
Copo meio cheio 
Vista inicialmente como devastadora de audiência pelos detentores de conteúdo, distribuição digital 
já é encarada como necessidade. Resta, no entanto, encontrar modelos de negócio 

São Paulo sediou entre os 
dias 17 e 19 de março 
dois eventos que 
colocaram em pauta 
uma questão polêmica 

na indústria audiovisual: a 
distribuição digital de conteúdo. 
0 Web Expo Forum e o Congresso 
TV 2.0, ambos promovidos pela 
Converge Comunicação, empresa 
que edita a TELA VIVA, trouxeram 
ao País alguns dos maiores 
especialistas no assunto. Uma 
frase de Eric Klinker, CEO da 
BitTorrent, a maior plataforma de 
distribuição peer-to-peer, é 
significativa para a discussão do 
tema: "O BitTorrent e a própria 
Internet são vistos como o 
demônio encarnado pela mídia, 
mas somos uma empresa de 
software, não temos relações com 
sites que publicam conteúdo". Esta 
postura de condenação e a 
necessidade dos produtores de 
conteúdo de controlar a circulação 
do seu trabalho, fez com que a 
BitTorrent trabalhasse em uma 
adaptação de seu ecossistema para 
satisfazer aos publishers. 

Atualmente, 60% dos arquivos 
trocados pelo BitTorrent são 
vídeos, com destaque para a alta 
definição. Destes, 46% são de 
filmes e programas de TV e 14% 
são vídeos de conteúdo adulto. A 
ideia, ao reformular o sistema 
para os publishers, conta Klinker, 
é que eles tenham todo o controle 
sobre a disponibilização do 
conteúdo, acesso direto aos mais 
de 70 milhões de usuários ativos 
mensais do BitTorrent, acesso aos 
grupos por afinidades, melhores 
estatísticas e uso da capacidade de 

banda proporcionada pela contribuição 
dos usuários. O CEO da empresa 
revelou que as negociações com alguns 
grupos de mídia estão bastante 
adiantadas. "Já no mês de abril 
deveremos lançar as primeiras 

experiências com conteúdos em 
parceria com publishers", 
comemora Klinker. 

Ele também coloca a 
ferramenta como uma solução 
para quem está sedento por 



audiência. "Faça as pessoas 
gostarem do seu conteúdo, e a 
'monetização' virá em seguida", 
diz, lembrando cases de bandas 
como o Radiohead, que oferecem 
seu conteúdo gratuitamente na 
Internet e depois realizam ações e 
lançam produtos pagos para os fãs. 
"Escuto falar que este é o fim do 
mundo da mídia, mas a bilheteria 
do cinema está crescendo, por 
exemplo. Em 2005, a bilheteria 
global foi de US$ 23,1 bilhões, e 
em 2009 US$ 29,9 bilhões". Ele 
lembra que os gastos com home 
video, por outro lado, estão caindo, 
e que os consumidores estão 
frustrados com a lentidão das 
mudanças na mídia. "Você pode 
encarar todo o cenário como um 
copo meio cheio ou meio vazio", 
ilustrou. Para o consumidor, a 
ferramenta P2P deve tornar-se 
ainda mais atrativa. A empresa 
tem planos para deixá-la mais 
acessível e oferecer interface 
baseada na Internet, com acesso 
seguro a partir de qualquer tipo de 
device e streaming de vídeo. 

Para facilitar ainda mais o 
acesso a conteúdos, equipes do 
BitTorrent e do Google já estão 
escrevendo os códigos do 
aplicativo que permitirá P2P entre 
smartphones com sistema 
operacional Android. O aplicativo 
não estará ligado a nenhuma 
operadora, estará aberto para 
qualquer telefone com sistema 
operacional Android e nossa 
expectativa é de que ele seja 
lançado em junho", detalha o 
executivo. 

Equação 
Encontrar 

uma equação 
equilibrada, que 
traga ao mesmo 
tempo benefícios ao 
espectador, levando 
o conteúdo onde ele 
deseja consumi-lo; 
ao anunciante, que 
tem papel 

importante quando o 
objetivo é a oferta 
gratuita; e ao detentor 
de conteúdo, que quer 
ser remunerado, é uma 
tarefa árdua, como 
explica Joe Michaels, diretor sênior do 
MSN, da Microsoft, para novos 
negócios na área de vídeo. Hoje, a 
maior parte do conteúdo disponível na 
plataforma de vídeos do MSN.com é 
gratuito, com modelo baseado em 
publicidade e revenue share entre os 
detentores de direito. Segundo o 

televisão para a web não é 
garantia de sucesso. É 
preciso também encontrar 
maneiras de oferecer 
produções exclusivas e 
garantir a audiência. Uma 
das tentativas do MSN foi a 
exibição ao vivo dos shows 
do Live Earth, em 2007. 
Michaels conta que a ação foi 
lucrativa, porém, a conclusão 
é que este tipo de evento 

pode ser arriscado para a web. 
Segundo ele, webcast ao vivo é 
muito trabalhoso e oneroso, 
exigindo a comercialização de 
pacotes de publicidade muito caros 
e, por consequência, promessas de 
acesso muito grandes para os 
anunciantes. Estas metas são 

ESPECIALISTAS APONTAM A INTERNET COMO FUTURO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO, JÁ QUE A MÍDIA VEM 
CRESCENDO GLOBALMENTE E EXPRESSIVAMENTE. 

executivo, nas primeiras reuniões que a 
Microsoft teve para tentar levar o 
conteúdo das grandes emissoras para a 
web, há cinco anos, a empresa foi 
questionada sobre quanto pagaria para 
que estes detentores de conteúdos 
acabassem com seus próprios negócios. 
"Hoje as redes de TV faturam centenas 
de milhões de dólares no Hulu, por 
exemplo", diz. Para o executivo, a 
Internet é o futuro da distribuição de 
conteúdo e os números falam por s i , já 
que o acesso á Internet cresceu 
globalmente na última década. Nos 
Estados Unidos, este crescimento foi de 
pouco mais de 100%, enquanto na 
Europa foi de cerca de 300%. Na Ásia e 

América Latina foi ainda mais 
expressivo: 600% e 900% 
respectivamente. 

Para os distribuidores de 
conteúdo online, a simples 
transposição do conteúdo da 

difíceis de serem alcançadas, 
afirmou. Um dos formatos 
apontados como bem sucedido pelo 
executivo é o conteúdo patrocinado. 
Desta forma, a produção só começa 
quando já há verba aprovada pelo 
anunciante e um meio de 
distribuição definido. Seria uma 
forma de reduzir o risco para 
produtores e distribuidores de 
conteúdo. Para este tipo de 
conteúdo, alertou, agência, 
anunciante, produtora e veículo 
precisam trabalhar em conjunto e 
de forma articulada desde o início. 
Como exemplo, citou a webseries 
"Motherhood", que, com roteiristas 
e elenco de Hollywood, encenou 
histórias reais enviadas por mães, 
em uma ação patrocinada pela 
indústria de cosméticos. "Foi um 
grande sucesso na Internet, mas 
um fracasso na TV", disse. 

Michaels ressaltou que o MSN 
foi o primeiro serviço de vídeos a 
apostar na distribuição de vídeo 
online financiada pela publicidade. 
Não só o MSN, mas o Hulu, que 
detém conteúdo das grandes redes 

http://MSN.com


norte-americanas, 
provou que o modelo de 
vídeo na Internet 
bancado por publicidade 
é viável. O serviço conta 
com mais publicidade 
que o YouTube, por 
exemplo, que tem 
audiência 
significativamente maior. 
"Anunciantes amam a 
segurança do conteúdo 
premium e têm medo do 
conteúdo gerado pelo usuário", 
disse. De acordo com ele, há ainda 
um problema de padronização 
neste sentido. Os modelos de 
publicidade para TV também 
precisam evoluir para se 
adequarem à Internet. Para 
Michaels, em algum momento, um 

Pedro Rolla, diretor de 
mídia do Terra para a 
América Latina. Desde as 
Olimpíadas de Pequim, em 
2008, o portal transmite 
eventos ao vivo. Um deles 

foi os Jogos Olímpicos de Inverno de 
Vancouver, com números expressivos: 
4,5 milhões de usuários únicos, 16 
milhões de vídeos assistidos, mais de 
29 milhões de páginas vistas, 425 
horas de transmissões ao vivo e 140 
mil comentários de usuários. 

Além da transmissão ao vivo, outro 

PARA O TERRA, EVENTOS AO VIVO TÊM PROPORCIONADO 
EXPERIÊNCIAS POSITIVAS, POIS EXPLORAM UM 
CARACTERÍSTICA IMPORTANTE DO MEIO: O TEMPO REAL. 
padrão deve ser definido. 0 
executivo não duvida do modelo 
pago, lembrando que o próprio 
Hulu deve ter alguns programas 
pagos em breve. Ele acredita que 
alguns conteúdos só são viáveis se 
forem pagos, tanto na TV quanto 
na Internet. "A HBO não seria 
viável de outra forma", lembrou. 

Durante os Jogos Olímpicos de 
Inverno de Vancouver, em 
fevereiro deste ano, o MSN 
praticou também um modelo 
híbrido. O canal NBC01ympics.com 
no portal MSN transmitiu 45 
milhões de streamings de vídeo, 
com mais de 3,5 milhões de horas 
assistidas. No período, foram 
oferecidos clipes e destaques dos 
jogos gratuitos, além de 
competições ao vivo, estas apenas 
para assinantes de TV paga por 
meio de autenticação. 

Eventos ao vivo também são 
uma das apostas do portal Terra 
com a sua plataforma de vídeos, o 
Terra TV, cujo modelo é baseado 
em publicidade e oferta gratuita. 
"Internet é tempo real", justifica 

modelo que teve bom desempenho no 
Terra TV foi o catch up, com a 
disponibilização de episódios da TV 
paga na Internet pouco tempo depois 
que eles vão ao ar na televisão. 
Algumas séries, conta Pedro, tiveram 

mais de 100% de aumento na 
audiência, fazendo do catch up um 
modelo atraente tanto para o 
usuário quanto para o anunciante. 

Na busca do modelo 
Os canais tradicionais também 

têm buscado maneiras de 
conquistar a audiência na web. "A 
melhor experiência é a do 
broadcast com o broadband. Eles 
não são antagonistas", destaca 
Marcelo Gluz, gerente de novas 
mídias da Globosat. Segundo Gluz, 
a simples adaptação de produtos 
da TV para a Internet não é o 
ideal. É preciso selecionar 
programas que possam ter 
afinidade com a audiência da rede, 
considerar os elementos da 
Internet e fazer o empacotamento 
com a mesma qualidade do canal. 

Gluz conta que a Globosat tem 
trabalhado com cinco modelos. 
Um deles é usar a web como 
suporte para a TV. O reality show 
"Que Maravilha!", em que o chef 
francês Claude Troisgros ensina 
telespectadores a cozinhar, por 
exemplo, recebe inscrições pela 
Internet. A web pode também ser 
usada como complemento para a 
TV. É o que acontece em eventos 
como o São Paulo Fashion Week 
ou o Prêmio Multishow. 

A TV complementando a web 
também é válido. Isso acontece, 
por exemplo, no fantasy game 
"Cartola FC", criado pelo SporTV 
para o campeonato brasileiro. O 
consumo de mídia esportiva é 
importante para o desempenho 
dos internautas no jogo. Além de 
complementar, a TV pode inspirar 
a web, como no "Top TVZ", o 
projeto de criar uma propriedade 
web a partir do programa de 
clipes do Multishow. O último 
modelo e o mais sofisticado é o 
transmedia storytelling, que é a 
mesma história contada de uma 
maneira na televisão e de outra na 
Internet, como aconteceu com o 
programa "Nós 3", do Mutishow. 

A produção independente 

http://NBC01ympics.com


também se movimenta 
para conseguir lucrar 
com o video online. O 
branded entertainment 
aparece como um dos 
modelos mais viáveis. 
Claudio Henrique, 
diretor da Conspira 
Concept, núcleo do 
Grupo Conspiração que 
tem foco em 
entretenimento de 
marca, acredita neste modelo. 
"A tendência é descobrir soluções 
para marcas. As marcas precisam 
da Internet para ser a atração e 
não a interrupção", diz Henrique. 
A produtora tem cases de 
branded entertainment na Internet 
para marcas como Oi, Cultura 
Inglesa e MSN. 

Andiara Petterle, CEO do Bolsa 
de Mulher, grupo de mídia com 16 
propriedades no Brasil, entre elas 
o Bolsa TV, destacou que tem 
também estrutura para 
desenvolver programas para 
anunciantes, aliando product 
placement e conteúdo relevante 
para o seu público, a exemplo de 
uma série de 12 episódios que foi 
feita para a marca de maionese 
Hellmann's. Segundo Andiara, o 
diferencial de produção do Bolsa 
TV é o desenho de produção. 
"Temos uma equipe formada por 
pessoas jovens, consumidoras de 
video online. Produzimos em HD e 
conseguimos entregar conteúdo 
com qualidade independentemente 
do device. Estamos na Internet, no 
celular e na TV, no canal Oi", 
explica Andiara. 

Rosaura Pessetti, diretora da 
Pset Produções, também falou 
sobre o modelo do programa 
"Avesso", atração criada em 1999 
para abordar os bastidores do 
mundo da comunicação. 
"Tínhamos um modelo de negócio 
que não sabíamos se ia dar certo, 
em que cada marca financia a 
produção do seu programa e 
disponibilizamos gratuitamente", 
conta. 0 programa, inicialmente 

"A tendência é descobrir soluções para marcas. As marcas 
precisam da Internet para ser a atração, e não a interrupção" 
Claudio Henrique, da Conspira Concept 

exibido no canal Sony, agora 
é multiplataforma e tem 126 
parceiros. Rosaura observou 
que é necessário que se 
discuta a criação de uma 
legislação específica de 
incentivo à produção de 
conteúdo para as novas 

mídias. Aparentemente, produtores, 

distribuidores e detentores de 
direitos entraram em um 
consenso sobre a distribuição 
digital e encaram a situação 
como um copo meio cheio. 
Agora, os esforços concentram-
se em buscar maneiras de 
preencher este copo de forma a 
saciar completamente a sede. 

TEM PEIXE NA REDE 
A Internet e o fenômeno das redes sociais têm 

impulsionado e também inspirado o desenvolvimento 
de negócios baseados em aproveitamento e 
remuneração do talento criativo encontrado na rede. 
Dois exemplos foram apresentados durante. O italiano 
Luca Massaggi, apresentou a empresa que dirige, a 
Zooppa, uma plataforma tecnológica e modelo de 
negócios criados para aproximar marcas e 
consumidores. A premissa da empresa, fundada na 
Itália em 2007, é agregar talento criativo na 
comunidade Zoopa.com para desenvolver 
campanhas para as marcas a partir de um briefing 
das empresas. O conteúdo produzido pelo usuário é 
submetido à votação dos membros da comunidade, da 
própria marca e do conselho da Zooppa. O autor do 
melhor projeto é remunerado e o conteúdo é então 
utilizado em campanhas virais nas redes sociais ou 
offline, neste último caso, somente após negociação 
dos direitos. 

De acordo com Massaggi, a empresa já 
desenvolveu 90 campanhas para marcas como Google, 
Microsoft e Kit Kat. Hoje, a comunidade Zooppa reúne 60 mil usuários sendo 
6 mil brasileiros. A empresa tem bases nos Estados Unidos, no Brasil (desde o 
começo de março) e pretende abrir uma unidade no Reino Unido. No Brasil, a 
Zooppa já lançou um concurso para o desenvolvimento de uma campanha para 
a Sky, cujo valor total da premiação é US$ 11 mil. Em duas semanas, a 
campanha havia recebido 100 peças gráficas, seis 
vídeos e dois mil documentários. Ao final de oito 
semanas, que é o tempo previsto para o concurso, a 
expectativa é receber entre 60 e 100 vídeos e entre 
500 e mil peças gráficas. Um concurso para a HP com 
premiação de US$ 15 mil deve entrar nas duas 
próximas semanas e ainda há cerca de quatro 
concursos em negociação para os próximos meses. 
"O benefício para o cliente é que o consumidor dá a 
sua visão e desenvolve campanhas criativas. 
Há efeito virai e engajamento. Já o usuário 
ganha destaque, networking e remuneração", 
observa Messaggi. 

Ariel Alexandre, diretor da Videolog, também 
apresentou o modelo de negócio da plataforma. 
O Videolog é uma comunidade de produção de conteúdo 
em cídeo com 5,5 milhões de visitantes únicos e 500 mil 
produtores cadastrados. Segundo Alexandre, os 
anunciantes conhecem o trabalho dos produtores 
cadastrados, apelidados de videologers, e os contratam 
para fazer filmes sobre os seus eventos. 

http://Zoopa.com
Text Box
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