
De tela em tela 
Diretor geral do Google no Brasil fala da nova plataforma para a TV da gigante da Internet e 
diz que mudanças no consumo de mídia serão maiores do que se pensa. 

uem ainda enxerga o 
Google como uma 
empresa apenas de 
Internet precisa rever 
rapidamente seus 

conceitos. A marca é hoje um dos 
nomes mais fortes também na 
indústria de telefonia celular, com 
seu sistema operacional Android, e 
pretende levar sua plataforma, a 
partir deste ano, para telas 
maiores, com o Google TV, sistema 
de busca e organização de 
conteúdos para a TV lançado no 
início deste ano. 

Coincidência ou não, seu diretor 
geral para o Brasil, Alexandre (Alex) 
Dias, foi "pinçado" justamente do 
setor de TV por assinatura, bem 
como seu antecessor no cargo, 
Alexandre Hohagen, ex-HBO, que foi 
para a direção do Google na 
América Latina. 

Engenheiro formado pela 
Unicamp, Dias foi diretor de 
vendas e marketing da Sky no 
Brasil, e CEO da DirecTV na 
Argentina e Uruguai até sua 
contratação pelo Google, em 2008. 

Nesta entrevista exclusiva, ele 
falou a TELA VIVA sobre o papel 
do Brasil para a empresa, e sua 
visão sobre o futuro do consumo 
de mídia em múltiplas 
plataformas. 

TELA VIVA Qual a 
importância do Brasil na 
estratégia do Google? 

A L E X DIAS O Google é uma 
plataforma global, deve ser uma 
das empresas mais globalizadas do 
mundo. É fundamentado no fato 
de que qualquer produto que você 
lança hoje na Internet tem o 
benefício de ser imediatamente 

escalável - no segundo dia já está 
disponível no mundo todo. 

Dentro disso, o Brasil é um dos 
mercados de maior volume no mundo, 
e obviamente o Google percebe isso. 
São 200 milhões de habitantes, 75 
milhões de usuários de Internet, em 
LAN houses ou em casa. É uma massa 
muito considerável. 

Que posição o país ocupa entre os 
usuários dos serviços do Google? 

Quando se fala em comportamento 
do usuário, o Brasil está sempre entre 
os "top 5" ou "top 10" em número de 
usuários, dependendo do serviço. Em 
buscas, por exemplo, nosso principal 
serviço, está entre os dez maiores. Em 
e-mail e YouTube, está no "top 5". E 
em Orkut é o número um, claro. 
O que vemos é uma demanda 
crescente. Dentro do Google, o Brasil é 
o país que mais cresce. 

E isso já se reflete na receita? 
Reflete em crescimento*, no 

potencial que o país tem. Esse é o 
diferencial. O Brasil é uma 
operação relativamente pequena 
dentro dos U$ 30 bilhões que o 
Google fatura. Mas não é só a 
monetização hoje. Estamos 
olhando o crescimento. E há a 
questão da mobilidade social, que 
hoje já absorve a questão 
tecnológica muito mais 
rapidamente que há cinco ou dez 
anos. É só ver o que acontece com 
o celular. É impressionante, por 
exemplo, a velocidade com que os 
players locais já falam de tablets, 
uma coisa super premium, que 
acabou de ser lançada, e aqui já 
existe uma movimentação. 

A empresa desenvolve 
produtos no país, ou apenas 



traduz o que vem de fora? 
Nosso desenvolvimento é 

diferente do tradicional. Não 
fazemos localização. Os centros de 
desenvolvimento pelo mundo 
trabalham integrados. Os projetos 
são colaborativos. Temos um centro 
de desenvolvimento em Belo 
Horizonte que trabalha em conjunto 
com outros centros no mundo. Por 
exemplo, temos um grupo de 
"quality search", que trabalha nos 
fundamentos da busca, na melhoria 
da qualidade da busca. Este grupo 
desenvolve para o mundo todo, 
trabalha não só pra melhoria da 
experiência do usuário no Brasil, 
mas em todo o mundo. 

Além disso há aqui um grupo 
importante, como não poderia 
deixar de ser, que cuida do 
desenvolvimento do Orkut. O 
Brasil tem uma "ownership" do 

Orkut e desenvolve o serviço junto com 
a Índia e outros países. 

O YouTube é a maior plataforma de 
vídeo online do mundo. Em outros 
países, o site vem trabalhando com 
vários provedores de conteúdo 

"TEM UM FENÔMENO QUE 
AINDA NÃO ACONTECEU 

INTEIRAMENTE NO 
BRASIL, QUE É UMA 

PROFISSIONALIZAÇÃO 
DO CONTEÚDO 

AMADOR ONLINE'.' 
profissional, deixando um pouco de ter 
apenas conteúdos gerados pelo usuário 
(UGC). Isso se repete no Brasil? 

A gente percebe que, no 
comportamento do usuário, o consumo 
de vídeo se estende além do UGC ("user 

generated content"), do conteúdo 
amador, mas há também uma 
janela importante para o conteúdo 
mais profissional, dos nossos 
parceiros. Este consumo, até pela 
característica da interatividade, é 
muito diferente do consumo da 
televisão. Há uma diferença muito 
grande entre o que é premium e o 
que é popular. 0 popular, quando 
chega a 5 milhões, 20 milhões de 
views, começa a trazer elementos 
muito novos pro consumo de 
mídia de uma maneira geral. 

0 YouTube tem essa 
característica, então faz a gente 
experimentar, para entender como 
esse consumo de mídia evolui. 0 
que a gente já conhece? Sabemos 
que é uma plataforma que as 
pessoas acessam, tem milhares de 
pageviews, as pessoas buscam 
(NR: depois do Google, o YouTube 
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é a segunda maior plataforma de 
buscas). Aliás, temos pesquisado 
formas de evoluir essa busca. Hoje 
é por tags (palavras-chave), mas 
estudamos como podemos fazer 
para que o sistema reconheça os 
vídeos, vozes, os temas que estão 
sendo discutidos naquele vídeo, e 
busque as imagens. 

Na web as pessoas se engajam. 
Eu vim de pay TV e já havia essa 
pergunta, "como as pessoas se 
engajam", e se falava na 
integração do mundo offline com o 
mundo online. No YouTube é 
assim, são 24 horas de conteúdo 
adicionados por minuto. As 
pessoas se envolvem, elas gostam 
daquela plataforma. Esses aspectos 
da experiência de consumo de 
vídeo são muito ricos e facilitam a 
experimentação. 

Nesse sentido, a gente vem 
buscando cada vez mais parceiros, 
desde que eles estejam abertos a 
experimentar com tecnologias 
como essa, discutindo parcerias 
onde a gente dá ferramentas de 
controle dos direitos, com várias 
opções para monitorar, monetizar. 
São várias possibilidades. Eu diria 
que estamos engajados em 
negociação com 100% dos grupos 
de mídia hoje no Brasil. 

Agora, tem um fenômeno que 
ainda não aconteceu inteiramente 
no Brasil, que é uma 
profissionalização do conteúdo 
amador online. O cara gera um 
conteúdo que atinge 5,10 milhões 
de views, ele está criando algo que 
é popular e premium, começa a 
ficar sofisticado. Isso ainda não 
está acontecendo muito por aqui. 
O Brasil, nossos estudos mostram, 
tem uma lacuna, um atraso de três 
a cinco anos na adoção de 
tecnologias, uso de Internet, em 
relação aos mercados mais 
desenvolvidos, EUA e Inglaterra. 

Os anunciantes também 
começam a testar isso e isso traz 
um elemento muito novo ao 
ecossistema. Nos EUA já 
perceberam a questão do 

"NOSSA APOSTA É QUE 
(O GOOGLE TV) FUNCIONE, 

PORQUE VIVEMOS UM 
TIMING DIFERENTE DO QUE 

HÁ CINCO, DEZ ANOS, 
QUANDO JÁ SE FALAVA 

NA INTEGRAÇÃO DE 
INTERNET COM TV". 

engajamento. Marcas são lançadas pela 
Internet, produzindo conteúdos 
engajadores, de baixo custo, com 
grande sucesso. 

Para esses parceiros premium, 
vocês têm modelos de negócios 
diferenciados? Como isso funciona? 

Os modelos, de maneira geral, não 
variam tanto assim. Você monetiza por 
venda (do conteúdo), o que ainda não é 
uma coisa feita em escala massiva pelo 
YouTube, ou você vai monetizar por 
revenue share (de publicidade). Esse 
share pode ser de zero a qualquer 
número. O que os parceiros vêm 
aprendendo com as novas tecnologias 
que temos colocado à disposição, de 
controle de direitos etc, é que uma 
estratégia como essa, de publicação de 
vídeos no YouTube, não é estanque. Tem 
que fazer parte de uma convergência, de 
uma integração de mídias. 

Isso tem começado a aparecer mais, 

há várias experiências 
interessantes dos grupos, que 
estão vendo novas formas de 
consumo, o cara que vê várias 
vezes o mesmo vídeo, ou que 
busca rever uma cena do jornal ou 
da novela. 

Vocês lançaram este ano o 
Google TV. Alguma perspectiva 
de chegar ao Brasil? 

A plataforma foi lançada 
recentemente nos EUA, chega às 
lojas agora no outono (norte-
americano), com parceiros fortes 
como Sony, Logitech, Best Buy... 
deve ser como foi com o Android 
há 18, 24 meses. A gente tinha um 
OEM (fabricante terceirizado), um 
operador e um aparelho. Pro 
lançamento é importante ter um 
controle sobre como a experiência 
do usuário vai realmente 
acontecer. O roadmap é 
semelhante, vai se limitar no 
começo ao mercado americano e a 
esses partners, pra gente entender 
como o público interage, qual é a 
demanda. 

Nossa aposta é que funcione, 
porque vivemos um timing 
diferente do que há cinco, dez 
anos, quando já se falava na 
integração de Internet com TV. 
Melhorou tudo, desde a 
arquitetura de hardware, com 
processadores mais potentes, até a 
questão da penetração e 
maturidade da Internet e da banda 
larga. Tem ainda o elemento 
"search", a "encontrabilidade", 
que é relevante para a televisão. 
Tem que integrar mídias. Por isso 
estamos colocando uma plataforma 
baseada em Android e no browser 
Chrome, que tem características 
importantes de velocidade, 
latência, acesso etc. 

A plataforma será mais 
aberta do que a Apple TV, ou 
mesmo essas broadband TVs que 
os fabricantes colocaram no 
mercado, nas quais há um filtro 
para o conteúdo disponível? 



O Google TV é uma plataforma 
aberta, com browser, que vai 
buscar todos os conteúdos de 
mídia, bookmarks, customizar o 
seu consumo de mídia para todas 
as plataformas que estão ligadas 
ali. Vai interligar seu DVR, a 
Internet, o que houver. É uma 
plataforma aberta, que pode 
acessar o conteúdo de tudo o que 
esteja conectado. 

Vai haver uma "locadora 
virtual" do Google, uma 
biblioteca de conteúdos? 

Não. A melhor definição é um 
sistema operacional, com um 
browser, que te dá uma nova 
interface com a televisão, que não 
existia. É o mesmo conceito do 
Android, aberto. Vai ter espaço 
para aplicativos, pra comunidade 
de desenvolvedores. A gente não 
tem o controle. É uma plataforma 
aberta de acesso. 

E aí pode haver um aplicativo 
de uma locadora virtual, como a 
Netflix nos EUA? 

Sim, ela (a plataforma) prevê 
uma forte dimensão de "apps", faz 
todo o sentido. É mais uma tela, 
como o celular, o iPad. Ela prevê 
uma camada de aplicativos. 

Como alguém que veio de 
televisão, qual a sua visão sobre 
o futuro do consumo de televisão, 
entre linear e não-linear? Que 
espaço cada um vai ocupar? 

Eu defendi tanto tempo o 
espaço que a TV deve ocupar 
(risos). O problema é o seguinte. É 
um clichê, mas obviamente a 
convergência vai passar por cima 
de qualquer um desses devices, 
seja ele televisão ou não. A 
indústria de TV, dentro desses 
devices, é a mais madura e a mais 
"entrincheirada", por razões 
óbvias. É uma tecnologia que 
sempre teve muito poder, com a 
questão do broadcast. É hoje 
pulverizada do ponto de vista de 
grupos econômicos, e acabou 

"É UM CLICHÊ, MAS 
OBVIAMENTE A 

CONVERGÊNCIA VAI PASSAR 
POR CIMA DE QUALQUER UM 

DESSES DEVICES, SEJA ELE 
TELEVISÃO OU NÃO? 

adotando modelos que são 
absolutamente antagônicos aos 
modelos que valem na Internet hoje. 

Se você fizer uma comparação com 
a Apple, versus uma empresa de pay 
TV, a Apple vende um device, a 
operadora vende um acesso. Eu tinha 
esse debate dentro da DirecTV: como é 
que você tem um computador, que é o 
set-top box, com tanta tecnologia, 
processamento, e que é esquecido 
debaixo da TV, não usa pra nada? É a 
contramão da história do que é um 
device. Você coloca tecnologia, 
processamento, e vende isso, as 
pessoas compram. Na indústria de TV 
isso não ocorreu. 

Essa evolução foi sendo mais ou 
menos linear até agora, mas será mais 
disruptiva do que as pessoas pensam. 

Um colega me contava de seu filho de 
12 anos, que está ligado em cartoons 
japoneses. E tem uma molecada ligada 
nisso, assistindo 20 minutos por dia de 

cartoon japonês. Você não vai tirar 
da cabeça desse jovem que ele vai 
consumir aquilo que ele quiser. 
Essa onda que está vindo não é 
nada linear, é altamente disruptiva, 
e vai acontecer. 

E em relação aos modelos? A 
onda também é disruptiva para 
os modelos de negócio. Como 
ficará essa reconfiguração do 
mercado? Quem paga pelo 
cartoon japonês? 

Temos dois extremos de 
modelos: 100% pago e 100% 
grátis, bancado por publicidade. O 
que eu acho que está acontecendo 
é que depois de se testarem os 
modelos e se virem as debilidades 
de ambos, porque os dois têm 
debilidades, se está testando como 
essa onda de conteúdos se adapta 
ou se readapta a modelos híbridos. 
Eu não acho que o modelo de 
subscription morreu. Muita gente 
diz "eu não vou pagar de jeito 
nenhum", mas isso é se o conteúdo 
não se autosseleciona, se 
autossegmenta. À medida em que 
ocorre uma tendência natural 
desse conteúdo se autoagregar em 
segmentos, você vai pagar por algo 
que considera premium e que já 
não tem mais o acesso livre, como 
é até agora. 

Também não esqueça que o 
que está acontecendo hoje em 
termos de precificação da 
publicidade online está alterando 
esse gráfico. A publicidade online 
começou no Brasil e no mundo 
como um "underdog", se pagavam 
centavos. Isso vai acabar. Qual o 
valor que se tem em ver um vídeo 
de uma cerveja na TV aberta, em 
30 segundos, passivamente, contra 
você interagir com esse vídeo 
durante três minutos, num 
YouTube, onde você clicou, viu, 
compartilhou no Facebook dizendo 
que gostou daquilo, fez um 
rating...? São experiências 
completamente diferentes e que 
precisam ser reprecificadas. É o 
que está ocorrendo hoje. 
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