
TV a cabo segue seus assinantes na Internet  

A indústria de TV a cabo deixou claro o que pretende fazer em relação à ameaça crescente de 
sites de vídeo como o YouTube e o Hulu: permitir que o assinante desfrute do serviço 
adquirido em qualquer aparelho portátil com acesso a Internet como, por exemplo, laptops e 
celulares, sem custo adicional. Especialistas da Wharton dizem que tal decisão é um primeiro 
passo promissor diante do desafio do vídeo na Internet. Para esses especialistas, tal fenômeno 
deverá se intensificar daqui para  frente. 

A Time Warner e a Comcast, as duas maiores operadoras de TV a cabo do país, anunciaram 
em junho que lançarão um serviço batizado de TV Everywhere (TV por toda parte), com 
transmissão experimental limitada a partir deste mês. O serviço permitirá aos assinantes de 
TV a cabo usar o computador para assistir a programas, mediante solicitação, de empresas 
como a TNT, Time Warner e redes TBS. O serviço será oferecido sem custo adicional para os 
assinantes. Desde o anúncio, a CBS, HBO, Cinemax e Starz já manifestaram sua intenção de 
participar do projeto. 

“Trata-se de uma postura defensiva perfeitamente compreensível, e não será a última”, 
observa Gerald Faulhaber, professor de negócios e de políticas públicas da Wharton. “A TV a 
cabo tem plena consciência da ameaça da TV via Internet”, de caráter “eminentemente 
desagregador e contrário ao modelo da TV a cabo”. 

Os americanos assistiram a 16,8 bilhões de vídeos online em abril, de acordo com a comScore, 
sendo que o YouTube, do Google, principal empresa do segmento, respondeu por mais de 40% 
desse total. Nenhuma das outras fontes de vídeo online conseguiu uma fatia superior a 3,1%. 
A Bernstein Research, em pesquisa sobre consumo realizada em março, constatou que 35% 
dos entrevistados estavam dispostos a migrar do cabo para a Internet nos próximos cinco 
anos. O custo e a maior opção de conteúdo foram as duas principais razões para essa decisão. 

De acordo com a Time Warner e Comcast, a TV Everywhere postula alguns princípios básicos: 
tornar o conteúdo facilmente acessível na Web e facilitar a mensuração de sua utilização. O 
projeto será lançado este mês abrangendo um total de 5.000 assinantes da Comcast. Em 
entrevista coletiva, Jeffrey Bewkes, CEO da Time Warner, disse que espera a adesão de outras 
operadoras de conteúdo e distribuidoras ao modelo do TV Everywhere. Se houver ampla 
adesão ao projeto, disse, ele poderá se tornar “o maior acontecimento no segmento de vídeo 
na Internet”, com sucesso superior ao do YouTube e do Hulu. Brian Roberts, CEO da Comcast, 
disse em entrevista coletiva que o projeto era “a evolução lógica do cabo”. E acrescentou: 
“Nosso objetivo é oferecer ao consumidor aquilo que ele deseja, no meio da sua preferência e 
na hora que ele achar melhor”. 

A reação não se fez por esperar. Grupos de ativistas como o Public Knowledge e o Media 
Access Project criticaram severamente o TV Everywhere acusando-o de defender um modelo 
de negócios fechado e que limita as opções do consumidor. Especialistas da Wharton, porém, 
questionaram tais críticas. “Não entendo o porquê da reação”, observa Peter S. Fader, 
professor de marketing da Wharton. “A ideia é fantástica. Se a indústria do cabo fizer a coisa 
como ela deve ser feita, será fabuloso. Contudo, a probabilidade de que a indústria acerte e se 
torne dominante é pequena. São tantas as possibilidades interessantes — as chances de que 
surja uma empresa e domine o setor são desprezíveis.” 

 

 



São inúmeras as diversas empresas e os modelos de negócios no mercado de vídeo da 
Internet. O Hulu é um serviço bancado por anúncios publicitários que oferece conteúdo de 
nível profissional. O YouTube, cujos assinantes colocam no ar diariamente 20 horas de vídeo 
por minuto, oferece também conteúdo produzido por profissionais (alguns dos quais são 
veiculados graças a licenças contratadas junto aos proprietários do conteúdo, enquanto outros 
são postados por usuários sem respeito pelos direitos autorais). A hospedagem de um número 
tão grande de vídeos, porém, é caro e tem contribuído para reduzir o potencial de lucro do 
YouTube. Ao mesmo tempo, provedores de conteúdo como a NBC, Disney e Viacom estão 
colocando seus programas à disposição do público nos sites que levam a marca de suas 
respectivas empresas. Há também serviços por assinatura como o Netflix, que oferece vídeos 
online e também DVDs por correio eletrônico. Por fim, um dispositivo chamado de Slingbox 
permite ao consumidor assistir a programas de TV no computador e em aparelhos móveis 
conectados a Internet. 

Estratégias desse tipo aplicadas à televisão online deverão disputar a supremacia no setor nos 
próximos anos. Bewkes, da Time Warner, admitiu em entrevista coletiva com analistas e 
jornalistas que há detalhes técnicos e econômicos a serem resolvidos na esteira do lançamento 
da Everywhere. Além disso, ninguém sabe ao certo como fica a questão do licenciamento dos 
direitos durante o processo de implantação do sistema que fará a transição do cabo para o 
vídeo online. A Comcast e a Time Warner reconhecem a necessidade de criar um meio que 
permita ao consumidor acessar facilmente a assinatura de sua TV a cabo na Internet. 

De acordo com especialistas da Wharton, a única certeza no tocante ao vídeo online é que 
praticamente tudo será testado. “A tecnologia tem facilitado o fornecimento do vídeo da forma 
desejada pelo consumidor, o que constitui uma oportunidade para muitas empresas”, 
conforme explica Kendall Whitehouse, diretor sênior de TI da Wharton. “Contudo, o vídeo 
online continuará a ser um desafio, já que, por enquanto, são poucos os modelos que 
permitem transformá-lo em dinheiro.” 

É o que pensa também Andrea M. Matwyshyn, professora de estudos jurídicos e de ética nos 
negócios da Wharton.”Não há um modelo ou plataforma que possa ser considerada vencedora 
incontestável. Há quem não goste de ver TV no laptop. Há também quem não goste de 
televisão e prefira escolher seus programas à la carte. O jeito de ver TV do consumidor será 
levado em conta.” 

Jogando na defesa? 

As empresas de TV a cabo empenharam-se ao máximo para fazer a televisão pela Internet 
funcionar, explica Faulhaber. Embora haja registros de consumidores que estão abandonando 
a assinatura do cabo porque estão convencidos de que podem obter os programas que 
desejam no Hulu e em outros serviços online, o número de pessoas que está efetivamente 
abandonando o barco é pequeno, acrescenta. Isto significa que a indústria do cabo ainda tem 
tempo para entrar na briga. “Esse tipo de mudança não podia deixar de acontecer. Fico 
perplexo ao ver que [..] as empresas de TV a cabo, extremamente conservadoras, tenham 
dado esse passo inovador.” 

Faulhaber, juntamente com Matwyshyn, Whitehouse e Fader, diz que a decisão da Time 
Warner tem como objetivo proteger e ampliar um modelo de negócios lucrativo. “Trata-se de 
uma atitude defensiva”, diz Matwyshyn. “A popularidade do Hulu e do Slingbox se explica pelo 
fato de que ambos permitem ao consumidor acessar o conteúdo oferecido conforme sua 
conveniência. No momento em que o consumidor se habituar à ideia de obter o conteúdo 
desejado em aparelhos diversos, ele vai querer acessar a TV da mesma forma também.” 

 



Bewkes se irritou quando os repórteres lhe perguntaram se o projeto da Time Warner tinha 
caráter defensivo. “Trata-se de uma ofensiva com maior leque de escolhas, maior rapidez e 
sem custo adicional”, disse. “Felizmente, estamos em uma situação em que isso não nos custa 
muito. Nossa posição é vantajosa e pretendemos tirar proveito dessa vantagem.” 

Fauhaber acha também que o TV Everywhere é mais do que uma tática ofensiva. “A ideia de 
dar maior possibilidade de escolha ao consumidor é muito boa. Além disso, ampliar a 
possibilidade da programação mediante solicitação é uma forma de combater a TV pela 
Internet”, diz. “As operadoras a cabo têm de oferecer a seus assinantes toda a funcionalidade 
de sites como o Hulu e outros via streaming. Se a indústria fizer isso, restará ao Hulu apenas a 
gratuidade do serviço. As empresas do setor poderão então brigar livremente. Isso é o que 
fazem as empresas de água engarrafada. O iTunes faz isso. Basta chegar bem cedo à disputa.”  

Embora os especialistas da Wharton concordem que o TV Everywhere possa ser bem-sucedido, 
restam inúmeras perguntas de caráter econômico a serem respondidas. Será que empresas 
como a Cablevision e Comcast continuarão a pagar pelo serviço de provedores como a ESPN e 
CNN? Ou será que o modelo de receita baseado em assinaturas, e o pé fincado na Internet, 
permitirá às empresas de TV a cabo ganhar força suficiente para reverter a longa tradição de 
empresas de TV a cabo que pagam pelo conteúdo que exibem? Ou será que os fornecedores 
de conteúdo simplesmente evitarão os distribuidores a cabo e via satélite e oferecerão filmes e 
programas de TV diretamente aos espectadores pela Web? 

Fader diz que é cedo demais para responder a perguntas desse tipo. “Essas empresas contam, 
de fato, com um incentivo real para inovar graças a seu modelo de negócios. Haverá modelos 
à la carte e por assinatura. Haverá espaço para um sistema do tipo freemium [isto é, serviços 
gratuitos financiados pela publicidade com opção de assinatura]. As companhias de cabo vão 
descobrir que os diferentes modelos funcionarão bem com diferentes tipos de conteúdo.” 

Alguns especialistas da Wharton dizem que o poder de distribuição de conteúdo dos 
agregadores aponta para o fato de que empresas como a Comcast ou Dish Network deverão, 
no fim das contas, cobrar tarifas pelo conteúdo veiculado. Se isso acontecer, haveria uma 
inversão do modelo atual, em que os fornecedores a cabo e via satélite pagam aos criadores 
de conteúdo tarifas pelo direito de mostrar seus filmes e programas. Faulhaber diz que o TV 
Everywhere tema oportunidade de modificar o modelo existente. Se os provedores de TV a 
cabo se tornarem o polo de distribuição predominante para as companhias de conteúdo na TV 
e na Internet, seu poder de negociação será maior. Faulhaber crê que os agregadores de 
conteúdo ganharão mais força, já que podem contribuir para o crescimento da audiência. 

“Distribuição e agregação são atividades importantes, e fazer parte da Comcast e da 
Cablevisionconta muito”, diz Faulhaber. “E será igualmente importante online.” 

São poucos os detalhes sobre os aspectos financeiros do piloto do TV Everywhere da Time 
Warner-Comcast. Whitehouse espera fluidez dos aspectos econômicos do projeto — a exemplo 
do que acontece com todos os modelos de negócios de vídeo online. O caso da HBO, que 
poderá estender suas ofertas de serviços por assinatura para a Internet, talvez difira dos 
canais que dependem de publicidade e de taxas de veiculação oriundas das companhias de 
cabo. 

 

 

 



Os professores da Wharton, de modo geral, acreditam que os provedores de conteúdo estejam 
em posição de desvantagem na cadeia de vídeo porque faltam a eles os canais de distribuição 
para a veiculação dos seus programas. Embora alguns provedores de conteúdo a cabo tenham 
sites com tráfego nada desprezível, é pouco provável que não levem em conta a base de 
assinantes da indústria do cabo. Tanto Matwyshyn quanto Whitehouse acreditam que o 
aspecto econômico seja a principal razão pela qual as empresas de TV a cabo migrem para o 
vídeo online. As companhias de TV a cabo já contam com acordos de licenciamento com redes 
e provedores de conteúdo, bem como com um modelo de negócios comprovado e bem-
sucedido no que se refere às partes envolvidas. “O desafio do vídeo online diz respeito às 
opções de monetização. Faz sentido a TV a cabo atuar também nesse segmento, já que ela 
tem um modelo próprio de monetização”, diz Whitehouse. 

Bom show 

O mercado de vídeo da Internet está entrando em um período empolgante em que diversas 
empresas se mostram dispostas a tentar novos modelos de negócios, observam os 
especialistas da Wharton. O TV Everywhere, embora patrocinado pela Time Warner e Comcast, 
é apenas mais uma opção. O Netflix, o Google, provedores de conteúdo e diversas novas 
empresas conhecidas e desconhecidas poderiam se tornar um fator de grande influência no 
segmento de vídeo. Contudo, as empresas atuais da indústria da televisão não pretendem 
perder essa oportunidade.  

“Como na velha história bem conhecida, o crescimento das estradas de ferro entrou em 
declínio porque se acreditava que estivessem no ramo da ferrovia, e não no ramo dos 
transportes”, observa Whitehouse. “Se as empresas de TV a cabo se consideram simplesmente 
parte do negócio a cabo, será difícil dar sustentação ao seu modelo econômico. Se perceberem 
que fazem parte de um negócio muito maior de veiculação de conteúdo e monetização, isso 
permitirá que cresçam ao longo do tempo.” 

TV a cabo segue seus assinantes na Internet . Wharton/Universia Knowledge, São Paulo, 
ago. 2009. Disponível em: <http://www.wharton.universia.net>. Acesso em 27 ago. 2009. 

 


