
Qual filme pegar?
A locadora escolhe
Para acabar com o aluguel de DVD, os sites de cinema
pela internet buscam um software capaz de adivinhar,
entre milhares de opções, aquela que você quer ver

Bruno Ferrari e Daniella Cornachione

Ocontrole remoto revolucionou
a maneira como assistimos à
televisão e ao DVD, mas ficou

devendo. Ele nos deu mais comodidade,
mas não facilitou a escolha do que ver.
A internet, com sites como o YouTube,
deu ainda maior poder ao espectador, mas
continuamos com excesso de possibilida-
des e ganhamos uma séria limitação: os
vídeos geralmente têm duração curta e
qualidade baixa. Agora, estamos entrando
no próximo estágio. Conforme a TV e o
computador se aproximam, sites similares
ao YouTube estão em fase final de prepa-
ração para transmitir até filmes de longa-
-metragem, e com qualidade decente. As
locadoras de bairro, que enfrentaram re-
des como a Blockbuster, vão começar a ser
ameaçadas pelas locadoras virtuais. São
portais de conteúdo on-line, que oferecem

filmes inteiros para ser baixados e vistos
em tempo real. E mais: elas pretendem
desvendar o gosto de cada cliente e fazer
as melhores recomendações possíveis. O
maior símbolo dessa evolução é a empresa
americana Netflix.

A companhia iniciou seus trabalhos em
1997, com encomendas de filmes feitas no
site e entregues pelo correio. Esse negócio
ainda funciona: numa locadora on-line, o
consumidor paga um valor mensal e es-
colhe uma quantidade de filmes para ver
durante o mês. Os títulos são entregues na
porta de casa. É preciso devolver um para
pegar o próximo. Desde 2008, porém, o
usuário pode dispensar a entrega por cor-
reio e assistir a um filme em segundos,
dando alguns cliques. É a tecnologia de
download em tempo real ou streaming, a
mesma usada pelo YouTube.

A brasileira NetMovies começa a expe-
rimentar esse mercado. Ela oferece filmes
clássicos que podem ser vistos on-line,
mediante um cadastro no site. São 200
títulos atualmente, com expectativa de
chegar a mil até o fim do ano. O streaming
vence a limitação da capacidade de en-
tregas, feitas por portadores em 90 ci-
dades nos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Paraná. "Não
optamos por um sistema de download
de filmes (no qual o usuário gravaria o
filme no computador) porque as pessoas
estão mais acostumadas ao streaming",
diz Topei, referindo-se a sites como o
YouTube. Ao exibir os filmes em tem-
po real, a empresa coíbe a pirataria.
"Queremos mostrar ao consumidor
brasileiro que é possível assistir a fil-
mes na internet legalmente", afirma.



O período de teste, ainda sem data de
término, serve para fazer ajustes no novo
serviço. A proposta é oferecer streaming
a todos os assinantes de planos de aluguel
de filmes e criar pacotes só de transmis-
sões on-line.

A grande novidade tecnológica é que
as locadoras on-line, como a Netflix e
a NetMovies, podem estar agora em
condições de superar uma das últimas
vantagens das rivais: a recomendação
personalizada de filmes. Na locadora de
bairro, ela é garantida por atendentes que
sabem muito de cinema e conhecem bem
seus clientes. A Amazon tenta fazer coisa
parecida ao recomendar livros que pos-
sam interessar ao cliente, com base em
seus interesses e compras anteriores. Para
tentar fazer melhor, a Netflix promoveu
um concurso que premiou com US$ l
milhão o melhor sistema de sugestões
de filmes, baseado no comportamento
do usuário.

O Netflix Prize, que começou em 2006
e terminou neste ano, é idéia de Reed
Hastings, presidente da empresa. Mais
de 50 mil pesquisadores de 186 países
participaram da disputa, vencida pela
equipe BellKor's Pragmatic Caos. O

time contou com sete profissionais de
diferentes países, que se conheceram pela
internet. Os competidores tiveram acesso
a mais de 100 milhões de classificações de
filmes feitas por 480 mil consumidores.
"Usamos informações não confidenciais,
que não prejudicariam ninguém", afirma
Steve Swasey, vice-presidente da Netflix.

O sistema de recomendação aprimo-
rado pela BellKor's Pragmatic Caos, se
cumprir o que promete, conseguirá in-
dicar ao usuário filmes que lhe agrada-
rão, mas nos quais ele não teria pensado
sozinho. "Não há como um ser humano
escolher entre milhares de títulos", diz
Chris Volinsky, um dos integrantes da
equipe e diretor de pesquisas em esta-
tística do braço de pesquisa da AT&T.

A Amazon recomenda
livros baseada em compras

anteriores. O sistema do
futuro é mais sofisticado

A brasileira NetMovies quer pôr em
uso uma nova ferramenta, com o mesmo
objetivo, até o fim do ano. "Com mais
filmes e recomendações melhores, nós
poderemos passar à frente das locadoras
físicas", diz Daniel Topei, sócio-fundador
da NetMovies. Segundo o executivo, a
NetMovies soma 18 mil títulos, enquanto
as locadoras físicas convencionais têm
entre 4 mil e 6 mil filmes. "Um software
tem capacidade mais abrangente que a
de um atendente para avaliar o acervo
e fazer recomendações de acordo com o
gosto do consumidor", afirma. Imitar o
bom senso de um atendente e entender
as peculiaridades do gosto de um indiví-
duo, porém, não é tarefa que um cérebro
digital consiga resolver facilmente.

"Esse trabalho dos programadores
requer técnica, uma dose de intuição e
muito esforço", diz Wagner Meira Jr., do
Departamento de Ciência da Computa-
ção da Universidade Federal de Minas
Gerais e especialista em sistemas de re-
comendação em leilões eletrônicos. Para
recomendar ao cliente um produto ou
serviço, o programa tradicional se ba-
seia no princípio de que o passado vai se
repetir no futuro. O que o usuário



escolheu antes é base para fazer novas re-
comendações. Só que as pessoas mudam
suas preferências ao longo do tempo. Há
também acontecimentos que influenciam
o público para além das preferências pes-
soais. Premiações como o Oscar ou su-
cessos retumbantes podem criar efeitos
em cadeia, no estilo "se todo mundo viu,
tenho de ver também".

Para incluir essas variáveis, os progra-
madores precisaram de uma abordagem
original. Os primeiros sistemas supu-
nham que uma pessoa que compra isso
vai comprar aquilo. Recentemente, outro
princípio passou a ser usado: ele compa-
ra pessoas parecidas, que se comportem
de forma parecida. Os programas tentam
identificar em quais características os
usuários se parecem. Pessoas que assis-
tiram às mesmas produções e as avalia-
ram de forma parecida podem dar pistas
sobre as preferências umas das outras.
Um resultado visível são os "mapas de
gostos", que separam e aproximam fil-
mes, seriados, livros ou outros produtos
pela chance de se enquadrarem ou não
no gosto das mesmas pessoas.

Apesar das promessas de co-
modidade, qualidade e facilidade de
escolha do streaming, ele tem sérios
obstáculos no Brasil. Para assistir a fil-
mes em alta qualidade pelo NetMovies
é preciso ter uma banda larga de pelo
menos 700 Kbps (kilobits por segundo).
De acordo com a empresa, a tecnologia
usada, fornecida pela americana Ooyala,
é preparada para dar conta das oscilações
de conexão, comuns no Brasil, e não in-
terromper o filme caso elas aconteçam. A
tecnologia não faz milagre. No Brasil, as
empresas de banda larga são obrigadas,
por lei, a entregar pelo menos 10% da
capacidade prometida. Na banda larga
cabeada, as velocidades reais oferecidas
ainda são aceitáveis, mas quem depende
de uma rede 3G, por exemplo, vai sofrer
para manter a velocidade em 700 Kbps.

Os programadores ainda precisa-
rão colher e processar uma quantidade
monstruosa de dados para tentar ensi-
nar ao software o que significa o gosto
humano. As locadoras on-line têm pela
frente um belo desafio, ao tentar supe-
rar o atendente aficionado de cinema
e atencioso com os clientes. O aprecia-
dor de filmes e seriados só precisa as-
sistir, confortavelmente, à disputa para
entender sua cabeça.

Sua função no Google, onde traba-
lhou antes de fundar sua própria

empresa, era fazer com que o YouTube
gerasse receita. No tempo em que tra-
balhou lá, foi responsável pela criação
de 25 produtos diferentes. Bismarck
Lepe deixou o Google em 2007 e fun-
dou a Ooyala, uma empresa que ofere-
ce infraestrutura para transmissão de
vídeos de longa duração em tempo real,
uma espécie de YouTube para filmes
e programas de TV. Entre seus clien-
tes estão grandes empresas de mídia
como Warner Brothers AOL e National
Geographic. Em entrevista exclusiva a
ÉPOCA, ele conta como a convergência
das diversas plataformas de vídeo - TV,
Blu-ray e web - vai afetar nossa vida:

ÉPOCA - Você acha que o modelo de
TV, da maneira como conhecemos hoje,
vai deixar de existir?
BismarckLepe- Eu acho que ainda vai
levar um tempo, até porque há muita
gente que prefere assistir a vídeos em
definições mais altas, como vemos
na TV digital ou no formato Blu-ray. É
muito difícil oferecer hoje, da maneira
como a infraestrutura da internet está
estabelecida, imagens com qualida-
de parecida. Mas eu acho que isso vai
mudar um dia. E não estou falando de
décadas. Acredito que devemos ter a
migração total da TV para a internet
nos próximos cinco ou dez anos.

ÉPOCA - E como será essa TV do
futuro?
Lepe - A TV será somente uma tela,
assim como seu notebook, seu com-
putador ou seu celular. Você poderá
começar a assistir a um programa
na TV de sua casa, pegar um ônibus
e continuar acompanhando em seu
celular e aproveitar a hora do almoço
no escritório para ver o final do pro-
grama em seu computador. O modelo
de negócio correto será aquele que dá
ao consumidor o direito de assistir ao

conteúdo que ele quiser por meio do
pagamento de uma assinatura perió-
dica. Ele definirá qual será sua biblio-
teca do dia, com seus programas de
TVs favoritos, filmes ou os jogos de
futebol de seu time do coração.

ÉPOCA - Isso já ocorre em algum
setor?
Lepe- Aqui nos Estados Unidos, algu-
mas operadoras de TV a cabo já ofe-
recem serviço assim. Muitos universi-
tários não assistem mais à TV a cabo
convencional. Eles assinam um pacote
para assistir a todo o conteúdo pela in-
ternet. Pessoas mais jovens que estão
comprando seu primeiro apartamento
também estão optando pela TV na in-
ternet. Finalmente essa convergência
está ocorrendo mais rápido do que
imaginávamos.

ÉPOCA - Por que as pessoas pagarão
por conteúdos que estão disponíveis de
graça em sites de download ilegal?
Lepe- Fui um consumidor desse tipo
de download até 2003. Hoje, eu pago
pelo conteúdo que eu adquiro na in-
ternet. A principal razão para isso é
que é muito mais fácil de encontrar
os vídeos e as músicas nas lojas ofi-
ciais e muito mais fácil para baixar
arquivos com qualidade. Acho que
as pessoas passarão a pagar pelos
arquivos ã medida que eles forem
buscando mais facilidade e qualidade
para consegui-los.

ÉPOCA - A qualidade precária da banda
larga de países como o Brasil não deve
atrasar essa evolução?
Lepe - O Brasil terá uma experiência
melhor do que tiveram países que
foram pioneiros na tecnologia, como
os Estados Unidos. A transmissão de
vídeo em tempo real está muito mais
evoluída hoje e consegue manter uma
boa qualidade mesmo com uma banda
larga de velocidade mais baixa. •
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