
m 1o de setembro de 2010, o CEO da Apple, Ste-
ve Jobs, lançava a nova versão daquilo a que ele 
antes se releria como "hobby": a AppleTV -um 
conversor, do tamanho de um disco de hóquei, 
que permite aos espectadores alugar filmes e 

programas de TV. Enquanto isso, a Sony apresentava seus 
primeiros aparelhos de TV com o serviço do Google incorpo
rado, e a Samsung criava os próprios aplicativos (apps) para 
seus produtos, ao mesmo tempo que cortejava os desenvolve
dores de software. Tudo isso faz parte da mais recente tenta
tiva de conquistar a sala de estar digital, ideia que, até agora, 
não foi capaz de fazer com que os telemaníacos pensem de 
maneira diferente sobre seus hábitos de assistir à TV. 

O conceito de sala de estar digital está por aí há anos. Em 
poucas palavras: a TV será conectada à internet e os espec
tadores -que geralmente são consumidores de conteúdo 
passivos- se tornarão participantes interativos. Em seus 
aparelhos de TV, vão tuitar, atualizar o Facebook com co
mentár ios sobre os programas a que assistem e comparti
lhar vídeos no YouTube com amigos, a l ém de ter acesso a 
toda a p rogramação . 

O problema, segundo pesquisadores da Wharton School, 
da University of Pennsylvania, dos EUA, e outros especia
listas, é que os consumidores provavelmente não m u d a r ã o 
seus hábitos tão rápido. Na verdade, no l ançamento em se
tembro de 2010, Jobs reconheceu que a Apple TV "nunca foi 
um grande hit" nos quatro anos em que estava no mercado. 

A Apple acredita que as pessoas desejam ver filmes de 
Hollywood e programas na hora em que bem entendem. 
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"Elas não querem programação amadora, e sim conteúdo 
profissional", diz Jobs. Até agora, no entanto, os consumido
res não demonstraram um interesse claro em ter um com
putador na TV. 

Nadando contra a maré , o Google planejou incorporar seu 
sistema operacional Android, popular nos smartphones, em 
TVs e conversores. Em recente conferência sobre tecnologia, 
o CEO Eric Schmidt disse que o gigante da busca vai mudar o 
comportamento de quem assiste à TV. 

A Google TV, segundo os executivos da empresa, prome
te "uma nova experiência, criada para a televisão", ao usar 
a internet para complementar a experiência do espectador. 
Aos poucos, o Google pretende integrar TV, gravador de 
DVD e web, assim como navegador de internet e mecanis
mos de busca. Sony, Logitech, Intel e DISH Network são as 
parceiras iniciais. 

Várias outras fabricantes, que vão da Roku (que forne
ce o conversor para os filmes on-demand da Netflix e da 
Amazon.com) à Boxee (que permite a exibição de con teú 
do da internet em TVs), passando pela Microsoft e pelas 
própr ias Netflix e Amazon.com, t ê m planos de levar o 
con t eúdo digital para a sala de estar. E empresas de entre
tenimento bem estabelecidas, como Comcast, Cablevision 
e Time Warner, a l ém de fabricantes de produtos e le t rôni
cos, n ã o es tão paradas. 

TEORIA VERSUS REALIDADE 
A teoria por t rás dessa m o v i m e n t a ç ã o empresarial é que os 
consumidores serão arrastados para a era da TV interati
va, queiram ou não. O professor de marketing da Wharton 
Peter fader diz que toda essa compet ição para dominar é 
animadora, mas ainda não está claro se os esforços se rão 
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conteúdo para a sala de estar, 
isso vai acontecer "a um ritmo 
muito lento", afirma ele. 

Mesmo assim, a corri
da pela sala de estar digital 
está cheia de atletas de peso. 
Apple, Netflix, Google, Ama-
zon, Microsoft e empresas de 
TV por assinatura, assim como fabricantes de eletrônicos, 
estão competindo para mesclar entretenimento doméstico, 
tecnologia e interatividade. 

"Essa batalha n ã o é de soma zero", observa Andrea 
Matwyshyn, professora de direito e ética profissional da 
Wharton. "Há mui to e spaço para a inovação , e n ã o está 
claro quem se rá o vencedor no longo prazo." Ela argu
menta que é infrutífero coroar qualquer um desses rivais 
como futuro rei da sala de estar digital. "Como as pessoas 

papel fundamental. 
Na verdade, a Netflix tem 

um sistema de assinaturas 
para locação de DVDs, po
r é m cada vez mais entrega 
filmes em streaming, baixa
dos de um site, como parte 
do pacote. Para conectar-se 

às salas de estar dos consumidores, a empresa inc lu iu 
seu serviço em múl t ip los equipamentos, que vão de TVs a 
videogames e aparelhos de Blu-ray de vár ios fabricantes. 

"Uma assinatura mensal dá às pessoas a sensação de que 
podem consumir quanto quiserem, a partir de amplo catá
logo", diz Kartik Hosanagar, professor de operações e ges
tão da informação da Wharton. "A Netflix determinou seu 
padrão segundo as expectativas do cliente, e não vejo esse 
modelo de assinaturas desaparecendo no curto prazo, pelo 

recompensados. "A sala de estar digital parece o Afeganis
tão. 'Superpotências ' tentam controlá-la, mas as pessoas 
n ã o querem controle." 

Eric Bradlow, t ambém professor de marketing da Wharton, 
destaca que há boa dose de inércia do consumidor em rela
ção ao entretenimento doméstico. Se uma start-up qualquer 
conseguir derrubar companhias estabelecidas ao fornecer 

vão uti l izar essas ferramentas [ainda] n ã o está resolvido. 
Quando os equipamentos forem introduzidos na sala de 
estar, podem surgir usos inesperados." 

O desafio para empresas que buscam conquistar a sala de 
estar digital é descobrir um modelo de negócio que funcio
ne. Os modelos podem variar, mas especialistas da Wharton 
geralmente concordam que assinaturas de conteúdo terão 
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menos quanto ao conteúdo de vídeo." Dois exemplos pare
cem confirmar isso: 

• A Apple aluga filmes e programas para a AppleTV por 
meio de sua loja iTunes. 
• O Hulu, joint venture da NBC e da News Corp., agregou 
a opção de assinatura premium, como a Netflix, a seu ser
viço gratuito baseado em anúnc ios (basear-se em a n ú n 
cios é o modelo planejado para a TV do Google). 

Mas os modelos de negócio podem ser diversos. "Devido 
às diferenças nos modelos, é provável que essas compa
nhias segmentem o mercado, focando nichos de públicos 
diferentes, como filmes premium versus exibição em TV on-
-demand", diz Kendall Whitehouse, diretor de novas mídias 
da Wharton. 

Uma coisa é certa: a exper imentação vai continuar. "Leva
rá um bom tempo até que qualquer um desses serviços dê 
às pessoas um motivo irresistível para escolher uma marca 
e não outra", diz Fader. 

SÓ SE FOR AGORA 
Os vencedores dessa batalha provavelmente serão determi
nados pela distribuição e pelo conteúdo. Se companhias como 

Apple e Google conseguirem agregar conteúdo rapidamen
te e, ao mesmo tempo, oferecer outros atrativos, elas podem 
estar na briga, afirmam os especialistas da Wharton. Eles 
acrescentam que, se esses novatos não conseguirem oferecer 
conteúdo para as massas, as empresas de TV por assinatura 
-que têm experiência em empacotar entretenimento e nego
ciar custos com Hollywood- provavelmente se darão melhor. 

Na verdade, a Apple se associou à Netflix para oferecer 
streaming de vídeo na Apple TV e planeja colocar filmes à 
disposição para locação no mesmo dia em que forem lança
dos em DVD. 

O YouTube, do Google, supostamente t a m b é m está ne
gociando o aluguel de filmes com Hollywood. Conforme o 
YouTube se torna proprietário de TVs conectadas à internet, 
o Google pode ter um serviço viável de locação de filmes, 
dizem os analistas. 

Até agora, a Netflix tomou a dianteira na corrida, porque 
se manteve afastada do hardware e fechou parcerias que 
fornecem recursos para TVs, aparelhos de Blu-ray e DVD e 
outros equipamentos. O objetivo é estar em qualquer con
versor que possa fazer parte da central doméstica de entre
tenimento. Fader aplaude a abordagem da Netflix. "No f im, 
talvez o hardware n ã o tenha importância . O conversor pode 
até desaparecer, e o desempate estará no conteúdo." 
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Em agosto de 2010. a Epix, negócio que inclui os acer
vos de conteúdo clíis companhias de cinema Paramnunt, 
Lionsgate e M G M , estabeleceu um acordo plurianual com a 
Netflix para a distribuição de filmes. O interessante é notar 
que a Netflix terá os filmes a sua disposição 90 dias depois 
dos canais premium de TV paga e estreias de assinantes on-
demand. "A ação está na distribuição", afirma Bradlow. 

Segundo Whitehouse, as ditas "janelas de l ançamen to" 
se tornarão críticas para empresas como Netflix, Apple e 
Google. Ele aponta que os consumidores podem alugar um 
filme por 11S$ 4,99 da Apple se isso significar que eles o terão 
já -ainda que a Netflix forneça o mesmo material semanas 
depois por seu sistema de assinaturas. 

Na sala de estar digital, oferecer um filme alguns dias 
antes de um concorrente pode fazer toda a diferença. 
Fader concorda. "A grande questão é a janela de l a n ç a m e n 
to", diz. "Se uma empresa consegue fornecer um filme um 
pouquinho antes do que os outros, pode se dar bem. Tudo 
se resume ao t iming, mais do 
que à tecnologia ou ao modelo 
de negócio." 

Especialistas da Wharton 
School destacam que, na sala 
de estar digital, provavelmente 
será o conteúdo que re inará , 
enquanto na web as "prefe
rênc ias" do Google cont inuarão sendo mais importantes. O 
desafio será encontrar a combinação certa de conteúdo pro
fissional e amador para deleitar o consumidor. "As pessoas 
querem tanto conteúdo grátis -como o que se encontra no 
YouTube- como profissional", diz Whilehouse. A empresa 
que conseguir combinar os dois tipos de conteúdo em uma 
interface única, em streaming, será a vencedora, prediz ele. 
"As relações com a indústria do cinema serão a chave para 
fazer isso acontecer -essa é a parte difícil da equação." 

UM CONFRONTO ENTRE GOOGLE E APPLE? 
Ainda não está claro como será o últ imo capítulo da compe
tição pela sala de estar digital, mas especialistas da Wharton 
acreditam que ele pode se transformar em outro confronto 
entre Google e Apple. 

Os analistas predizem que a queda no preço da Apple TV 
pode torná-la mais popular entre os consumidores. No en
tanto, segundo Gene Munster, da firma de consultoria Piper 
Jaffray, é possível que a Apple TV seja precursora de algo 
maior. Ele especula que a Apple poderia produzir a própria 
HDTV conectada à internet nos próximos dois a quatro 
anos. com Iodos os complementos de conteúdo, integração 
com o iTunes e conexões para seus outros equipamentos, 
como iPhone, iPod, Mac e iPad. 

Um movimento para produzir a Apple HDTV seria uma 
fornia de escapar do dilema do conversor. Jobs afirma que 
os consumidores n ã o querem comprar outro conversor, 
pois já t êm os básicos, fornecidos pelas empresas de TV 

por assinatura. Munster argumenta que a Apple poderia 
vender um "passe de TV iTunes" que substituiria a conta 
de TV por assinatura mensal. A televisão ao vivo, porém, 
seria um obstáculo. 

De acordo com Fader. adentrar o implacável mercado de 
fabricação de TVs seria muito arriscado. "A Samsung tem 
capacidade de desenvolver exatamente a mesma TV que a 
Apple." Whitehouse concorda, acrescentando que a Apple, 
apesar de sua tradição de agregar hardware e software pró
prios, nesse caso faria melhor se "licenciasse seu software 
para companhias como Sony e Samsung". 

Enquanto isso, Bradlow minimiza a impor tânc ia de a 
Apple produzir uma HDTV. "Acho que há uma tendência 
para a r edução do tamanho das telas", diz. "O frisson por 
uma TV grande ainda existe, mas as pessoas estão se acos
tumando a usar telas de tablets de alta definição." 

A abordagem do Google é drasticamente diferente. A 
empresa está tentando alavancar seu sistema operacio

nal móve l Android, oferecer 
acesso a apps e usar a busca 
como veículo p r i m á r i o para 
encontrar entretenimento em 
qualquer lugar. 

"Eu diria que a Google TV 
tem um posicionamento me
lhor do que a Apple TV até 

agora", afirma llosanagar. "A disposição do Google de tra
balhar com fabricantes de TVs e suas parcerias com em
presas estabelecidas permit i rá , se tudo correr bem, maior 
integração." 

Segundo Matwyshyn, o Google pode preencher um vazio 
estratégico na sala de estar digital. "O que está faltando não 
é necessariamente a integração de conteúdo disponível na 
hora, e sim ser capaz de oferecer uma experiência ao usuá
rio que alavanque a riqueza do conteúdo gratuito em um só 
local." O desafio para empresas de mídia e de cabo é abrir 
m ã o de parte do controle para permitir essa capacidade de 
busca, acrescenta. 

Buscar conteúdo no aparelho de TV pode parecer atraen
te, mas n inguém garante que os consumidores vão mudar 
seu comportamento em relação ao tradicional zapping de 
canais. "Para muitas pessoas, o computador -seja ele na TV 
ou um laptop- significa trabalho; a TV é um aparelho que 
representa lazer. A sala de estar digital tem de encontrar um 
equilíbrio entre função e diversão", afirma Matwyshyn. Em 
razão disso, alguma exper imentação se justifica. "Vamos co
locar as ferramentas na praça e deixar o consumidor testá-
-las em seu próprio ritmo." 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 15, n. 88, p. 76-80, set./ out. 2011.




