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Capa

A revolução  
do conteúdo 
chega à TV
De olho na crescente oferta de programas de 
televisão pela internet, operadoras lançam produtos 
para combater a migração da audiência

Por SANDRA REGINA DA SILVA

A televisão passa por uma grande trans-
formação. São tantas as opções para 

se consumir conteúdo que é difícil deci-
dir onde, quando e como. No passado, a 
principal opção era sentar-se à frente da 
TV e escolher entre meia dúzia de canais, 
isso quando todos eles apresentassem boa 
recepção. Como alternativa existia ir até 
uma videolocadora para alugar uma fita 
de videocassete ou comprar um título no 
varejo. Agora, tem conteúdo da TV aberta 
VHF e UHF analógica e digital, da TV pa-
ga, pay-per-view, canais on demand e a la 
carte, da internet (gratuito ou que pode 
ser assinado, alugado e comprado), das 
locadoras físicas de DVD e de Blu ray... 
Também é preciso decidir se vai assistir 
no aparelho de tubo, na HDTV, na 3D, 
na TV com internet embarcada, de LCD, 
plasma ou LED. Mas também pode ser na 
portátil, no tablet, no smartphone... Com 
tantas opções, surge a pergunta: tem de-
manda para todo esse conteúdo? E quem 
vai pagar para ter acesso a tudo isso?

Diante de tais evoluções, a TV por as-
sinatura não poderia ficar estática e cor-
rer o risco de perder fatia do mercado. 

Até pouco tempo atrás, a TV aberta era 
a principal concorrente da paga, mas o 
segmento tem diante de si um nicho que 
promete se desenvolver: os fornecedores 
de conteúdo pela internet. As operado-
ras de TV por assinatura levavam à casa 
de seus assinantes um número grande 
de canais abertos e fechados e conteú-
dos avulsos, por meio de canais a la car-
te e em pay-per-view (PPV), pelo qual o 
cliente da operadora pode comprar um 
filme ou evento num modelo fechado (o 
conteúdo, em canais limitados, tem ho-
ra de início e término predefinidos). Pa-
ra fazer frente às chamadas locadoras vir-
tuais, que permitem recursos não dispo-
níveis no sistema de PPV (como pausar 
e retroceder o filme, por exemplo), ope-
radoras e canais desenvolveram serviços 
de vídeo on demand (VOD).

Em agosto de 2010, a Sky lançou o ser-
viço Sky on Demand, com entrega de con-
teúdo em HD. A capacidade era de dez 
filmes, que foi aumentada para 30 títu-
los no final de julho e terá novo upgrade 
até o final deste ano, quando atingirá 40 
produtos de até duas horas cada. Outra 

ampliação será no conteúdo, como in-
forma Marcia Cruz, diretora de progra-
mação e aquisições. Hoje são oferecidos 
somente filmes, como Rio, Megamente e 
Entrando Numa Fria Maior Ainda com a 
Família, mas até dezembro as opções se 
abrem para documentários, shows e ma-
ratonas de séries. “Temos acordos com 
oito grandes estúdios. Algumas negocia-
ções, como com Warner e Sony, dão à Sky 
janelas exclusivas, ou melhor, a primeira 
janela depois do cinema”, revela a execu-
tiva, ao contar que há filmes que são lan-
çados pela operadora no mesmo dia em 
que chegam às locadoras.

O modelo de negócios da Sky com o 
assinante é transacional — ele com-Cena do longa de animação Megamente, à disposição no Sky on Demand: operadora tem acordo com oito grandes estúdios de cinema
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pra um título on demand, por R$ 9,90, e 
o sinal fica disponível por 24 horas. “Mas 
também oferecemos alguns conteúdos 
sem custo, como maratona de filmes in-
fantis, para que o assinante possa degus-
tar o produto”, diz Marcia. Ela não divulga 
o volume de vendas, mas informa que é 
relevante: “Segundo os próprios estúdios, 
a Sky é a operadora que mais vende VOD 
e PPV na América Latina”, garante.

A TVA também possui o serviço de 
VOD na Fibra TV, com acesso à Locado-
ra Virtual, que tem cerca de dois mil títu-
los com qualidade HD, entre filmes, mú-
sicas, documentários e conteúdo infantil. 
“O vídeo sob fibra é oferecido na cidade 
de São Paulo pela TVA, como resultado 
da parceria comercial com a Telefônica”, 
conta Ricardo Perez, diretor de marketing 
da operadora. Na Locadora Virtual,  os pre-
ços vão de R$ 3,90 a R$ 6,90. No mês de 
julho estavam em cartaz, entre outros lon-
gas-metragens, Bravura Indômita, Jack
ass3.5 e Deixeme Entrar, mas no vasto 
acervo há também séries, como Leverage. 

O tempo de disponibilidade é variável, 
dependendo do conteúdo, e pode ser 24 
ou 48 horas. Pelo sistema, o cliente faz a 
busca por meio de um catálogo disponí-
vel no portal e assiste imediatamente ao 

Anúncio de lançamento do Now (acima), serviço da Net que conta com um acervo de dois mil 
títulos, entre eles Cisne Negro, Rio e Transformers (ao lado)

conteúdo escolhido.
A Net lançou o serviço Now em abril 

deste ano, inicialmente em São Paulo, mas 
ele já foi expandido para Rio de Janeiro, 
Campinas, Brasília, Porto Alegre, Curitiba 
e Belo Horizonte, com novas praças pre-
vistas até o final de 2011. “Trata-se de um 
novo conceito de assistir TV. O Now dis-
ponibiliza um acervo de mais de dois mil 
títulos — como Cisne Negro, Rio e Trans
formers —, entre conteúdos pagos (prin-
cipalmente filmes) e gratuitos (conteúdos 
veiculados pelos canais que fazem parte 
do pacote do assinante), que os clientes 
podem assistir quando quiserem”, expli-
ca Márcio Carvalho, diretor de produtos 
e serviços da operadora. São filmes, do-
cumentários, séries, esportes, conteúdo 
infantil, shows, videoclipes, produção em 
3D e karaokê, entre outros. O serviço es-
tá disponível para assinantes dos paco-
tes Net HD e Net HD Max.

De acordo com Carvalho, há lançamen-
tos de filmes em HD (preço de R$ 9,90), 
que chegam ao Now ao mesmo tempo 
que às lojas e locadoras, além de filmes 
de catálogo (a partir de R$ 3,90). Na video-
teca da Net há conteúdos em HD e SD, 
e a plataforma também suporta HD 3D. 
“Pelo mesmo equipamento e controle re-

moto já instalados o cliente pode acessar 
o Now, onde o conteúdo está disponível 
sob demanda. Por meio de uma interface 
simples e intuitiva, ele solicita o progra-
ma que quer ver. O conteúdo passa a ser 
exibido imediatamente, sem download 
e sem espera para começar”, diz Carva-
lho, ficando disponível por 24 ou 48 ho-
ras, dependendo do conteúdo.

Toda produção fica armazenada na 
“nuvem”, em servidores hospedados na 
rede da Net e a transmissão, via rede de 
fibra óptica da operadora, é exclusiva e 
totalmente independente da TV paga e 
da banda larga. “O cliente tem autonomia 
para gerenciar a transmissão. Caso quei-
ra interromper o programa para voltar a 
assisti-lo mais tarde, o sistema registra 
o ponto onde o vídeo parou e possibili-
ta retomar na mesma posição. Pelo con-
trole remoto também é possível pausar, 
voltar ou adiantar a programação. Tam-
bém é possível fazer busca de conteúdo 

por título ou ator/diretor, utilizando um 
teclado virtual”, explica o executivo da 
Net. A tecnologia empregada possibili-
ta que o serviço seja disponibilizado pa-
ra computadores e dispositivos móveis.

A Via Embratel não tem nem planos 
de oferecer VOD ou streaming, segundo 
Antonio João, diretor executivo da ope-
radora de DTH, mas seus assinantes têm 
um equipamento com capacidade para 
gravar até 500 horas da programação. “Há 
a possibilidade de o cliente encadear  as 
gravações. Ele aperta um botão solicitan-
do a gravação e o sistema oferece a op-
ção de gravar todos os episódios de uma 
série, por exemplo. Ele só precisa assistir. 
Isso vai ao encontro da necessidade das 
pessoas de otimizar o tempo de assistir 
à TV”, afirma.

Muu está pronto
A Globosat já está preparada para ofe-

recer conteúdo sob demanda. Lançou Home page do Muu: site reúne o acervo de 20 anos de produções originais da Globosat
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o site Muu, que reúne todo o acervo de 
entretenimento produzido nos seus 20 
anos, como Diário do Olivier (GNT), Ci
lada (Multishow), Larica Total (Canal Bra
sil) e Marília Gabriela Entrevista (GNT). 
No momento, está em negociação com 
as operadoras para seu lançamento. “O 
serviço consiste na disponibilização de 
um amplo catálogo de programas na ín
tegra, exibidos nos canais Globosat, que 
poderão ser assistidos em computado
res fixos, TVs conectadas, consoles de jo
gos ou dispositivos móveis como tablets 
e smartphones, com o consumo sempre 
vinculado à assinatura de TV por assina
tura do usuário”, explica Gustavo Ramos, 
diretor de novas mídias da Globosat. As
sinantes dos canais da Globosat, seja por 
cabo, satélite ou MMDS, podem acessar 
os conteúdos do acervo num “modelo TV 

everywhere”, complementa. O modelo de 
cobrança será definido pelas operadoras. 
Cerca de 10% desse conteúdo será aberto 
a todos os internautas para experimenta
ção na web.

Inicialmente, há mil horas de progra
mação, volume que deve dobrar até o final 
deste ano. Além do conteúdo dos canais 
Globosat, haverá programação adicional 
de parceiros, como a Som Livre. De acor
do com Ramos, o potencial de visitantes 
únicos do Muu é de 27 milhões de pesso
as, que é a população que vive nos domi
cílios (cerca de oito milhões) com acesso 
aos canais da Globosat, distribuí dos por 
aproximadamente 22 grandes operado
ras em todo o País.

A Rede Telecine colocou no mercado 
os serviços Telecine On Demand e Tele
cine Play. “O Telecine On Demand está 

cedoras de conteúdo online, apesar de a 
maioria dos players de TV por assinatu
ra não considerar o serviço das locado
ras virtuais como concorrentes. “Acre
ditamos que os modelos de negócio se 
complementam. Há espaço tanto para as 
empresas de TV por assinatura como pa
ra as que atuam no segmento de aluguel 
de conteúdo pela internet. Cada uma po
de atuar de maneira distinta para atingir 
a cada público”, acredita Perez, da TVA. 

Marcia não vê essas empresas online 
como concorrentes da Sky ou da TV por 
assinatura como um todo, nem ao com
parar com a oferta de conteúdo, nem com 
a qualidade do produto — pelo menos 
por enquanto. O próprio formato, a na

vegabilidade, diz ela, não se mostram tão 
atraen tes para o usuário. “O mercado de 
TV por assinatura é jovem, com espaço 
para crescer. O conteúdo é uma commo
dity, de modo geral. Quando se oferece 
um empacotamento com recursos, isso 
é que é uma opção matadora”, defende. 

Para Ramos, há espaço, desde que ha
ja cumprimento dos direitos autorais e de 
exibição. “Cada vez mais, o grande dife
rencial para captar a audiência dos usuá
rios é a relevância do conteúdo. E nosso 
papel como programadora é justamen
te esse, o de levar ao assinante uma pro
gramação de qualidade que atenda os 
interesses de cada um dos públicos, in
dependentemente de seu formato”, diz o 
diretor da Globosat.

Carvalho considera que o Net Now é 
um “serviço completamente inovador, di
ferente das locadoras de conteúdo pela in
ternet”, principalmente porque o cliente 
não depende de conexão de banda larga 
para acessálo. Antonio João tem opinião 
diferente: “Na realidade, todo mundo que 
conecta algum tipo de dispositivo na TV 
é um concorrente, do DVD ao videoga
me. Esses serviços de TV na internet se
rão concorrentes. O que percebemos e 
que precisa ficar bem claro é que o cus

to desse conteúdo precisa ser equilibra
do entre as empresas para não se criar 
distorções que, no futuro, prejudiquem 
o cliente”, analisa. 

Como as operadoras também vendem 
serviço de acesso à internet, elas terão 
ganhado caso o conteúdo online cresça 
muito, pois o internauta desejará maior 
largura de banda nas conexões. Bom tam
bém para as teles. Entretanto, a consulto
ria JD Power & Associados, dos Estados 
Unidos, divulgou recentemente um es
tudo que mostra que os serviços de VOD 
estão ganhando espaço sobre as assina
turas da pay TV naquele país. Essa ten
dência é maior, quanto mais jovem é o 
consumidor.

disponível para os assinantes dos paco
tes HD de algumas operadoras de TV por 
assinatura do País e possibilita ao cliente 
assistir aos maiores sucessos recémsaí
dos dos cinemas sem sair de casa. Ele es
colhe o conteúdo que deseja assistir em 
seu televisor, na hora em que quiser, com 
a mais alta qualidade de som e imagem”, 
informa João Mesquita, diretor geral da 
Rede Telecine. Estão disponíveis recen
tes filmes exclusivos da Fox e de estúdios 
independentes.

O outro novo serviço, o Telecine Play, 
é direcionado aos assinantes da Rede Te
lecine de pacotes HD da Net. Por meio 
dele, é possível escolher quando assistir 
aos grandes sucessos da programação, 
sem custo adicional. “A Superestreia é 
exibida aos sábados no Telecine Premium 
com som original e no domingo, em ver
são dublada, no Telecine Pipoca. Já na se
gundafeira seguinte o filme passa a fa
zer parte do acervo do Telecine Play, no 
Now. O assinante pode escolher o que as
sistir, quando e ainda pausar e recomeçar 
o filme de onde parou”, conta Mesquita.

Concorrência
Com esses serviços de VOD, as opera

doras fazem frente à atuação das forneVideostore do Terra TV: acervo deve chegar a cinco mil títulos até o final deste ano

Locadora virtual da Saraiva: operadoras consideram o serviço complementar à TV por assinatura

NetMovies oferece quatro mil títulos, inclusive em TVs conectadas, tablets e smartphones
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Há uma ampla oferta de conteúdo 
sob demanda nos Estados Unidos. 
Além de streaming e canais on 
demand das operadoras de TV a 
cabo, pela internet atuam nesse 
segmento Hulu, Vudu, Netflix, 
Amazon, Google, Apple, para citar 
alguns.

O Vudu oferece três mil títulos 
de filmes em high definition (HD), 
além do conteúdo em standard 
definition (SD), e atua com as opções 
de aluguel ou compra individuais. 
Não há mensalidade. Para ter acesso 
ao serviço de video on demand em 
HD do Vudu é necessária conexão 
banda larga e um dispositivo que 
já vem instalado em aparelhos da 
LG, Mitsubishi, Toshiba, Samsung, 
Sanyo, Sharp e Vizio. O stream 
também pode ser feito para 
Playstation 3, player de blu-ray ou 
computador. 

O Vudu streaming exige conexão 
de no mínimo 1 Mbps para conteúdo 

Muito conteúdo nos EUA

SD (480p); 2,25 Mbps para HD (720p); 
e 4,5 Mbps para HDX (1080p). O 
aluguel de filmes custa US$ 2 por duas 
noites. Ele garante ter as melhores 
negociações com os estúdios de 
Hollywood, disponibilizando um filme 
no site no mesmo dia em que é lançado 
nas videolocadoras. Para se ter uma 
ideia, o filme Insidious, que estreou 
em 1º de abril de 2011 nos cinemas dos 
EUA, entrou na lista do site no  
dia 12 de julho.

O Hulu é outro serviço de vídeo 
online que permite aos norte-
americanos assistirem a vídeos SD 
direto em seu browser, a qualquer 
hora e de graça. Oferece ainda o 
serviço Hulu Plus de assinatura, pelo 
qual se pode fazer o streaming de 
filmes, documentários e temporadas 
completas de programas de TV em 
alta definição, exibidos na ABC, Fox, 
NBCUniversal, entre outros canais. A 
programação é fornecida por cerca de 
260 empresas de conteúdo. 

O custo da assinatura é de US$ 7,99 
por mês e a programação pode ser 
assistida em computadores, TVs com 
internet embarcada (as “internet-
conect TVs”), aparelhos blu-ray, set-
top boxes, telefones celulares e 
tablets. Fundado em 2007, o Hulu é 
uma operação independente, com 
escritórios em Los Angeles, Nova York, 
Chicago, Seattle e Pequim. Entretanto, 
NBCUniversal, News Corporation, The 
Walt Disney Company, Providence 
Equity Partners e a equipe do Hulu 
dividem as ações da companhia.

Assinaturas
O Netflix, que está prestes a estrear 

no Brasil, conta com membros nos EUA 
e Canadá e oferece filmes e episódios 
de programas de TV de forma ilimitada, 
mediante assinatura mensal. Ele 
permite que se assista à programação 

Prestes a estrear no Brasil, Netflix pode ser captado em 200 diferentes dispositivos nos EUA

Instant Video da Amazon: modelo de assinatura anual e acervo de 5 mil filmes e programas

Hulu tem programação fornecida por 260 empresas de conteúdo, entre elas ABC, Fox e NBC

TVs inteligentes
Uma coisa é certa: assistir a um filme 

ou a um jogo de futebol na tela do com-
putador não dá a melhor das experiên-
cias. Os equipamentos com acesso à in-
ternet, os chamados smartTVs, chegam 
para tentar deixar as variadas formas de 
conteúdo gratuito e pago da rede mais 
próximas ao hábito arraigado da popu-
lação de sentar no sofá para assistir à te-
levisão no próprio aparelho. Essa nova 
geração de televisores permite que o te-
lespectador alugue um filme ou veja os 
gols do seu time apenas procurando nos 
aplicativos da TV. Com diversos widgets, 
as smartTVs permitem navegar na web, o 
que também já era possível ao conectar 
o PC ou notebook no televisor.

Para aqueles que adquiriram apare-
lhos top de linha antes do lançamento 
dos televisores com internet embarcada, 
há a opção de caixas que conectam a TV, 
pela entrada HDMI, à internet. Uma de-
las é o Boxee Box, da D-Link, classifica-
do como uma central de mídia, que tem 
até slot para cartão de memória SD. Com 
preço sugerido de R$ 899, ele reproduz na 
TV conteúdo armazenado em pendrives 
e HDs, além de vídeo e música em strea-
ming da internet. Seu design é diferente, 
no formato angular, e é ligado à TV por 
meio de cabo HDMI e à internet via Wi-
Fi ou Ethernet. Ao todo vem com 1.780 
aplicativos na memória. Acompanha o 
Boxee Box um controle remoto, que de 
um lado tem as opções de reprodução 
de conteú do e do outro um teclado para 
navegação na internet.

Há uma caixa mais barata, por aproxi-
madamente R$ 370. Trata-se do WD TV 
Live, player multimídia da Western Digi-
tal, que também acompanha um contro-
le remoto, e exibe fotos, música e vídeo 
em full HD na TV.

Recentemente, a rede de lojas Fnac 
lançou o FnacBox, montado pela Tecno-
world no Brasil, a partir de parceria com 
Intel e Microsoft. Ao preço de R$ 999, o 
aparelho tem disco rígido de 320 Gb pa-
ra armazenamento de dados e conta com 
um pequeno teclado wireless. É indicado 
para as 30 milhões de TVs vendidas nos 
últimos quatro anos sem recurso de co-
nexão à internet. A caixa permite nave-
gar na internet pela TV, acessar e-mails 
e redes sociais, visualizar todos os tipos 
de arquivo multimídia, além de ser equi-
pada com os programas MSN Live Mes-
senger e Skype, permitindo videoconfe-
rência na tela da TV. Outro acesso facili-
tado é à locadora virtual FnacBox-Offi-
ce, que permite comprar e baixar filmes, 
com um acervo atual de 1,2 mil títulos 
para download.

Locadoras virtuais
A FnacBox-Office atua num segmento 

de conteúdo online em que já existe com-
petição. As chamadas “locadoras virtuais”  
conquistam cada vez mais espaço no Bra-
sil. NetMoveis, Terra Videostore, Saraiva 
Digital são outras que atuam nesse nicho, 
que aguarda a entrada da Netflix.

Em 2001, o portal Terra começou a 
oferecer conteúdo, quando montou es-
túdios próprios para produzir o primei-
ro telejornal ao vivo da web, apresenta-
do pela jornalista Lilian Witte Fibe. Era 
o início do Terra TV, com programação 
gratuita, cujo objetivo era oferecer con-
teúdo para banda larga e incentivar as 
vendas de acesso rápido à internet. Em 
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instantaneamente pela internet, 
sem downloads, com recursos como 
pausar o filme, por exemplo. O stream 
é feito pela internet para PCs, Macs e 
TVs, além de estar expandindo a base 
de dispositivos instalados em Xbox 
360 da Microsoft, Wii da Nintendo, 
PS3 da Sony, disc players de blu-
ray, TVs com internet, sistemas de 
home theater, digital vídeo recorders 
(DVRs), iPhone, iPad e iPod, assim 
como pela Apple TV e Google TV. A 
empresa informa que existe algo em 
torno de 200 tipos de dispositivos 
Netflix nos Estados Unidos.

Além do serviço de streaming, a 
Netflix atua com a locação de DVDs 
e blu-rays, em mídia física, que são 
entregues na casa dos assinantes. Em 
meados de julho de 2011, a empresa 
fez alterações nos seus planos de 
serviços, desvinculando o aluguel de 
mídia física da opção de streaming de 
vídeo. Agora, novos usuários norte-
americanos do serviço escolhem 
assinar um ou outro, ou ainda ambos 
os serviços, com mensalidade de 
US$ 7,99 cada um. Antes, o plano 
com ambos os serviços custava US$ 
9,99, preço que será mantido para 
os atuais assinantes até setembro. 
Paralelamente, a Netflix mudou 
sua estrutura organizacional, com 
equipes diferentes para atender cada 
um dos dois serviços. 

Já no serviço de streaming da 
Amazon, o Instant Video, o preço pago 
é anual: US$ 79, o que representaria 
US$ 6,58 por mês. Ele oferece 
aproximadamente cinco mil filmes 
e programas de TV. No iTunes da 
Apple, por sua vez, um lançamento 
custa no mínimo US$ 2,99. Para se 
ter uma ideia, o filme recém-lançado 
Source Code podia ser adquirido para 
download por US$ 14,99. Além de 
filmes e séries de TV, o iTunes tem 
um vasto acervo de música e shows. O 
Google é outra empresa que estreou 
nesse mercado. Sua plataforma 
de vídeo, o YouTube, começou em 
maio deste ano com serviço de 
locação de streaming de filmes, com 
aproximadamente três mil títulos. O 
preço varia de US$ 0,99 a US$ 3,99 
por título, além do conteúdo gratuito.

Entretanto, o Google tem um 
novo projeto para o YouTube. A nova 
versão do portal de vídeos está 
sendo trabalhada e terá conteúdo 
próprio e original. O site deverá ter 
20 canais fixos em modelo similar à 

TV por assinatura, ou seja, deverá ter 
canal de esportes, entretenimento, 
filmes etc. No momento, estão 
sendo selecionados os provedores 
de conteúdo para esses canais e a 
expectativa é de o novo portal ir ao ar 
no início de 2012.

Apesar de tanto conteúdo 
sendo oferecido de uma forma 
considerada mais cômoda, se 
comparado à necessidade de ir até 
uma videolocadora, por exemplo, os 
norte-americanos preferem comprar 
mídias físicas (DVD e blu-ray). Essa foi 
a constatação da pesquisa realizada 

pelo NPD Group, junto a quase dez 
mil consumidores com mais de 13 
anos, no primeiro trimestre de 2011. 
Dos entrevistados, 77% afirmaram 
ter assistido a filmes em DVD ou blu-
ray; 49% foram ao cinema e somente 
21% recorreram a video on demand 
(VOD) na TV. A pesquisa mostrou ainda 
que 78% dos gastos com vídeo são 
aplicados na compra de mídias físicas, 
enquanto apenas 8% foi destinado a 
VOD, pay-per-view (PPV) e streaming. 
Por outro lado, o estudo indicou que a 
compra e locação de DVD e blu-ray cai 
aproximadamente 9% ao ano nos EUA.Vudu tem três mil títulos em HD e disponibiliza filmes no mesmo dia em que chegam às locadoras
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•  8  ago  2011

10 especial tv por assinatura

O video on demand das operadoras 
de TV paga surge como uma segunda 
alternativa para os assinantes terem 
acesso a conteúdo “fresh”, antes 
disponível no pay-per-views desses 
mesmos players. O que muda é a 
forma de consumir. O assinante, 
pelo VOD, paga um valor maior para 
poder ter o controle do conteúdo, 
ou seja, tem a liberdade de assistir 
a programação quando quiser, pode 
pausar, voltar, reiniciar, adiantar, tal 
como se um disco (DVD ou blu-ray) 
estivesse ali, no respectivo aparelho. 
O VOD não tem as limitações do PPV. 
Para este último serviço, o assinante 
deve se adequar aos horários das 
janelas com horários definidos.

Espaço para o pay-per-view podem contar o PPV Club. Quem optar 
por este serviço poderá acessar 24 
horas por dia a todos os filmes da 
programação por apenas R$ 14,90 por 
mês”, diz Ricardo Perez, diretor de 
marketing da TVA, que tem parceria de 
conteúdos com a DLA. 

No PPV da Net há filmes, futebol, 
lutas e conteúdo adulto. São cerca de 
dez filmes disponíveis por mês, além 
dos eventos. Filmes em PPV custam 
R$ 5,90 (lançamentos em SD) e estão 
disponíveis para todos os assinantes. O 
canal comprado fica com sinal aberto 
por até 24 horas (o sinal fecha sempre 
ao meio-dia). Enrolados, As Crônicas 
de Nárnia – A Viagem do Peregrino da 
Alvorada, Tron – O Legado eram alguns 
filmes disponíveis em julho.

A Sky disponibiliza dez canais em 
PPV em standard definition, mas no 
formato 16:9 e som Dolby 5.1. Nesses canais, há filmes premium dos 

grandes estúdios e os de maior 
bilheteria no cinema brasileiro e 
norte-americano. O assinante de 
qualquer pacote da Sky paga R$ 7,90 
por título em PPV e tem 24 horas 
para assisti-lo. No mês passado, 
entre os títulos estavam Deixe-me 
Entrar, Megamente, Zé Colmeia, 
Desconhecidos, As Crônicas de Nárnia 
– A Viagem do Peregrino da Alvorada. 
A Via Embratel informa que não tem 
serviço de PPV.

Aparentemente, as operadoras 
terão de reavaliar a oferta, 
principalmente de filmes avulsos, 
porque não faz sentido ter o mesmo 
título em PPV e em VOD. São várias 
as possibilidades: PPV pode atender 
somente os assinantes de pacotes 
SD e o VOD para os de HD; ou o PPV 
ficaria somente para eventos ao vivo, 
como realities, futebol e lutas. Ainda 
não dá para arriscar para onde esses 
serviços irão caminhar.Big Brother Brasil 11, oferecido também em PPV: demanda em alta para eventos ao vivo como futebol e reality shows

Perez, da TVA: acesso a todos os filmes da 
programação PPV por R$ 14,90 mensais

O sistema de PPV, entretanto, tem 
um conteúdo sem concorrência: os 
eventos ao vivo, como jogos de futebol 
e reality-shows, com destaque para o 
Big Brother Brasil. Esses eventos têm 
uma grande demanda, sempre que 
são disponibilizados no line-up das 
operadoras.

A TVA disponibiliza cerca de 20 
conteúdos em PPV por mês de filmes, 
além de futebol (canal Premiere), com 
preços de R$ 3,90 a R$ 6,90. Em julho, 
estavam em cartaz Bravura Indômita, 
Megamente, Tron – O Legado, RED – 
Aposentados e Perigosos, Um Lugar 
Qualquer, As Crônicas de Nárnia – A 
Viagem do Peregrino da Alvorada, 
entre outros. “Os clientes TVA também 

2006, o foco mudou, quando o Terra com-
prou os direitos da Copa do Mundo da 
Alemanha, e houve um apelo maior para 
a receita publicitária. “Nesse momento, 
passamos para o foco de conteúdo ren-
tabilizado”, lembra Pedro Rolla, diretor 
de mídia do Terra. 

No ano seguinte, foi feito o primeiro 
acordo com a Disney para incluir em seu 
acervo séries do estúdio, como Lost, a 
partir de 2008, ano da Olimpíada de Pe-
quim. Hoje, o Terra TV está em 18 países 
da América Latina e nos Estados Unidos, 
com conteúdo de acesso gratuito, no total 
de 300 mil vídeos, sendo 35 mil de filmes, 
séries e videoclipes. Para 2012, já estão ga-
rantidos os Jogos Olímpicos de Londres.

Somente em dezembro de 2010, o Ter-
ra lançou o serviço Videostore, com a co-
mercialização de assinaturas, com men-
salidade de R$ 19,90 e acesso ilimitado 
ao catálogo de 1,5 mil filmes — a expec-
tativa é ter cinco mil títulos até o final de 
2011 — entre eles Tron e Toy Store 3. Ou-
tro formato de acesso é a locação online, 
que varia de R$ 3,90 a R$ 6,90, geralmen-
te pelo período de 48 horas; e a terceira 
opção é a compra do título, que vai de 
R$ 9,90 a R$ 50. Os números são expres-
sivos: 12 milhões de pessoas na América 
Latina assistem ao conteúdo gratuito do 
Terra por mês; já no novo serviço pago 

há 160 mil consumindo, por meio de as-
sinatura ou de locação.

Hoje, o Terra TV é oferecido nos tele-
visores conectados de alguns fabricantes, 
como a LG, mas o conteúdo pode ser en-
tregue em TVs, aparelho de DVD e de Blu-
ray. “Filme se assiste no cinema ou na TV, 
por isso a entrega nesses equipamentos”, 
diz o diretor do Terra. “Nossa tecnologia 
aproxima a TV do usuário. É importan-
te ter capacidade de estar onde ele quer 
assistir a um conteúdo em alta qualida-
de e com segurança. Passamos confian-
ça também aos produtores de que aqui-
lo não será pirateado”, completa Rolla. O 
conteúdo é entregue por streaming, pa-
ra conexões acima de 2 Mbps, mas tam-
bém existe a opção de download. Perto 
do final de outubro, a ideia é que o servi-
ço esteja inserido em tablets e celulares. 
“Queremos estar onde nosso usuário está 
e acostumá-lo a novos modelos de con-
sumo”, completa o executivo.

A diferença entre os serviços do Terra 
e das operadoras de TV paga é o universo 
de cada uma. Enquanto o primeiro está na 
internet — e por isso é mais popular —, 
as operadoras estão limitadas a sua ba-
se e ainda aos assinantes com caixas que 
tenham capacidade para seus serviços. 
O portal não se mostra intimidado pela 
concorrência existente ou pela entrada 

de novas empresas e serviços: “Quanto 
mais players, mais positivo. Precisamos 
criar um novo hábito de consumo e mo-
delo de negócios”, conclui Rolla.

A NetMovies foi criada em 2003 como 
uma locadora online, mas que entregava 
a mídia DVD e Blu ray na casa do assinan-
te. Entretanto, desde sua idealização já se 
previa a distribuição online de filmes pe-
la internet, conta o CEO da empresa, Da-
niel Topel. “Só estávamos aguardando a 
tecnologia, a penetração da banda larga 
e o licenciamento de conteúdos amadu-
recer”, afirma. Em 2009 a empresa deu iní-
cio à distribuição online em computadores 
(PC, Mac e Linux). “Fomos os primeiros a 
oferecer longas-metragens em alta quali-
dade por streaming no Brasil. Atualmente 
expandimos o serviço para TVs conectadas, 
tablets e smartphones.” No início, eram 80 
títulos, saltando para os atuais quatro mil, 
de todo tipo de conteúdo, além de 23 mil 
títulos em DVD e Blu ray. “A tecnologia es-
tá em evolução, permitindo o acesso em 
dispositivos móveis, TVs e Blu ray players 
conectados, sem necessidade de compu-
tador”, afirma Topel, explicando que basta 
clicar no botão play para que o filme, se-
riado ou show comece a passar instanta-
neamente, sem necessidade de download 
nem instalação de programas.

Topel considera o serviço da NetMo-

vies complementar à TV por assinatura. 
Para ter acesso ilimitado ao acervo onli-
ne, o assinante paga mensalidade de R$ 
9,99 — o plano que inclui, além do onli-
ne, também o DVD em casa custa a partir 
de R$ 15,90 por mês, e incluindo Blu ray, 
a partir de R$ 19,90. “Nosso cliente assis-
te sob demanda, quando quiser, quantas 
vezes quiser em que dispositivo quiser. A 
liberdade é maior que na TV a cabo, mas 
não oferecemos notícias, jogos esportivos 
e outros conteúdos tradicionalmente as-
sistidos nos canais pagos”, explica o CEO 
da NetMovies. A empresa tem acordo com 
Samsung e LG e negocia com outros fa-
bricantes de TVs conectadas.

A norte-americana Netflix já anunciou 
oficialmente seu plano de atuar em 43 paí-
ses da América Latina e Caribe ainda este 
ano. Ela promete oferecer séries e filmes 
(em inglês, espanhol e português), pela 
internet para computadores e video games 
Wii, Playstation, Playstation 2 e, mais para 
frente, no Xbox 360. Estarão disponíveis 
filmes e séries de TV norte-americanas, 
locais e globais, mediante pagamento de 
mensalidade.

As opções de se consumir conteúdo 
não param por aqui. Muita coisa ainda 
virá. Nos últimos meses, houve uma for-
te mexida no mercado, mas só o tempo 
mostrará quais apostas foram acertadas.
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 4-10, 8 ago. 2011.
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