes têm preços 

diferentes dos da Super Streaming, mas seguem os mesmos procedimentos na 

ocasião de fazer a transmissão.  

Interrogação Digital 

Dá suporte para rádio online e TV online, streaming de TV online, de uma a sete 

diárias, webcast de evento completo, hospedagem multimídia, servidor dedicado 

para streaming e digitalizações. Os serviços são baseados de acordo com as 

necessidade do consumidor.         
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Capítulo 4     

A TV MISTO QUENTE  

4.1 O início   

Apesar da Tecnologia que permitiu o aparecimento da TV Web remontar aos 

anos 90 do século 20, somente com a melhora da oferta de banda de Internet, a 

partir de 2005 é que a TV Web tomou maiores proporções. Graças a essas 

tecnologias – televisão e Internet – se faz possível o desenvolvimento de um 

completo trabalho de uma web TV.  

A TV MISTO QUENTE nasceu da vontade de ter o próprio veículo de 

comunicação e transmitir a própria mensagem. Por isso, decidiu-se fazer a Web TV 

Misto Quente aproveitando o espaço de TV e o espaço do site como um portal de 

notícias, informações, músicas e novidades que podem ser vistas quando o 

internauta quiser.  

A idéia do projeto Misto Quente TV, surgiu em aulas ministradas pelo 

Professor Fernando Moreira no final de 2008, quando também acenderam grande 

interesse e ansiedade em utilizar essas ferramentas que são relativamente baratas e 

nos motivam, com muita força de vontade e criatividade, a desenvolver o trabalho e 

também por realizar trabalhos profissionais na Rádio Jovem Pan de Taubaté-SP, em 

2008, paralelamente ao curso de Radio e TV da Univap.   

Aumentou também o fascínio pelas entradas ao vivo em emissoras de rádio, 

denominadas flashes, que significa uma entrada ao vivo em um horário comercial ou 

promocional de uma rádio.  

Daí surgiu a idéia de organizar uma rádio visual, com uma programação 

inteiramente feita por clipes e os benefícios que a Internet pode oferecer, através do 

próprio meio de comunicação. Uma oportunidade encontrada de trazer esse formato 

do rádio para a Internet.     
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4.2 Breve introdução do conceito   

O grande atrativo da Misto Quente é a realização dos flashes audiovisuais 

que carregou o nome de Itinerário Misto Quente.  

No Vale do Paraíba, nas emissoras de rádio locais é conhecida como 

peruinhas, blitz, entre outros.  

Com a pretensão de ser uma rádio audiovisual, independente de navegar em 

outras páginas da Internet e realizar outras operações no computador. Será 

estimulado ao webespectador ouvir ou assistir a Misto com vinhetas institucionais. 

Se ele, precisamente, só ouvir, não haverá dificuldade, pois será inserido uma 

vinheta estimulante a ficar conectado na programação da TV web que, acredita-se 

que, quando o web locutor/apresentador estiver anunciando brindes, o internauta 

dará toda a atenção, devido ao fato de ganhar prêmios e ingressos para vários 

eventos locais.  

4.3 Fazendo o Site  

Definição de funções: 

 

Primeiramente, para fazer a parte prática do site Misto Quente TV, foi 

pensado dividir em dois trabalhos: O RTV do site e depois solicitada a ajuda técnica 

de um webdesigner. 

 

No RTV do site Misto Quente, houve trabalhos de execução de toda a parte 

de edição de imagens: vinhetas, institucionais, escolher a programação de clipes e 

inserções comerciais, criar os programas na TV e roteirizar, enfim, todas as técnicas 

que foram aprendidas na faculdade e nos trabalhos realizados. 

 

Com o auxilio de um web designer restava incubir-se de toda a parte de 

criação do site, trabalhar com os softwares Corel Draw, ilustrator, Dreamweaver 

além de montar todo o suporte para gerar interatividade, utilizando-se de todos os 

recursos de redes sociais. 

 

4.4 O site na Internet 

 

Antes de tudo, para tornar possível a TV web Misto Quente, foi preciso uma 

hospedagem para utilizar todo o suporte, armazenar os vídeos, os dados do site e 

também um domínio para ter acesso, o www.mistoquentetv.com.br 



 
27

  
Com o plano 1(um) de hospedagem no uolhost.com.br .Dez GB de espaço na 

web, mais dez GB de banco de dados MySQL. É possível com esse plano suprir 

todos os processos iniciais.  

E-mail de confirmação do domínio Misto Quente TV 

  

E-mail de confirmação do plano de hospedagem Misto Quente TV 
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O endereço mistoquente.com.br da web TV pode ser acessado em qualquer lugar e 

de qualquer máquina de computador que tenha Internet. Tudo isso varia com a 

configuração do computador. Se ele permite o carregamento de vídeos, etc. 

Exemplo: As tecnologias multimídia Microsoft Windows Media Player, Apple 

QuickTime, RealPlayer da RealNetworks e Macromedia Flash. Para executar 

qualquer função para assistir aos vídeos da maneira que quiser e na velocidade da 

conexão que varia na banda larga.  

Hoje com a ascensão da Internet, a tecnologia de TV se aperfeiçoa cada vez 

mais, pois, sem dúvida as máquinas estão melhorando muito, com mais espaço para 

armazenar nossos arquivos pessoais, para executar nossos trabalhos em softwares 

específicos, já fazendo parte de nossas vidas, como comenta Juliasz (2005):  

"O uso da Internet no domicílio vem crescendo de forma constante 
ao longo de todo este tempo, apesar das diversas crises na 
economia nacional e mundial. Em setembro de 2000 o tempo de 
navegação era de 7 horas e 50 minutos e, apenas nos últimos 12 
meses, tivemos um crescimento de 24,5% no número de horas de 
utilização da Web", (...) 

                                                         

A mobilidade também não pode ser excluída. Percebe-se, hoje em dia, a 

facilidade que é ter um notebook com preço acessível, vendido em grandes 

magazines e até supermercados, lojas e etc. Um interessante notebook que permita 

deixar a par do mundo inteiro em qualquer lugar do mundo, de um hotel, um 

aeroporto, basta ter um plano de conexão com a Internet que é oferecido por 

operadoras de celular. 

A opção de transmissão foi utilizar apenas 128 Kbps da banda para que fosse 

ampliada a possibilidade de acesso pelo público da Internet, tendo em vista, ainda, 

um pequeno número de usuários brasileiros de banda larga, em especial as Escolas 

Públicas.  

4.5 Padrão escolhido para a transmissão 

 

Fez-se uso da tecnologia via-streaming e escolhido o padrão Sob Demanda 

para a exibição dos vídeos no site da Misto Quente que é conveniente para a 

modalidade escolhida. O download torna mais leve e rápida a execução de áudio e 

vídeo na web, já que permite escutar e visualizar os arquivos enquanto se faz o 

download. 

 

Se não for utilizado o streaming para mostrar um conteúdo multimídia na 

rede, é preciso descarregar primeiro o arquivo inteiro na máquina e mais tarde 
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executá-lo, para finalmente ver e ouvir o que o arquivo continha, como explica 

Alvarez (2004): 

 
Quando pretendemos incluir áudio ou vídeo nas páginas o melhor 
então, é utilizar a tecnologia de streaming. Para isso simplesmente 
temos que salvar os arquivos multimídia com o formato de um dos 
programas de streaming e seguir umas pequenas normas na hora de 
subi-los à Internet e colocá-los na página.   

Na parte prática da apresentação final do trabalho, o player (tocador de 

vídeo), será exibido em flash para não correr risco de exibir o site online pela 

necessidade de usar a Internet.  

Mesmo assim, foi feito o teste online para ocasiões futuras e chegou-se a 

melhor conclusão, até mesmo pela simplicidade, de hospedar os vídeos na 

plataforma do site www.worldtv.com.br, por possibilitar a montagem da playlist do 

próprio YouTube. Simplesmente, escolhe-se o vídeo do próprio YouTube para ser 

exibido no player do Worldtv, na sequência, copie e cole a URL do vídeo escolhido e 

depois transfira para área de aplicação do Worldtv permitindo, assim, a montagem 

da programação no estilo aleatório ou em looping.  

Copie a URL do vídeo escolhido no YouTube 
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Cole a URL na plataforma do Worldtv 

   

Depois de inseridos os clipes e a programação completa, o site da world TV 

disponibiliza o embed. Em seguida cola-se nas configurações do HTML onde é feita 

a manutenção e a construção do site Misto Quente.  

As atualizações semanais, com acompanhamento do trabalho do web 

designer com sugestões de como devia ser realizado o projeto.  

4.6 Produção audiovisual  

Para a montagem das aberturas, vinhetas, institucionais, que foram inseridas 

no player do site, apostou-se em ferramentas de edição de imagens do próprio 

Windows (Movie Maker). E, a captação de imagens, para a realização do flash 

audiovisual, foi feita por um aparelho de celular.  

Hoje em dia, todos são capazes de emitir qualquer tipo de conteúdo, sem 

barreiras para fazer produção audiovisual que antes era cara. Permite acesso de 

todos que têm curiosidade pelo funcionamento de uma produção em vídeo, graças a 

tecnologia dos celulares e computadores ligados à rede mundial de computadores 

que geram todo o tipo de mensagem e comunicação com interatividade e 

informação. Aos estudantes de Comunicação cabe o encargo de aplicar toda a ética 
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e legislação com responsabilidade a fim de imprimir qualidade e criatividade na 

produção audiovisual.  

As vinhetas, aberturas e institucionais, totalizaram 5 (cinco) edições feitas 

com o Movie Maker, 4 (quatro)  para abertura e encerramento dos 4 programas da 

TV web (Prateleira, Interligados, Seleção Misto Quente e Banda Nossa) e 1 (uma) 

chamada de vinheta institucional para ser inserida na programação dos quatro 

programas, anunciando a novidade da TV web Misto Quente e, por fim, gravado o 

flash, Itinerário Misto Quente.  

Painel do software Movie Maker para realizar os trabalhos de edição na Misto 

Quente. 

  

Foram realizadas também as gravações em OFF para serem inseridas nas edições 

das vinhetas e o institucional.       
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Modelo da Lauda de gravação utilizado para a gravação das vinhetas:                             

Fazer a transmissão da entrada ao vivo na Misto Quente é possível. Apesar 

de muitas ferramentas que proporcionam essa novidade não estarem com cem por 

cento de execução, ainda. Por isso,como teste, fez-se no modo gravado para 

representar o modelo pretendido.   

Para fazer a edição do flash audiovisual, usou-se um aparelho de celular 

para fazer a gravação para ser mostrada na forma de um exemplo de como se 
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deseja fazer ao vivo por meio do celular ou de uma webcam integrada com 

bluetooth. Seguiu-se os mesmos processos de edição, inserindo uma trilha.  

4.7 Missão  

Planejada e criada desde o final de 2008, a Misto Quente não pensa em ser 

só mais um site de vídeos e de simples interatividade.  

Por isso, a escolha de trabalhar com videoclipe na web, torna-se essencial à 

TV “Misto Quente”. O clipe gera informação visual e audível, prevendo prender a 

total atenção dos usuários, ou seja, quem acessa o site e o visualiza, obviamente 

está ouvindo e assistindo.  

Mas se trabalhará com a possibilidade de também o internauta só escutar a 

TV (vinhetas/comerciais/links/chamadas e clipes) e realizar outras funções em outros 

sites da Internet.  

Portanto é fundamental que o videoclipe seja de boa qualidade e bem 

direcionado segundo o que acredita Machado (1995, p.169):  

Em pouco mais de dez anos, o videoclipe se impôs como uma nova 
forma de expressão dentro do universo do vídeo e rapidamente 
ganhou espaço dentro e fora da televisão, conquistando um amplo 
contingente de adeptos e provocando uma pequena revolução no 
interior das indústrias do vídeo e do disco. Portanto, é natural que ele 
se tenha convertido em objetos de discussões entre produtores, 
consumidores e estudiosos da cultura de massa.   

4.8 Sinopse da programação Misto Quente Web TV   

Inicialmente com quatro programas e entradas dos flashes.  

Todos os programas Misto Quente são ligados à música, os melhores artistas 

das paradas nacionais e mundiais e as guerreiras bandas undergrounds que lutam 

por um espaço no cenário musical. A melhor qualidade de videoclipe no computador, 

trazendo tudo o que tem de melhor da música para você. 

Por isso não marque bobeira! 

Está “twittando” ou de papo furado no Orkut ou MSN? 

Continue aí, mas fica conectado na Misto Quente, sem dúvida qualidade musical e 

som potente pra eletrizar seu dia-a-dia e ainda o Itinerário Misto Quente pode invadir 

suas conexões. 

A Misto Quente de fato é entretenimento inteligente na Internet. 



 
34

   
Prateleira: Uma seqüência de músicas completas do “seu” artista preferido. Das 

antigas até as mais novas versões. 

Duração: 1 hora e atualizado semanalmente. 

  

Seleção Misto Quente: As seleções “Misto Quente” apresentam todas as misturas 

das músicas do planeta trazendo para a web tudo o que tem no rádio e na TV. Em 

breve, novidades musicais em primeiro lugar das paradas. 

Duração:1 hora e atualizado semanalmente.  

  

Banda Nossa: É uma oportunidade para os músicos que estão começando, que se 

encontram nessa hora exclusiva para apresentar o que sua banda tem de melhor no 

cenário independente. 

Duração:1 hora e atualizado semanalmente. 

  

Interligados: Muita música com interação dos internautas. O webespectador envia o 

vídeo que será exibido entre os clipes musicais do programa. 

Duração:1 hora e atualizado semanalmente. 
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Itinerário Misto Quente 

O flash audiovisual que invade a programação é o Itinerário Misto Quente 

Ele não tem previsão de hora, pode ser a qualquer momento basta ficar conectado 

que O Itinerário entrará ao vivo na rede.  

4.9 Plano Comercial Misto Quente Web TV  

Anunciantes: 

a. Espaços para serem vendidos na TV: 

 

Inserções de 15 e 30 segundos de vinhetas audiovisuais entre os clipes. 

 

Merchandising dentro dos programas playlist. Aparecerá aleatoriamente uma 

vinheta auditiva de 2s com o oferecimento do anunciante. Ela se repetirá durante 

toda a execução do programa. 

 

Merchandising dentro dos programas ao vivo. O apresentador falará sobre  o 

produto/serviço contratado. 

 

Patrocínio dos programas: O anunciante poderá patrocinar um dos programas e 

com isso levará sua marca em todas as promoções ou propagandas efetuadas 

pelo programa (camisetas, brindes, etc) e ainda terá seu logo exibido ao lado do 

player do programa com um link para seu web site. 

 

Ações promocionais transmitidas pela “Misto Quente”.    

Além dessas, outras formas de anúncios poderão ser estudadas.  

b. Espaços para serem vendidos no Site 

Pagina inicial  

Barra de Topo – Quantidade 1 

Banner animado - 260 X 116 px  

Rodapé - Quantidade 10  

Banner estático de 170 X 116px com uma imagem dos clientes/produto com um link  

para um player com um vídeo de 1 min. para o cliente.  

Top empresas: pagina inicial 

Lista das 10 empresas contendo nome, endereço cidade e contatos  e segmento.   
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Guia comercial: pagina a parte 

Lista contendo empresas  contendo nome, endereço, cidade, contatos e segmento. 

Mapa  do Site: ( página inicial) 

Demais páginas:  

As demais páginas adotarão os seguintes formatos para publicidade:  

  

* O preço varia de acordo com o Custo por mil de cada página. 

* O full Banner e o super Banner sempre serão no topo das páginas, os outros 

formatos serão posicionados de acordo com a diagramação do conteúdo das 

paginas.  

Logotipo 

 

Logomarca 
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4.10 Sustentabilidade e viabilidade do projeto   

Ver televisão pela Internet é tido como uma plataforma ideal para a 

comercialização e distribuição. O interessante é pensar como a própria Internet 

proporciona um ambiente distribuído e colaborativo para a produção de mídia.  

A Misto Quente de início contaria com gastos financeiros para suprir todos os 

desejos inicias de onde pretende estabelecer uma boa base.  

Teria que se pensar em equipamentos, equipe de pessoal um local de 

trabalho e divulgação da marca:  

Equipamentos: 

- 01 carro promocional, adesivado com a logomarca e com notebook ligado à 

Internet para fazer os flashes (itinerário Misto Quente). 

- 01 ilha de edição (c/ Internet) para editar as matérias de áudio e vídeo e fazer todo 

o suporte da construção do site. 

- 01 câmera de vídeo digital.  

Equipe: 

- 01 Diretor geral. 

- 01 editor de vídeo. 

- 01 Web designer.  

- 02 divulgadoras devidamente uniformizadas para promover o site.  

Local: 

Na área central da cidade, devido ao fácil acesso de anunciantes e consumidores.  

Divulgação: 

Para a divulgação do site inicialmente seria com o próprio site, redes sociais, 

fazendo a famosa “operação formiguinha” enviando convites, um por um, para 

participar das comunidades, twitters e etc. Anunciando eventos e divulgando o 

produto Misto Quente. 

Contaria também com a divulgação de mídia impressa, brindes, adesivos, 

camisetas, outdoors e patrocínios em festas locais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O trabalho pretende ser de relevância para a área de RTV, visto que se trata 

de uma experiência prática da convergência dos meios audiovisuais para o meio 

Internet, um assunto que tem ganhado cada vez mais vulto no meio televisivo em 

geral e merece destaque por ser um assunto novo. 

           O tempo passou e as tecnologias se transportaram para constantes 

mudanças e evoluções no qual permitiram a junção da televisão com a internet. 

           Participar dessa fase de mudanças é uma responsabilidade assumida por 

todos nós que interessamos por esse novo meio. 

           Cabe a nós escolhermos os melhores métodos e aplicações para se obter um 

excelente resultado no que se espera atingir.  

           É de grande responsabilidade o desafio de escolher o tema Web TV e criar 

um produto televisivo, pois, existem responsabilidades em quando se faz pesquisas 

e  testes para executar o trabalho. 

           É exigida muita reflexão em cima do assunto e que consequentemente nos 

fazem formadores de opinião e estar dispostos a nos interessar em tudo o que é 

novidade no assunto de tecnologia na Web TV.  

           Espera-se que todos resultados sejam atingidos,formando opinião e dúvidas 

em cima do projeto Misto Quente Web TV ,para que assim possamos esclarecer 

todas a perguntas sem respostas e  a partir daí   gerar uma definição da proposta do 

trabalho.           
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