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A ÚLTIMA TELA 
COM A NOVA GERAÇÃO DE TVS CONECTADAS, A MAIS TRADICIONAL TELA DE 
VÍDEO GANHA ACESSO À INTERNET E ABRE UM LEQUE DE POSSIBILIDADES 
PARA DESENVOLVEDORES DE APLICATIVOS E CRIADORES DE CONTEÚDO. 

A "rede mundial de computadores" tornou-se 
nos últimos anos uma rede de dispositivos, 
destinados às mais diversas finalidades, 
tornando defasado o ultradesgastado chavão 

usado para designar a Internet. Qualquer observador da 
indústria de eletrônicos com olhar atento percebe que a 
televisão será protagonista neste novo ambiente. Nos 
últimos 12 meses, quase todos os grandes fabricantes 
lançaram modelos de TVs conectadas. Estes 
equipamentos permitem que algumas das mais 

populares aplicações da 
Internet sejam transportadas 
para a tela mais nobre dos 
lares, colocando a pedra 
fundamental para erguer a 
indústria de aplicativos 
para televisão. 

Uma pesquisa da 
Companiesandmarkets 
aponta que o mercado global 
de TVs conectadas está 
previsto para chegar a 
US$ 81,2 bilhões até o ano 
2017. A análise aponta que 

há diversos fatores que levam a este 
aumento, principalmente a demanda 
cada vez maior por aplicativos para a 
TV, maior clareza e resolução e um 
espectro de canais com opções de 
entretenimento virtualmente 
ilimitados. No futuro, aponta o 
estudo, a fusão de hardware, software 
e conteúdo multimídia será a 
estratégia de diferenciação para os 
fabricantes de televisores. 

Com a conectividade em rede, a 
TV passa a desfrutar de uma série de 
conteúdos que já estava disponível a 
outros dispositivos. Talvez o mais 
importante conteúdo seja, por 
enquanto, aquele gerado pelo próprio 
usuário, que através de protocolos 
abertos como o DLNA (Digital Living 
Network Alliance), que permite 
compartilhar fotografias, vídeos e 
áudio com equipamentos compatíveis 
em uma mesma rede, passa a ficar 
disponível para ser mostrado na 
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televisão. Ao buscar este recurso, o 
consumidor acaba levando para casa um 
televisor capaz de acessar diversos 
outros conteúdos e serviços da web, 
abrindo um leque de possibilidade aos 
próprios fabricantes, que explorarão 
comercialmente suas plataformas; 
criadores de conteúdo, que passarão a 
ter mais uma forma de distribuição; e 
desenvolvedores de software, que 
também ganham um novo mercado. 

A HXD, uma empresa criada para 
atender à prometida demanda por 
aplicativos para a interatividade na TV 
aberta, através do middleware Ginga, foi 
uma das primeiras a apostar que as 
plataformas dos fabricantes se tornarão 
grandes em algum momento. 
Percebendo que o Ginga não cumpriria 
as promessas iniciais, a empresa 
resolveu diversificar sua área de 
atuação, embora ainda focada em 
conteúdos para TV. Recentemente a HXD 
anunciou seus primeiros aplicativos para 
as plataformas interativas proprietárias 
dos fabricantes de televisão. "É o começo 
de uma mudança na empresa, que passa 
a trabalhar de forma independente de 
plataforma", diz Salustiano Fagundes, 
CEO da HXD. "Já temos acesso ao SDK 
(Software Development Kit) dos 
principais fabricantes", destaca. 

Os primeiros aplicativos da empresa 
são para os equipamentos da LG. Em 
parceria com a produtora TV Pinguim, a 
empresa criou um aplicativo baseado na 
série de animação "Peixonauta", exibida 
na TV por assinatura pelo canal 
Discovery Kids e na TV aberta pelo SBT. 
O aplicativo consiste em um jogo de 
memória, disponibilizado de forma 
gratuita na plataforma da LG. "Está 
previsto no desenvolvimento do 
aplicativo uma loja, com novos serviços", 
diz Fagundes. "Por enquanto, queremos 
povoar as plataformas e ajudar a criar o 
hábito de usar estas ferramentas e a 
própria cultura dos aplicativos. 
Apostamos muito no crescimento da 
banda larga e na popularização das TVs 
inteligentes, independente de 
plataforma", completa o executivo. 

AppStores 
Os primeiros aplicativos da HXD são 

fruto de um esforço conjunto da 

"Por enquanto, 
queremos povoar as 

plataformas e ajudar a 
criar o hábito de usar 
estas ferramentas e a 

própria cultura dos 
aplicativos." 

Salustiano Fagundes, 
da HXD 

desenvolvedora e da LG, 
que buscou um grupo de 
empresas de software 
para começar a povoar sua plataforma 
de TVs conectadas. "Esse novo mercado 
começa a pegar ritmo. Não se trata mais 
de um projeto de uma empresa isolada" 
diz Milton da Silva Neto, gerente geral de 
conteúdo da LG para as Américas do Sul 
e Central. 

Segundo ele, a fabricante coreana 
está buscando parceiros para sua 
plataforma. "Vamos fomentar o mercado 
de desenvolvedores. Hoje já trabalhamos 
com dez", diz Neto. A entrada de novos 
desenvolvedores na plataforma, explica, 
depende da capacidade de rentabilizar o 
negócio, uma segunda fase da criação 
desta plataforma. 

O desenvolvedores de aplicativos 
para telefonia móvel, explica o executivo, 
devem ser os primeiros a ser atraídos 
para este mercado. "Eles sabem lidar 
com as limitações tecnológicas que os 
dispositivos conectados têm", explica. 

Para estes desenvolvedores a 
indústria em formação de aplicativos 
para TV é especialmente atraente porque 
não existe a figura do operador de rede, 
que morde boa parte do faturamento 
com aplicativos para dispositivos móveis. 
Os fabricantes assumem a função de 
gatekeepers de suas plataformas, mas os 
exemplos que seguem são menos 
vorazes na divisão de receita com o 
desenvolvedor. "A App Store da Apple e 
o Android Market provaram que é 

possível gerar receita com o 
volume. Acredito que 
teremos volume na nossa 
plataforma", diz Neto. 

A Pontomobi é uma das 
empresas de softwares para 
dispositivos móveis que 
montou uma equipe 
dedicada para apps de TVs 
conectadas. O time dedicado 
a esse segmento, formado 
por oito profissionais, entre 
programadores, designers e 
arquitetos de informação, 

trabalha em 20 projetos 
simultaneamente para a LG. "Existe a 
necessidade de povoar as lojas de 
aplicativos das TVs", explica Leo 
Xavier, presidente do grupo 
Pontomobi. 

A Samsung é outra fabricante que 
vem fomentando a criação de uma 
indústria de aplicativos para televisão. 
"A meta (com o lançamento da linha 
conectada de televisores) não é 
apenas aumentar a venda de 
hardware. Estamos criando um 
ecossistema", diz Henrique de Freitas, 
gerente sênior de vendas e marketing 
da Samsung. Para isso, a empresa 
criou um concurso para 
desenvolvedores de aplicativos para 
TVs inteligentes. O site do concurso 
(www. samsung. com.br/ 
concursosmarttvapps) traz vídeos 
informativos sobre o Software 
Development Kit. 

O executivo da Samsung, que 
vendeu 2 milhões de TVs da linha 
Smart em todo o mundo em três  
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Universo aberto 
A Fnac lançou em julho a 

caixa conectada FnacBox. A 
caixa entrou nas lojas da 
rede há alguns meses, mas 
sem lançamento oficial. 
Neste período, mil unidades 

foram vendidas. 0 equipamento over-
the-top (OTT) permite acessar à 
Internet a partir de qualquer TV com 
entrada HDMI. A estratégia da rede 
neste momento, explica o diretor do 
projeto, Pierre Paparemborde, é 
entrar neste mercado com o 
hardware, trazendo algum conteúdo 
através de parceiros. A entrada da 
Fnac no mercado de conteúdos 
digitais deve acontecer apenas em 
2012, explica o executivo. "0 mercado 
de conteúdos digitais no Brasil está 
em formação, ainda não há uma 
economia estabelecida", diz. 
"Queremos sentir a reação do 
mercado", completa. 

Por enquanto, a Fnac tem uma 
parceria com a Truetech, que fornece 
conteúdo em vídeo aos usuários da 
caixa, em um modelo de revenue 
share. São aproximadamente 1,2 mil 
títulos disponíveis pela biblioteca 
FnacBox-Office. Além disso, a rede 
tem uma parceria com a NetMovies, 
oferecendo um período de assinatura 
do serviço gratuitamente aos usuários 
da caixa. 0 acesso ao serviço se dá 
através do browser da caixa. 

A FnacBox vem com o sistema 
Windows 7 Starter embarcado, 
permitindo usar qualquer aplicativo 
do sistema operacional e navegar na 
web como em um computador 
convencional. "A proposta inicial era 
ter um ambiente fechado. A 
plataforma aberta foi uma demanda 
dos beta testers", diz o executivo, 
destacando que a caixa já está em 
teste há pouco mais de um ano por 
funcionários da Fnac. 

Além da demanda dos usuários 
que testaram o equipamento durante 
aproximadamente um ano, a empresa 
resolveu manter a plataforma aberta 
para facilitar a formação de uma 
indústria de desenvolvimento. 

meses, concorda que a indústria de desenvolvimento de 
aplicativos deva migrar ou se expandir para as 
plataformas das TVs inteligentes. No entanto, diz que 
terão que reaprender a criar aplicativos. Segundo ele, a 
TV tem peculiaridades. A principal delas é que a tela 
não é confinada, como a de um celular. Além disso, 
devem surgir aplicativos destinados para diferentes 
perfis de televisores. "Uma TV de 46" é social. Muitas 
pessoas vão ver aquela tela ao mesmo tempo. Já uma 
TV de 22" tem outra característica. Não dá para fazer 
um copy-paste dos aplicativos para celulares ou tablets", 
diz. "Ainda não há uma fórmula pronta", destaca, 
lembrando que a tecnologia é nova no mundo inteiro, 
não apenas em terras tupiniquins. Em outras palavras, o 
Brasil não está entrando atrasado nesta nova onda. 
Ainda há espaço para conquistar um mercado global. 
Segundo Freitas o aplicativo que leva o comunicador 
Windows Live Messenger às TVs conectadas da 
Samsung do mundo inteiro foi criado pela equipe 
brasileira da fabricante. 

Para ele, os conteúdos das redes sociais são os mais 
importantes nas TVs conectadas, pois trazem um nível 
de interatividade que não existia. "A audiência pode, 
durante um jogo, comentar e ver comentários nas redes 
sociais", exemplifica. "Mas é o usuário que vai dizer que 
aplicações serão importantes. É ele que vai descobrindo 
as funcionalidades e adotando elas ou não", completa. 

Outro aplicativo desenvolvido para o mercado 
brasileiro foi em parceria com o Bradesco, contando 
com serviços bancários. Os clientes do Bradesco e 
usuários dos serviços de Internet Banking poderão 
consultar informações de conta corrente, como saldo, 
investimentos e demonstrativo das movimentações 
realizadas, além de outros dados institucionais e 
telefones úteis do banco. 

A operadora de DTH Sky anunciou recentemente que 
parte de seus set-top boxes passarão a contar com 
aplicativos. Por enquanto, a operadora oferece apenas 
seis. "Temos aplicativos em parceria com empresas de 
conteúdo, como a Climatempo e o History Channel, e 
estamos buscando mais parceiros", diz Alexandre parceiros", diz Alexandre 

Menon Pelissoni, gerente de 
interatividade da Sky. 
Segundo ele, a operadora 
estuda a viabilidade de abrir 
a plataforma e disponibilizar 
um SDK aos 
desenvolvedores. 

A SKY DISPONIBILIZOU 
SEIS APPS PARA SUAS 
CAIXAS E ESTUDA LANÇAR 
UM SDK PARA 
DESENVOLVEDORES. 
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A caixa da 
D-Link é 

baseada na 
plataforma 

aberta Boxee. A 
plataforma 
conta com 

mais de 180 
canais pré-

selecionados 
embarcados. 

Para o executivo, quanto mais experiências em software 
forem feitas, melhor. Ele acredita que este tipo de 
equipamento tem potencial de mudar o hábito de 
consumo tanto de televisão, quanto de Internet. "O uso 
da Internet passa a ser comunitário, não tão pessoal", 
diz, prevendo a formação de aplicações na web capazes 
de atender este novo perfil de uso da Internet. 

Montada no Brasil pela Tecnoworld, a FnacBox conta 
com um mini-teclado wireless com 80 teclas, em 
português. A caixa é equipada com um processador Intel 
Atom, 2 GB de memória e um disco rígido de 320 GB, 
webcam e Wi-Fi. 

Nestes poucos meses no mercado, diz o executivo, 
foram vendidos mil equipamentos. "0 FnacBox é um 
complemento para as mais de 5 milhões de TVs 
vendidas nos últimos anos", diz Paparemborde. 

A D-Link anunciou em junho o lançamento do Boxee 
Box no Brasil. Trata-se de equipamento over-the-top 
baseado na plataforma aberta Boxee. A plataforma 
conta com mais de 180 canais pré-selecionados 
embarcados, além do conteúdo que pode ser buscado 
via browser. Segundo o fabricante, em breve serão 
incluídos entre os canais de conteúdo empresas locais, 
incluindo o portal Terra e a Saraiva, ambas com suas 
locadoras virtuais. Além disso, o equipamento acessa 
YouTube e as principais redes sociais. 

Como a plataforma é aberta, é possível criar "canais" 
de conteúdo e divulgar o link para estes canais para 
amigos, diz o fabricante. Outro diferencial é que a caixa 
suporta uma ampla variedade de codecs, permitindo 
acessar conteúdos em diversos formatos disponíveis na 
rede do usuário. 

VOD 
Além do conteúdo gerado pelo próprio usuário, o 

YouTube e as redes sociais, o video on-demand (VoD) 
também é apontado como uma killer application das 
TVs conectadas. Para a Samsung, a parceria com 
provedores de conteúdo locais faz parte da estratégia 
para chegar a 45% de participação no mercado de 
televisores conectados no Brasil em 2011. A fabricante 

conta com parceria com a NetMovies, que dá 
acesso a mais de 4 mil títulos de filmes 

aos televisores conectados. "Com uma 
banda de 400 kbps, o assinante 

já tem uma qualidade 
próxima à do DVD", diz 
Henrique de Freitas. 

Além disso, aponta 
Milton Neto, da LG, há 
espaço para os próprios 
canais de TV aberta ou 
por assinatura, que 
podem levar parte de 

seus conteúdos a estas 
plataformas e ampliar a 

possibilidade de distribuição. "Estamos 
conversando com todos os canais", diz 
o executivo. 

Um relatório da TV Digital 
Research aponta que o mercado global 
de vídeo sob demanda movimentará 
em 2016 US$ 5,7 bilhões, um aumento 
de 58% em comparação com 2010. O 
estudo deixa de fora as receitas 
obtidas com conteúdo adulto, esportes 
e serviços de VOD por assinatura. 

No mercado internacional já há 
uma disputa por direitos envolvendo 
os principais prestadores de serviço de 
locação virtual. A loja online Amazon 
assinou recentemente um acordo de 
licenciamento não-exclusivo para 
distribuição por streaming de 
programas de televisão da CBS. Com 
isso, a loja acrescentou, sem custo 
adicional, 2 mil episódios da biblioteca 
da CBS em seu serviço de vídeo Prime, 
que concorre diretamente com o líder 
Netflix. Além disso, incluiu diversos 
conteúdos ao serviço Instant Video, 
que se diferencia por ser transacional, 
competindo diretamente com a Apple. 

Por enquanto, os prestadores de 
serviço de locação virtual, por 
assinatura ou transacional, são os 
únicos que geram alguma receita 
através das plataformas de TVs 
conectadas, se desconsiderarmos a 
venda de hardware. Para os 
fabricantes, a popularização destes 
equipamentos permitirá a criação de 
uma indústria sustentável. A 
publicidade, diz Milton Neto, já começa 
a chegar aos televisores, através de 
aplicativos de empresas, como os 
bancários. "Acho que falta muito 
pouco para haver massa crítica para 
criar um mercado de aplicativos. Terão 
mais chance os aplicativos agregados a 
marcas fortes e que tragam serviços 
relevantes", diz. 

* Colaborou Fernando Paiva 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 14, n. 146, p. 20-24, ago 2011.
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