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Até pouco tempo atrás, não era incomum ver pessoas correndo para casa para assistir a um 
episódio de sua série favorita. Isso ainda pode ser verdade no último capítulo da novela das 
oito, mas cada vez mais espectadores recorrem à internet para ver um programa que 
perderam quando foi transmitido na TV. Essa possibilidade é uma conveniência para o público, 
mas tornou-se o centro de uma das discussões mais quentes do setor. 
 
De um lado estão as operadoras de TV paga, que temem perder relevância ao compartilhar 
com a internet algumas de suas principais atrações. O argumento: se um conteúdo está 
disponível de graça na internet, por que o consumidor se animaria a pagar uma assinatura 
para vê-lo na TV? 
 
Para os portais de internet e os estúdios que produzem conteúdo, o ponto é outro. Eles 
consideram a web um canal complementar à TV, com uma lógica de exibição e remuneração 
diferente. 
 
Entre as empresas de internet, o Terra tem investido fortemente na oferta de vídeo e, por isso, 
se viu no centro da polêmica com as operadoras. "Não vejo o [serviço de vídeo] Terra TV como 
um elemento de canibalização da televisão por assinatura", diz Paulo Castro, presidente da 
companhia. "A TV paga ainda tem muito espaço para crescer no Brasil." 
 
O Terra TV existe há três anos e reúne 9 milhões de usuários por mês. Entre as atrações 
exibidas estão séries populares como "Desperate Housewives" e "Lost". As negociações são 
feitas com os estúdios que produzem as séries ou, no caso de competições esportivas, com os 
detentores dos direitos. O Terra oferece o serviço em 18 países da América Latina. As 
discussões são feitas programa a programa, mas os acordos valem para todos os mercados. 
 
O modelo das operadoras é diferente. Em vez de comprar os programas isoladamente, elas 
negociam a transmissão de canais completos, que já vêm com uma grade de programação 
definida. 
 
É nesse ponto que as coisas se confundem. Com os conglomerados de mídia ficando cada vez 
maiores, tornaram-se frequentes os casos em que um estúdio vende seu conteúdo para a 
internet enquanto um canal de TV do mesmo grupo transmite a programação por meio de uma 
operadora de TV paga. 
 
O cenário é exemplificado por um recente episódio envolvendo a Sony. A empresa começou a 
veicular gratuitamente em seu site conteúdo ainda inédito na TV por assinatura. O movimento 
descontentou a ala da TV paga. "As operadoras viram nisso uma ameaça", diz Eduardo Aspesi, 
vice-presidente de marketing e vendas da Net. "Elas negociaram com a Sony, que entendeu a 
situação e tirou o conteúdo do site." Procurada pelo Valor, a Sony não respondeu aos pedidos 
de entrevista até o fechamento da edição. 
 
A TV por internet é um fenômeno recente. O modelo vem ganhando força à medida que mais 
consumidores compram seu primeiro computador e assinam conexões em banda larga. Os 
pacotes de acesso rápido à internet são um negócio que interessa às operadoras de telefonia e 
às companhias de TV paga, que disputam o segmento com ofertas variadas de serviço. "Com 
as novas velocidades de banda larga, começa a não fazer diferença o que é TV e o que é 
computador, pois a qualidade das imagens é boa", afirma Aspesi, da Net. 
 
Ao mesmo tempo, começam a chegar ao mercado os primeiros televisores que podem ser 
conectados diretamente à rede de banda larga - o que facilita e torna mais confortável o 
acesso a vídeos veiculados na web. 
 
No centro desse jogo de múltiplos meios de acesso, cujas regras ainda estão sendo formuladas 
pelo mercado, está a divisão da receita publicitária. "A métrica da publicidade é diferente na 
internet e na TV", diz Castro, do Terra. Como na web os programas ficam disponíveis por um 



período de tempo mais longo, a lógica tradicional da grade televisiva e do horário nobre é 
subvertida. "Não é porque um programa entra no site logo depois de sua exibição na TV que 
isso vai provocar um pico de audiência na internet", afirma o executivo. Os acessos, diz 
Castro, são distribuídos ao longo do tempo em que o programa fica disponível no site. 
 
A série "Lost", por exemplo, é exibida no Terra em quatro partes de 13 minutos cada uma. 
Antes de cada bloco é mostrado um comercial. Algum tempo atrás, conta Castro, o 
representante de um estúdio disse que não queria que um determinado programa fosse 
exibido à 1 hora da manhã, alegando que a audiência seria baixa. "Na web isso não existe", diz 
o presidente do Terra. "Se alguém mostrou interesse em assistir a um determinado episódio, é 
porque está diante da tela, independentemente do horário." 
 
No caso do TV Terra, a companhia paga pelos direitos de exibição, mas transmite os 
programas gratuitamente para os internautas. As operadoras de TV temem que o espectador, 
já acostumado a obter música de graça na web, passe a rejeitar o modelo de conteúdo pago 
também no mundo do vídeo. A verba publicitária na TV minguaria, sem que a publicidade na 
internet fosse fortalecida na proporção adequada. Ou seja, ambos os lados perderiam. 
 
Atento ao dilema, o setor de TV por assinatura estuda maneiras de agradar o espectador com 
a oferta de vídeo na internet, mas sem perder dinheiro com isso. A Globosat - programadora e 
criadora de conteúdo - trabalha no desenvolvimento de um software de micropagamento para 
programas exibidos na web. "O modelo de conteúdo gratuito não se mostrou sustentável", 
afirma Alberto Pecegueiro, diretor-geral da Globosat. O consumidor pagaria uma pequena 
quantia por programas específicos, no mesmo molde que a Apple usa em sua loja de música 
iTunes. 
 
Embora ainda haja muitas dúvidas sobre o modelo, a aproximação entre a TV e a internet é 
vista como inevitável. "Ninguém consegue brigar com a tecnologia", diz Virgílio Amaral, diretor 
de estratégia e tecnologia da TVA. "Vai haver uma acomodação." 
 
Hoje, os contratos de TV por assinatura têm como referência a residência do usuário, 
independentemente do número de moradores. Amaral aposta que o modelo vai evoluir e 
concentrar-se no espectador, que poderá acessar a programação de qualquer meio, seja a 
internet, o celular, a TV ou outro dispositivo que surgir. 
 
Um aspecto que une operadoras de TV, donos de conteúdo e empresas de internet é o 
confronto com a pirataria. A oferta ilegal de vídeo ainda não é tão disseminada quanto a de 
música: os arquivos de filmes são enormes e precisam ser baixados aos pedaços, um processo 
demorado e que exige conhecimento técnico. Mas as companhias estão atentas à questão para 
evitar que aconteça o mesmo que ocorreu com a indústria fonográfica. 
 
A transmissão de eventos ao vivo, também de maneira ilegal, é um capítulo à parte. Muitos 
espectadores procuram sites que "roubam" o sinal das emissoras para assistir a jogos de 
futebol e outras competições esportivas. 
 
Para combater a pirataria, o setor busca alternativas capazes de seduzir o público antes que 
ele se acostume com a pirataria. Nos Estados Unidos, há sites como o Hulu, que transmite 
conteúdo das sócias NBC, News Corp. e Disney. No Brasil, a Net planeja lançar um serviço de 
vídeo sob encomenda que vai começar na TV, mas prevê chegar à internet na fase seguinte. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5, 6 e 7 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


