
aumento no volume e na qualidade
das conexões de Internet, este
conteúdo foi ganhando corpo, e em
2007, ao que parece, chegou
definitivamente a hora do conteúdo
de qualidade se "libertar" de suas
plataformas convencionais, como a
TV aberta, a TV por assinatura e o
vídeo. O conteúdo premium (séries de
TV, filmes, animações e shows)
chegou de vez às novas mídias.

No mundo todo vêm surgindo
serviços que oferecem conteúdo de
qualidade para download ou
streaming, em diferentes modelos de
negócio, que vão do 100% gratuito
para o assinante, bancado por
publicidade, como é o caso do mais
citado de todos, o Joost, ao modelo
pago, similar ao home-video, como
fazem o iTunes, Jaman e Unbox
(Amazon). Mesmo o YouTube,
conhecido pelos conteúdos gerados
por usuários, de qualidade
duvidosa, vem costurando parcerias
para oferecer conteúdo de alto nível.
No Brasil, a maioria dos serviços de
vídeo, sejam dos portais de Internet
ou dos canais de TV, vêm optando
pelo modelo gratuito, sem descartar
conteúdos pagos no futuro próximo.
A exceção é o recém lançado
e-onde, que se apresenta como uma
locadora virtual. A tabela na página
ao lado mostra alguns destes
serviços e o modelo que adotam.

Além da banda larga, outras
plataformas vêm surgindo com alta
capacidade de oferta de conteúdo
audiovisual. É o caso da IPTV e da
terceira geração da telefonia celular

(3G), com lançamento previsto para o
final deste ano.

Mas o que vem se chamando de TV
2.0 é mais que o vídeo na Internet e em
outras plataformas. O conceito está mais
ligado às novas possibilidades de
experiência do espectador com o conteúdo.
São idéias como a não-linearidade (poder
assistir aos conteúdos no momento em
que quiser, sem depender de uma grade
de programação), a multiplicidade de

plataformas (escolher se quer o
conteúdo no PC, na TV, no celular, no
iPod etc), e a possibilidade de
exploração do "long tail", os nichos
de conteúdos que, até o surgimento
das atuais plataformas, não tinham
espaço nas grades de programação
ou nas prateleiras das videolocadoras,
e que emergem hoje como um
importante filão.

Um exemplo de aplicação 2.0 é o

o inicio eram os vídeos
curtos, de poucos
segundos e com
péssima qualidade.
Com o tempo, e o



DVR, o gravador de vídeo digital, já
conhecido há alguns anos do público
norte-americano. Embora use uma
plataforma tradicional (a W por
assinatura), o aparelho muda a forma
de ver TV, pois cria efeitos de "time-
shifting" (ver o programa no horário
desejado), permite avançar nos
comerciais, pausar a programação ao
vivo... Dá, enfim, poder ao usuário.
Embora esteja no mercado há alguns
anos, o DVR vem tendo uma explosão
de uso nos EUA. O número de
usuários passou de cerca de 6% da
base de assinantes no ano passado
para 20% em setembro deste ano. No
Brasil, o sistema ainda tem números
modestos, sendo comercializado hoje
apenas pela Sky, já que a TVA
descontinuou sua oferta
temporariamente.

Outro serviço que roda em cima
de uma plataforma convencional, o
cabo, é o video-on-demand (VOD).
Nos EUA, ainda, o serviço vem tendo
forte expansão, com 60% de
penetração na base de assinantes
digitais em 2006 e grande
crescimento de receita (ver Gráficos l
e 2 na próxima página). Por aqui, a
única experiência de VOD fora da
Internet é o serviço de IPTV da Brasil
Telecom, o Videon (ver matéria em
TELA VTVA 175), que oferece, através
de um set-top box dedicado,
conectado à rede ADSL+, um catálogo
de aproximadamente 500 horas de
filmes, séries e outros programas.
A Oi (Telemar) já anunciou para os
próximos meses um serviço similar.

Novos modelos
Estas características trazem

impactos a todos os envolvidos na
cadeia do audiovisual. Para as
emissoras de TV, podem representar
uma ameaça ao modelo tradicional,
mas também uma forma de explorar
seus conteúdos em horários e de
formas alternativas, obtendo
inclusive novas receitas publicitárias.
Para os estúdios, é uma forma de
chegar diretamente ao espectador,
sem tantos intermediários, e também
de aumentar a vida útil de suas

produções, com mais uma
janela de exploração. Para os
produtores independentes,
pode ser uma forma de distribuir seus
conteúdos mais flexível e aberta que a
tradicional. Finalmente, para os usuários,
significam liberdade de escolha e acesso a
conteúdos antes não disponíveis.

Para que tudo isso se concretize, falta
uma disseminação maior da tecnologia
(acesso) e, principalmente, definições
mais claras dos modelos de negócio.
Seguramente a maior parte dos serviços
que estão surgindo hoje desaparecerão
nos próximos meses, seja por falta de
conteúdos atrativos o suficiente para
agregar uma massa de usuários, seja por
um modelo de negócio que não
remunere o conteúdo.

No caso da produção independente, o
chamado dos provedores de serviço pode
soar como um canto de sereia, mas o
modelo oferecido nem sempre compensa.
Ao contrário das mídias tradicionais, os
serviços de video-on-demand não
adquirem programação, mas trabalham
com o conceito de divisão de receitas
(revenue share). Ou seja, a cada real
ganho com a exibição de um determinado
filme ou programa, uma parte fica com o
prestador do serviço e outra parte vai para
o produtor. O problema é que o prestador

do serviço trabalha com
dezenas de fornecedores
de conteúdo, e consegue
faturar juntando pequenas
receitas de cada um. Para
um produtor com poucos
títulos, no entanto, o
negócio pode acabar
"queimando" uma janela
de exibição, sem uma
remuneração atraente.
O pior, revela um
distribuidor ouvido por

TELA VTVA, é que a própria Ancine
não está preparada para este modelo.
"Se eu quisesse colocar todo o meu
conteúdo à disposição para
download, teria que pagar a Condeci-
ne Título para cada um deles como se
estivesse sendo exibido em uma
mídia tradicional. Só o custo disso já
inviabilizaria o negócio", calcula.

Excesso
No meio de tanta oferta, como

garantir um volume de público que
atraia anunciantes e gere receitas
significativas? O diferencial,
acreditam os especialistas ouvidos,
por TELA VIVA, são a marca forte e c
conteúdo de qualidade. O serviço
Babelgum (EUA), por exemplo, para
atrair a atenção (e espectadores),
associou-se ao diretor Spike Lee e
promove um prêmio de cinema
online, corri voto dos internautas e de
profissionais de cinema. Já o Joost
ganhou fama antes mesmo de ser
lançado, por usar uma tecnologia
exclusiva de transmissão peer-to-peer
e também por ser cria dos inventores
do Skype. Outros ainda, derivam de



players tradicionais da mídia ou da
Internet, como a Amazon e seu
serviço Unbox, ou os grandes portais
e redes de TV.

No Brasil, os principais
broadcasters perceberam que é
melhor oferecer eles mesmos seus
conteúdos, antes que as pessoas os
obtivessem em outros lugares. Assim,
a exemplo do que acontece com os
radio difusores norte-americanos,
Globo, Record, Cultura e outros estão
transformando seus sites em
verdadeiros portais de vídeo, onde
programas inteiros como novelas e
jornais podem ser vistos na íntegra,
horas após sua exibição na TV.

O movimento é mais estratégico
que econômico, revela fonte de um
importante broadcaster, já que a
emissora ainda não obtém receitas
importantes com o serviço. Mas os
executivos não descartam faturar
bem com o serviço (em publicidade)
num futuro próximo.

O Brasil parece distante de toda
esta realidade. Falar em
"fragmentação das mídias" em um
país no qual uma única emissora
detém 60% do. share de audiência soa
estranho. Mas o acesso ao PC a à
Internet vêm crescendo em ritmo
forte no país, e certamente as novas
gerações dividirão seu tempo (e seus
gastos) entre diferentes formas de
receber conteúdos. A venda de
computadores baterá o recorde de
mais de 10 milhões de unidades em
2007, ultrapassando pela primeira
vez a venda de televisores (embora a
base instalada destes permaneça bem
maior), e a Internet vem crescendo
rapidamente como mostram os
Gráficos 3 e 4, na página 20.

Para a pesquisadora do Instituto
Nokia de Tecnologia Thais Waisman,
responsável pela área batizada de
"social urban needs", o fato das
pesquisas apontarem estabilidade no
número de TVs ligadas no país não
significa muita coisa. "A TV está
ligada, mas o que o jovem está
fazendo? Pode estar jogando um
game, ou navegando na Internet
enquanto ouve o noticiário", diz. Ela

explora o conceito de Geração 1,7 contra
Geração 5,4, criado pelo publicitário
Martin Lindstorm. Enquanto a geração dos
pais atuais consegue prestar atenção em
1,7 dispositivos ao mesmo tempo, os mais
jovens podem fazer uso de mais de cinco
aparelhos simultaneamente.

O país, aliás, já tem mais de 1,7 milhão

de crianças acessando a Internet,
segundo a MídiaClick. E a criança
brasileira passa 15h25 mensais
conectada, quatro horas a mais que
as americanas, um recorde mundial.

Proteção
Para os donos dos conteúdos

pagos, um dos principais
motivadores atuais da colocação de
produções na Internet, mais que os
ganhos imediatos com vendas
online, é a proteção.

"Na minha posição, tenho que
acreditar que estas plataformas
serão viáveis em algum momento.
Mas hoje nosso olhar é
principalmente estratégico", revela
Carlos Sanchez, diretor executivo de
distribuição digital para a América
Latina da Warner Bros.

O raciocínio é simples: os
consumidores terão acesso aos
conteúdos de uma forma ou de outra
(pela pirataria ou por vias legais).
Melhor, então, que seja legalmente.

"Se queremos que o consumidor
tenha acesso legítimo ao conteúdo,
temos que oferecê-lo. Senão,
ele vai para a pirataria", conta
Sanchez. "Tenho que ter o produto
no ar, até para justificar, para dizer
que ele tem uma opção ao produto
ilegal", completa.

Hoje, a Warner distribui seu
conteúdo no Brasil pelo e-onde
(www.eonde.com.br). Se a idéia é
afastar o usuário da pirataria, o
serviço dificilmente terá sucesso.
Para baixar, por exemplo, o
blockbuster "300", com Rodrigo
Santoro, o usuário desembolsará
cerca de R$ 45. No dia da pesquisa,
o mesmo DVD, em suporte físico,
podia ser comprado na Americanas
por R$ 29,90. Outros títulos, como
"Os Infiltrados" ou "Superhomem, o
Retorno" saem por volta de R$ 25.

A Warner vem negociando com
outros provedores de serviço no
Brasil a colocação de seus conteúdos.
Os modelos podem variar em cada
caso. "Temos conversa tanto para
sell-through (venda) quanto
streaming on-demand. Nos interessa



trabalhar os dois modelos, como é
com o DVD no mundo físico, em que
a venda e a locação se
complementam", conta Sanchez.

Exclusividade, aliás, é uma
palavra ainda não incorporada ao
vocabulário da TV 2.0. "Temos
apenas alguns pré-requisitos de
segurança que os provedores têm que
cumprir, mas estamos dispostos a
falar com muitos parceiros".

Para a Warner, aliás, quanto mais
provedores distribuindo seus
conteúdos, melhor. O diferencial, diz
Sanchez, será no serviço de cada um,
no valor que agregar ao conteúdo.
"O iTunes, aqui nos EUA, por
exemplo, tem um ótimo sistema de
recomendações, baseado nas minhas
escolhas anteriores. Isso me estimula
a consumir mais", diz.

O executivo, aliás, dá um recado
aos brasileiros: "Acho que é o
momento das empresas locais

investirem nessas plataformas,
enquanto os gigantes mundiais
como Amazon e iTunes (Apple)
não prestam o serviço aqui.
Para eles é muito fácil, porque
nem precisam de presença
física, e podem entrar no
mercado a qualquer momento."

Em relação à proteção para o
conteúdo, através dos sistemas de DRM
(Digital Rights Management), Sanchez
critica os que dizem que isso restringe a
circulação de produtos. "Hoje tem muito
site oferecendo música sem DRM. Mas
música é outro mercado, o cara ouve
inúmeras vezes. Vídeo não é assim. Para
nós, o DRM cria opções, permite modelos
de negócio diferentes, de venda, locação.

É como com o DVD, em
uma mesma plataforma
você dá várias opções ao
usuário", diz o executivo.

Quanto ao impacto que
as novas plataformas terão
na cadeia atual de
distribuição, Sanchez se
mostra tranqüilo.
"Acharam que a TV ia
matar o cinema, e não
matou. Ainda temos a
necessidade da experiência

coletiva. Depois veio o VHS, e
também não acabou com o cinema.
Acho que quando há mais opções, o
bolo da indústria cresce como um
todo", afirma Sanchez.

Na web
Os portais de Internet, com sua

vocação natural para atrair grandes
massas de audiência, estão apostando
nos conteúdos de vídeo para gerar
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receitas e criar diferenciais.
Para o Terra, 2007 é o ano do

grande salto nos serviços de vídeo.-
O portal aposta no vídeo online há
alguns anos, com o Terra TV. "No
começo as pessoas estranhavam uma
TV na Internet, pois não havia muita
banda", conta Sandra Pecis, diretora
de produtos, portal e inovação para a
América Latina do Terra.

Este ano, foi implantado o projeto
de TV 2.0 do portal em todo o
mundo. Se o foco anterior era mais
no jornalismo e esporte (o que será
mantido, com eventos como Copa
América e Olimpíadas), este ano o
Terra fechou seus primeiros grandes
acordos em entretenimento, com
estúdios Disney (para seriados como
"Lost"), National Geographic,
Discovery e Turner.

Em setembro, o Terra lançou seu
serviço de vídeos on-demand em alta
definição. Foi pioneiro no uso do
Silverlight, software lançado pela
Microsoft para conquistar o mercado
de players de vídeo online, hoje
liderado pelo Flash.

Os efeitos já são sentidos, conta
Sandra. O temno médio de
permanência dó usuário nos serviços
de vídeo subiu de três para dez
minutos por sessão apenas este ano.

O modelo de negócios adotado
pelo portal é o de oferecer o conteúdo
gratuitamente, bancado por publici-
dade. "O mercado já está maduro, e
pede conteúdo de qualidade para
investir na internet", afirma a execu-
tiva. "Isto não significa que não explo-
raremos outros modelos, como o
download (pago) de filmes", acres-
centa. Segundo Sandra, há uma alta
receptividade do produto entre os'
anunciantes, e o serviço de vídeos do
terra já tem cotas vendidas. "O anun-
ciante já é familiarizado com a Inter-
net e com a TV Com o crescimento no
número de usuários, é uma linguagem
na qual ele se sente confortável", com-
pleta. O Terra tem 44 milhões de usu-
ários únicos na América Latina e gera
24 milhões de streamings de vídeo ao
mês. Só o Terra TV tem 6 milhões de
usuários na América Latina.

Dados da MídiaClick corroboram a
percepção da executiva. A publicidade na
Internet brasileira cresceu 120% nos
últimos quatro anos. Embora ainda seja
pequena em relação à televisão aberta, já
concorre com a W por assinatura em
níveis semelhantes.

A nova plataforma de distribuição
também traz um novo modelo de
negociação do veículo, no caso o portal,
com os provedores de conteúdos (estúdios),
bem diferente da TV por assinatura.
Enquanto nesta o conteúdo é vendido em
uma base de assinantes/mês, na Internet é
feita uma negociação por período de tempo.
É uma cessão de direitos para "exibição"

online por um período determinado.
No caso dos downloads pagos, o
modelo pode ser o de revenue share,
uma divisão da receita entre o veículo
e o estúdio.

O conteúdo independente terá
espaço em um segundo momento.
"Estamos atrás de conteúdos, mas
compramos para toda a América
Latina, então tem que ser algo que
sirva a todos. Tem filme colombiano,
tem produção do Terra na Espanha...
No primeiro momento estamos
adquirindo conteúdos de marca,
porque serve para todos e atrai mais
publicidade", revela Sandra.

Text Box
Fonte: Tela Viva, a. 16, n. 176, p. 16-20, out. 2007.




