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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo estabelecer uma reflexão panorâmica e 
ensaística sobre o campo da produção de conteúdo audiovisual veiculado na internet. 
Para tal reflexão, questiona-se a passagem da comunicação audiovisual centralizada, 
vertical, unidirecional, denominada comunicação de massa para a comunicação das 
redes interativas e cooperativas ampliando os modos de realização da comunicação. Ao 
mesmo tempo, a mudança introduzida pela Revolução da Informática implica no 
aparecimento de uma nova formalização da cultura mediada pelos dispositivos digitais  
que são fruto da confluência entre a comunicação, as telecomunicações e a informática. 
O corpus de análise selecionado são portais como UOL, Terra e Globo, que 
disponibilizam programação audiovisual.  
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Introdução 

 

 O desenvolvimento das tecnologias de produção audiovisual digital, ocorrido no 

final do século XX, mais precisamente nos anos 90, foi responsável por gerar uma 

pluralidade de meios de recepção, captação e de programas de edição de imagens e 

sons. Hoje já é possível produzir com um pequeno orçamento e com equipamentos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais na América Latina, do IX 
Encontro dos Grupos/Núcleos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. 
2 Professora Assistente Doutora do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Doutora em Comunicação e Cultura pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisa na área de produção de conteúdo audiovisual. Líder do 
Grupo de Pesquisa Artemídia e Videoclip da UNESP, www.cnpq.br. affini@faac.unesp.br 
3 Bacharel em Comunicação Social na habilitação Rádio e Televisão (1989), Mestre em Comunicação e Semiótica 
pela PUC de São Paulo (1996), e Doutoranda em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo - 
UMESP. Atuou desde 1988 em emissora de televisão, e participou como membro do Conselho Deliberativo da 
Direção do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (1995). Professora universitária desde 1995, 
atualmente ministra aulas na Faculdade Cásper Líbero e Universidade de Taubaté. debora35@terra.com.br  
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semi-profissionais utilizando câmera digital, computador, e softwares de edição de som 

e imagem. Além do baixo custo, estes equipamentos apresentam qualidade próxima à 

profissional e são responsáveis pelo aumento da produção, uma vez que a internet é um 

grande repositório, dos portais como YouTube, MySpace, entre outros. 

 Este cenário tem redefinido o papel tanto das grandes emissoras de 

broadcasting, que realizam a comunicação massiva, centralizada, vertical e 

unidirecional, quanto o papel político e social desempenhado pelo digital, que 

desempenha a função de descentralização e democratização da comunicação. Temos 

que redefinir conceitos e nos adaptarmos ao novo paradigma, proveniente da 

confluência da comunicação com as telecomunicações e a informática, do contrário 

vamos repetir o discurso do Ministro das Comunicações, Hélio Costa, proferido em 

cerimônia de abertura do 25º Congresso Brasileiro da Radiodifusão realizado em 

Brasília pela ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Radio e Televisão. Na 

ocasião o Ministro Hélio Costa solicitou aos jovens, que voltem a assistir televisão e a 

ouvir rádio, e não utilizem tanto a internet4.  

 Isso quer dizer que da mesma forma que o mundo eletroeletrônico não aboliu a 

escrita, o novo paradigma digital não anula as formas de representação mediadas pelos 

dispositivos analógicos, ou seja, as formas massivas. As funções pós-massivas, segundo 

Lemos (2007) não representam a abolição da comunicação de massa, mas, ao contrário, 

apresentam-se como um processo de complexificação do momento anterior. Portanto, 

não se pode recusar o modelo tradicional de mídia massiva, pois, todos os modelos 

(massivos e pós-massivos) podem coexistir sincronicamente, num mesmo espaço social. 

Os novos ambientes de comunicação vão unir cada vez mais soluções textuais, visuais e 

audiovisuais em uma forma integrada e atraente, que altera os conceitos clássicos de 

emissão, recepção e produção, enquanto elementos que estão em constante construção e 

elaboração. Estamos vivenciando a Era Digital, um momento de transformação da 

lógica de comunicação de massa, para uma comunicação multilateral e colaborativa. 

 O presente estudo não discute as questões políticas do setor, já que, o projeto de 

Lei 29/20075 dispõe sobre a organização e exploração das atividades de comunicação 

                                                 
4Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u576062.shtml. Acesso em 03 de 
junho de 2009. 
5 Disponível em: 
http://74.125.95.132/search?q=cache:DJ5d7yAWCaYJ:www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.  Acesso 
em 10 de julho de 2009. 
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social eletrônica está ainda tramitando no Congresso Nacional. Por outro lado a Agência 

Nacional de Telecomunicações – Anatel, ainda não regulamentou a prestação desse 

serviço no Brasil. A legislação brasileira distingue  radiodifusão de telecomunicações, e 

dificulta a regulamentação do setor digital, o que leva a não definição clara das funções 

exercidas pelas empresas de telecomunicações. O grande obstáculo para o 

desenvolvimento e consolidação da veiculação de peças audiovisuais na internet é a 

ausência de um modelo de negócio específico para o setor. 

 A expansão do mercado é um dado concreto a partir da diminuição dos custos 

dos aparelhos necessários à produção e à recepção; o aumento do tráfego de dados, da 

área de cobertura e a redução dos custos de acesso.  Ou seja, a consolidação da banda 

larga; acrescidas do aumento da oferta de conteúdo são os fatores responsáveis pela 

popularização da veiculação de audiovisual pela internet. Analisaremos algumas 

características específicas dessa produção. 

 

Apontamentos sobre a recepção de conteúdo  

 

- a qualidade da imagem e do áudio recebidos é fundamental para que o usuário assista 

o conteúdo disponibilizado na internet;  

- teremos que levar em conta as características psicológicas do receptor, o homem 

contemporâneo é marcado pela fragmentação dos conteúdos que recebe. Ele não é 

centrado numa única informação. Nada ocupa um lugar central na sua percepção. Tudo 

que ele ouve ou vê deve ter a possibilidade de estar conectado a tudo. O conteúdo 

deverá promover uma multiplicidade de percepções e sentidos, aliado ao conceito de 

players multiplataforma;  

- o local da recepção não é mais determinado ou fixo; já que temos acesso à internet 

através de conexões sem fio em aparelhos portáteis (celulares, iPods, notebooks, PDAs).  

 

 O receptor pode estar em um meio de transporte, em deslocamento à pé, em uma 

sala de espera, no trabalho, na aula etc. A questão crucial é que a qualquer momento o 

receptor pode ser obrigado a interromper o que está assistindo. Vamos supor que ele 

esteja interessado no conteúdo, e que deseje continuar a assistir em outro momento. 
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 Deste modo, é adequado que todas as peças audiovisuais sejam oferecidas  on-

demand. Assim, o receptor poderá interromper e voltar ao mesmo ponto onde havia 

parado. 

 

Apontamentos quanto ao conteúdo 

 

- o conteúdo deve ser específico para a veiculação na internet. As especificidades do 

meio devem ser consideradas no ato da produção; 

- a reciclagem de conteúdo é interessante, uma vez que poderá ser acessado em outras 

telas e não somente no formato convencional de televisão;  

- o conteúdo predominante no Brasil abrange três categorias: conteúdo adulto, 

videoclipes e esporte (futebol); 

- dois são os fatores que influenciam a recepção do conteúdo: o tamanho da tela e a 

resolução da imagem. Assistir aos conteúdos em tela tão pequena exige mudança de 

hábito e uso de fone de ouvido, por exemplo. 

 O computador propicia alterações no modus operandi de assistir vídeos e 

conteúdos audiovisuais. Ganha força e redimensiona o conceito de interação6, a partir 

do tráfego bidirecional da informação dentro do processo comunicacional. Um princípio 

mínimo de “interatividade” vem sendo experimentado na telefonia, no vídeo-

conferência, no chat e no blog, modelos conhecidos e familiares a quase todos os 

internautas.  

 Internet e telefonia celular são as vedetes dos recursos de interação, na medida 

em que reforçam o voyeurismo e ampliam “quantitativamente” a participação da 

audiência. O conceito de linguagem interativa também está sendo aplicado em CD-

ROM´s e em sites de formas variadas, há algum tempo. Enquanto a televisão joga para 

o telespectador todos os seus conteúdos na tela, a internet segmenta os ícones e oferece 

a oportunidade de pinçar os conteúdos ao bel prazer e interesse do usuário. 

 A promessa de comunicação dialógica entre vários códigos e linguagens, entre o 

usuário e o veículo torna-se realidade na web, sendo um dos principais elementos 

estruturais que caracterizam o audiovisual na rede. É na convergência da televisão com 

                                                 
6 O conceito adotado aqui é da interação física entre um usuário e um objeto de mídia segundo Alex 
Primo em seu livro: Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. Porto 
Alegre: Sulina, 2007. 
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a internet que nasce uma nova possibilidade de linguagem que provocará, certamente, 

mudanças profundas em nossos hábitos e comportamentos. Surgiu um novo meio que 

nos fará reavaliar, sobretudo, o nosso conceito sobre veículo de comunicação e suas 

funções sociais.  

 A convergência televisão e internet torna-se um fator inquestionável na lógica do 

mercado digital. Mas há muitas questões a serem respondidas, principalmente, 

relacionadas ao tipo de conteúdo que essa fusão exigirá. É nessa convergência midiática 

que surge a necessidade de produção de conteúdos específicos para o suporte. Esses 

conteúdos serão sincréticos, pois, integram e dinamizam o diálogo entre vários códigos 

e linguagens 

 Nesse caso, temos a fusão da estética da televisão com a da web. Ocorre que os 

produtores de conteúdo estão em fase experimental. A produção de novos conteúdos 

deve exigir a integração e a união entre os vários profissionais e empresas de áreas 

distintas. Designers, cineastas, radialistas, jornalistas, publicitários, artistas plásticos, 

roteiristas, deverão agregar maior qualidade às produções midiáticas que passarão, 

conseqüentemente, a envolver os setores da informática, radiodifusão e das 

telecomunicações. 

 A televisão como meio de (multi)recepção constitui o elemento básico para toda 

uma série de redes de comunicações: hertzianas, cabos, satélites, aglutinando uma 

atividade econômica que supera os marcos geográficos tradicionais. Integrada ao 

ciberespaço, televisão passa a não funcionar mais seguindo o princípio da programação 

por horário, mas propondo programas de geometria variável, explorando as funções 

pós-massivas. 

 O audiovisual na internet promete um adensamento da audiência ao criar maior 

interesse com a ligação das necessidades individuais aos interesses coletivos, 

permitindo a transmissão de informações arquivadas em bancos de memórias que 

compõem um cérebro artificial coletivo, que nunca pára: sempre há alguém conectado à 

rede, produzindo, pensando, analisando, transmitindo e combinando informações.  

 O casamento da televisão com a internet propiciará liberdade de expressão. A 

mudança de produtor/receptor para consumidor/utilizador transformará os usuários em 

produtores, como há no YouTube. Essa descentralização das produções vem 

acompanhada pelo barateamento das tecnologias produtivas e pela facilidade de uso das 
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mesmas. Porém, neste novo contexto, não será possível identificar o emissor, porque ele 

é potencialmente um receptor, ou o receptor torna-se potencialmente um emissor, 

estabelecendo as conexões um - todos, todos – todos, e todos - um.  

 
Internet, a “grande estrela” da atualidade 
 

 A internet, como canal de comunicação oferece inúmeros recursos que podem 

ser explorados no sentido de dar acesso à imensa quantidade de informações existentes 

no interior dos conteúdos audiovisuais. A grande estrela hoje, que vem ocupando o seu 

espaço na mídia interativa é sem dúvida a internet, que possui todas as características 

como interação, respostas mensuráveis e um alto nível de segmentação e 

personalização, para funcionar como uma poderosa ferramenta de comunicação.  

 Dentro do conteúdo da amostra apontaremos as qualidades materiais e, 

conseqüentemente, os procedimentos que poderão ser utilizados na estruturação, criação 

e fruição de novos formatos discursivos. O corpus de análise selecionado são portais 

que disponibilizam programação audiovisual, por exemplo: telenovelas, net-novelas, 

vídeos, palestras, entrevistas, “websódios” (web e epsódio) etc. 

 Podemos observar que o conteúdo audiovisual não obedece a uma lógica na sua 

construção sígnica.  Portanto, são bastante divergentes na sua organização. Também 

constatamos que cada concepção explora aspectos diferentes da linguagem audiovisual 

e que, as peças veiculadas pela web estão experimentando novas possibilidades de 

organização sígnica.  

 Para Marshall McLuhan (1964), um media se satura em outro media, e esse 

cruzamento entre diferentes códigos possibilita a sincronia entre linguagens, o que 

determina novos modos de estruturação, criação e fruição da mensagem.    

O híbrido, ou encontro de dois meios, constitui um momento de 
verdade e revelação, do qual nasce a forma nova. Isto porque o 
paralelo de dois meios nos mantém entre formas que nos despertam da 
narcose narcísica. O momento do encontro dos meios é um momento 
de liberdade e libertação do entorpecimento e do transe que eles 
impõem aos nossos sentidos. (MCLUHAN, 1964, p.75) 
 

 Analisaremos as interfaces da “i-tv” a partir do conteúdo audiovisual dos 

seguintes portais: UOL, Terra e Globo. Todos esses casos são formatos gráficos 

hipertextuais, onde ocorrem processos lingüísticos e estímulos a diferentes formas de 
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percepção do usuário. Não podemos considerar esses processos somente como uma 

justaposição de imagem, texto e som. 

 Na análise privilegiamos uma leitura individual e comparativa das peças 

audiovisuais mediadas pelos portais nos três níveis: sintático, semântico e pragmático. 

 No sintático, as análises foram feitas com base nos arranjos infográficos (tela, 

ícones, barras de ferramentas, etc), determinando a forma como as informações são 

distribuídas dentro do suporte. No semântico, é analisado o software, ou seja, são 

analisadas as condições técnicas utilizadas para a construção da informação. No nível 

pragmático é feita a análise do que seria a interação comunicativa que o meio engendra 

entre seus usuários.  Isto é, as possíveis escolhas ou caminhos percorridos por estes.  

 A imagem é determinada pela velocidade da conexão, pela placa de vídeo 

(hardware) que possibilita o ajuste de cores, a resolução e o tamanho da imagem. Os 

softwares mais utilizados são: Quick Time, Windows Media Player e Real Player. 

 Observamos durante o decorrer da pesquisa que as empresas Apple, Microsoft e 

Real Network trabalham incessantemente na busca do aprimoramento das informações 

digitais, textuais, imagéticas e sonoras, que encontram seus limites na capacidade de 

armazenamento, na velocidade de transmissão, na capacidade de compressão de dados, 

e na produção de interfaces amigáveis. Ou seja, interfaces que não exigem grande 

conhecimento de informática. A busca caminha na direção à tela touch screen7. Em 

geral as páginas principais, ou seja, de entrada nos portais UOL, Terra e Globo, são 

muito poluídas. Sabemos que a internet possui uma forma hipertextual, não-linear de 

interação, e que para minimizar efeitos da desorientação dos usuários, o portal via de 

regra, deve manter sempre o internauta informado quanto à página em que ele se 

encontra, como chegou até lá, e quais são as opções existentes no portal para ele sair. 

Encontramos muitos pop-up8. No entanto, o banner não incomoda tanto a leitura do 

usuário, pois tem um lugar definido, específico e de destaque. Funciona como um painel 

comercial: nele as propagandas vão mudando de tempos em tempos.   

 

 

 

                                                 
7 Monitores com tela sensível ao toque manual muito usado em caixas de banco, computadores de mão, e 
vários outros equipamentos. 
8 Janelas pequenas que abrem no meio da página e contêm propaganda. 
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 Universo On Line 
FIGURA 01 – 1ª página do Portal Universo On Line 

 
  

 Parte do conteúdo audiovisual do Universo On Line (Fig.01) é fruto de parcerias 

como o da TV Cultura de São Paulo, além de produções próprias. Em sua maioria são 

programas realizados pela TV Cultura que foram digitalizados e colocados no portal. 

Isso significa que não há a preocupação na transposição sígnica de uma mídia 

(analógica) para outra (digital); ou seja, é uma simples transposição semântica que não 

leva em consideração a tradução icônica da mensagem. 

 As peças audiovisuais realizadas pelo portal são marcadas pela simplicidade na 

produção visual. O repórter, por exemplo, não aparece no vídeo de divulgação do show 

de Marcos Sacramento9, apenas uma locução em off descreve o que seria o espetáculo. 

O conteúdo visual do artista foi fornecido pelo site www.ziriguidum.com o que 

caracteriza nesse caso duas opções – ou o repórter recebeu o material gravado como 

parte da divulgação do show, ou ele foi sozinho gravar a matéria. Como não havia o 
                                                 
9 Disponível em: http://tvuol.uol.com.br/#view/id=marcos-sacramento--na-cabeca-
0402356EC0A17346/user=ccz9zbkda1fr/date=2009-07-
11&&list/type=tags/tags=4893/edFilter=editorial/time=week/ Acesso em 20 de junho de 2009. 
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repórter nem tampouco o cinegrafista fica clara a baixa qualidade da imagem bem como 

a simplicidade da edição, que abusa de elementos geométricos como recurso para a 

transição de cenas. Outro elemento de destaque analisado é a inserção de créditos nas 

peças audiovisuais, como TV Cultura, Jovem Pan On Line, entre outros. 

 Em relação à análise dos infográficos verificamos que a página inicial do Portal 

UOL foi remodelada em 2009, passando a enfatizar o conteúdo audiovisual. Mesmo 

assim, o usuário é obrigado a usar a barra de rolagem para achar o conteúdo em vídeo 

do portal. Neste caso seria mais interessante que a diagramação da página colocasse o 

acesso aos vídeos sem a necessidade de utilização da barra de rolagem. Os vídeos 

selecionados pelos realizadores do portal estão disponíveis na página inicial, podem ser 

acessados com apenas um clique, e o tempo de duração dos vídeos é variado.  

 Temos vídeos informativos que atendem ao conceito de micro metragem, ou 

seja, variam de 30 segundos até 3 minutos. Há também vídeos de aproximadamente 30 

minutos. Concluímos, portanto que a internet aceita qualquer tempo de duração de 

vídeo.  
FIGURA 02 – 1ª página da TV Uol 
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 Além da TV Cultura de São Paulo, o conteúdo disponibilizado também conta 

com parceria da Discovery Channel (Fig. 02). Quando o usuário clica em um vídeo ele é 

automaticamente transferido para a página da TV UOL: nela ele terá acesso ao vídeo, 

selecionado, como também, a uma lista de vídeos relacionados ao tema. A função 

“apagar a luz” é o grande charme do portal. Ao acioná-la, o usuário passa a ter o vídeo 

destacado do resto do conteúdo da página, que passa a ficar preto, tornando o ato de 

assistir mais agradável. Existe espaço para que o usuário redija comentários sobre o 

vídeo.  

 Temos também uma ferramenta de busca de vídeos por tags10. Existe uma 

segmentação por temas como entretenimento, cinema, televisão, jogos, música, etc. 

Encontramos uma ferramenta que aponta o número de vezes que o vídeo foi assistido, 

recurso útil para o portal aferir sua audiência. 

 

Portal Terra 
Figura 03– 1ª página do Portal Terra 

 

                                                 
10 palavra-chave (relevante) ou termo associado com uma informação.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 

XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de 
setembro de 2009 

 

 11

 Grande parte do conteúdo do Portal Terra é jornalístico. O acesso é gratuito e 

aberto a não-assinantes. Logo na página principal do Portal Terra (Fig.03) o usuário terá 

acesso ao link para a TV Terra (Fig.04), que está posicionado no centro direito da 

página em um local de destaque. Não existe a necessidade do uso da barra de rolagem 

para o usuário clicar no link da TV Terra. Ao clicar no link da TV Terra o usuário terá 

que esperar pela formação da página. O link TV Terra oferece quatro opções de 

destaque no portal, buscando atingir vários públicos, e sempre encontramos um link 

relacionado a esporte, um a curiosidades e duas à séries.  

 
Figura 04– 1ª página do Terra TV 

 
 Ao entrar no link TV Terra o usuário terá quatro opções de conteúdos 

audiovisuais: diversão, esporte, notícias, todos no TV Terra. Ao clicar em qualquer um 

dos links o usuário terá um leque maior de opções, elas vão se multiplicando e se 

segmentando. Constatamos conteúdo de parcerias como, por exemplo, Planeta Disney 

Filmes, séries da CBS, ABC.com, entre outras. Verificamos a simples reciclagem de 

conteúdo da televisão para a internet, fato observado no Portal UOL. Em relação à 

análise dos infográficos verificamos que o design da página inicial do Portal Terra 
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prima pela clareza dos links e tem fundo branco como o Portal UOL. Verificamos que o 

tempo de duração dos vídeos é variado. Encontramos a opção “apagar a luz” em 

destaque, e concluímos que a função é nova no portal. Caso contrário não estaria em 

destaque. 

 

Portal Globo 

 

 A interface do Portal Globo (Fig.05) é semelhante às dos portais UOL e Terra, 

as três apresentam fundo branco, como uma forma de destacar os links e as 

informações, e são extremamente poluídas, com banners publicitários que piscam 

buscando chamar a atenção do usuário, sempre colocados em lugares estratégicos.  
Figura 05– 1ª página do Globo.com 

 
 Existem conteúdos liberados e restritos aos assinantes, por exemplo, para assistir 

ao capítulo da novela “Caminho das Índias” na integra (Fig.06), o usuário deverá ser 

assinante do portal, já para assistir uma matéria do “Jornal Nacional” não há 

necessidade.  
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 No exemplo abaixo escolhemos a página da novela “Caminho das Índias” 

(Fig.06). Nele o usuário poderá escolher o dia do capítulo da novela que deseja assistir. 

 Observando a veiculação de novelas no Globo Vídeos verificamos que as 

imagens são digitalizadas e disponibilizadas no portal da emissora. Não passam por 

nenhum processo de adaptação ao serem transferidas de um veiculo para o outro. A 

informação não é re-criada, a construção da narrativa da telenovela continua a mesma, 

isto é, não existe alteração no nível sintático, semântico e pragmático. A única diferença 

é dada pelo fato do usuário ter acesso, on-demand, o que se configura como a primeira 

experiência do gênero perpetuada pelo maior conglomerado de telecomunicação do 

Brasil. Deste modo ocorre uma continuidade de gêneros e formas narrativas tradicionais 

da televisão aberta simplesmente digitalizadas e oferecidas no meio digital. 
Figura 06– 1ª página do Globo.com Vídeos 

 
 

Considerações Finais   

 Vivemos a era da integração da televisão com a internet, novos hábitos de 

consumo de peças audiovisuais tenderão a surgir. Uma pesquisa realizada pela Deloitte 

Services LLP de dezembro de 2008 intitulada: “O Estado da Democracia na Mídia, teste 
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de realidade sobre o futuro da mídia”11 aponta como resultado um deslocamento do 

público televisivo para a internet, considerando que o usuário passa mais tempo na rede 

do que na televisão, e o computador é considerado tecnologia de entretenimento. O 

usuário caminha na direção da conexão, da constituição de redes, baseadas em 

afinidades. Seu desejo pode ser atendido instantaneamente pela internet, ele está livre da 

grade de programação das emissoras e das linhas editoriais. O novo cenário possibilita 

uma experimentação de linguagem na produção audiovisual uma vez que os custos de 

produção são baixos e há espaço para a veiculação.  

 Um exemplo de adaptação, re-criação de um processo narrativo considerado 

adequado para a hipermídia, pode ser encontrado na “webnovela” chamada “O que que 

é isso?” patrocinada pela Empresa de hospedagem de sites Locaweb12 e realizada pela 

produtora www.videolog.tv com roteiro da Adriana Falcão.  

 Esta peça é considerada adaptação, pois o processo narrativo é re-criado ao ser 

transportado de uma mídia para outra. Nessa passagem a estrutura narrativa é 

modificada pelo uso estético dos recursos de hipermídia. A página de abertura é 

composta por links que dão acesso direto aos episódios. A forma da elaboração da 

interface lembra história em quadrinhos, observamos a re-criação de um novo gênero 

narrativo na medida em que faz uso estético de vinheta, grafismo e lettering. Os 

“websódios” representados por um ícone têm duração de aproximadamente 5 minutos, e 

o usuário não é obrigado a assisti-los em. 

 Já no portais UOL, Terra, e Globo consideramos que as empresas buscam inserir o 

usuário no universo da informação multimídia através de um recurso tecnológico de 

fácil localização, de projeto estético simples e objetivo que facilita a navegação, e onde 

os usuários têm controle sobre as ações realizadas. No entanto, estes dados não 

garantem a correta utilização dos elementos que constituem o sistema interativo como 

afirma Claudia Dias (2001): 

O desempenho dos usuários de qualquer sistema interativo melhora 
quando os procedimentos necessários ao cumprimento da tarefa são 
compatíveis com as características psicológicas, culturais e técnicas 
dos usuários; e quando os procedimentos e as tarefas são organizados 
de acordo com as expectativas e costumes dos usuários. (DIAS, 2001, 
s/p) 

                                                 
11 Pesquisa realizada pela Deloitte empresa independente dos EUA disponível em: 
http://www.telaviva.com.br/Arquivos/Deloitte1-O_Estado_da_Democracia_na_Mídia.pdf.   Acesso 20 de 
junho de 2009 
12 Disponível em: http://oquequeeisso.com.br/ Acesso em 20 de junho de 2009. 
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 Observamos que os portais poderiam desenvolver uma forma de acesso mais 

direta ao conteúdo de interesse do usuário. Flexibilidade, credibilidade e eficiência são 

palavras de ordem nos 3 portais analisados, que apresentam desempenho e grande 

quantidade de conteúdo. 
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