
O 9º Encontro Internacional de Televisão revelou um cenário de ruptura iminente no setor; conteúdo deverá ser democratizado 

TV conectada muda consumo de mídia 
por Claudia Penteado 

0jornalista norte-americano Ri-
chard Kastelein, ceo da Agora 

Media Innovation, dedicada à con-
vergência das mídias e em especial 
à chamada TV conectada, trouxe 
para o 9° Encontro Internacional 
de Televisão, realizado no Rio de 
Janeiro, na semana passada, pelo 
Instituto de Estudos de Televisão, 
um cenário de ruptura iminente 
no mercado televisivo. Segundo 
ele, o que acontecerá com a TV é 

 uma "ruptura massiva" semelhante 
à que aconteceu há alguns anos na 
indústria da música e à que ocorre 

 agora com a mídia impressa, que 
está tendo que se adaptar a novos 
hábitos de consumo de conteúdo 

 das pessoas. Para Kastelein, é pre-
ciso esquecer tudo o que se sabe a 

 respeito de consumo de TV hoje 
e olhar para um futuro completa-
mente revolucionário: um mundo 

 em que o conteúdo da TV estará 
 disponível em todos os aparatos 
 eletrônicos existentes. 

Um mundo em que o iPad, o 
netbook, o laptop ou o smartphone 
farão as vezes do controle remoto. 
Um mundo em que diferentes apli-

 cativos repletos de conteúdo darão 
ao consumidor a possibilidade de 

 escolher ao que quer assistir, na 
hora em que assistir. Um mundo 
em que transmissões de eventos ao 
vivo serão replicadas em inúmeras 
plataformas e se tornarão uma es-
pécie de cereja do bolo de quem de-

 tiver seus direitos originais - uma 
 vez que todo o restante do conteú-

do deverá ser democratizado e di-
 vidir as atenções com um volume 

gigantesco de material, produzido 
 por uma infinidade de produtores 

independentes, que não precisarão 
 mais das programadores e opera-

doras de TV por assinatura para 
sobreviver. Um mundo em que se 

 poderá integrar o que se assiste 
nas telas às redes sociais, comen-

 tando e recomendando em tempo 
real a programação. Um mundo 
em que programas permitirão par-
ticipação das pessoas em novos 
formatos. 

É uma realidade em que anun-
ciantes e patrocinadores terão no-
vas possibilidades de conexão com 
seus consumidores e abandonarão 
de vez o formato do comercial de 
30 segundos, explorando branded 
content e ações de merchandising 
como nunca imaginado. Haverá 
muitas novas possibilidades de re-
lacionamento entre marcas e pes-
soas. Enfim, um mundo em que, 
inclusive, uma nova plataforma do 

chamado TCommerce permitirá 
transações comerciais de maneira 
simples e rápida, ampliando ainda 
mais as possibilidades de retorno 
de ações de product placement. 

"Em 2010, a geração Y ultrapas-
sou os baby boomers e 96% entra-
ram nas redes sociais. São criatu-
ras da internet. Longos formatos 
de entretenimento interrompidos 
por mensagens comerciais sim-
plesmente não são mais cool", dis-
se Kastelein. 

Na verdade o que muda tudo 
é a chamada TV Conectada - o 
aparelho de TV ligado permanen-
temente à internet e à programa-
ção da TV disponível, via internet, 
em diferentes plataformas como 
smartphones e tablets. Essa nova 
realidade, que permite interação 
com o usuário e fortalece o vídeo 
on demand, tornará o hábito de 
ver televisão bem diferente do que 
ele é hoje. Basta perceber o suces-
so repentino de serviços como o 
Netflix, a Apple TV, a LoveFilm, o 
Hulu. Nós, consumidores, escolhe-
remos o que queremos ver, na hora 
em que queremos ver, e como de-
sejamos assistir. Essa possibilidade 
nos dará liberdade e tornará todo 
o conteúdo televisivo permanente-
mente disponível para quem qui-
ser assistir. Isso mudará bastante 
as coisas para programadores, exi-
bidores, produtores de conteúdo, 
anunciantes e agências de publici-
dade. Os chamados "gatekeepers" 
da programação, os detentores dos 
direitos de conteúdo enfrentarão 
maior concorrência na internet, 
pois haverá mais caminhos para 
chegar ao consumidor final - além 
do aparelho de televisão. 

O cenário na Europa leva a crer 
que todas essas mudanças serão 
realidade em pouquíssimo tempo, 
uma vez que o TV on Demand já 

é algo consumido, por exemplo, 
por 4 entre cada 5 crianças britâ-
nicas, e 80% dos adolescentes in-
gleses usam uma "segunda tela" 
para se comunicarem com amigos 
enquanto assistem TV. A chamada 
segunda tela é o retrato das mu-
danças no consumo de conteúdo 
que tanto vêm esquentando os 
miolos de quem trabalha na área. 
A chamada TV Conectada - televi-
sores ligados à internet, permitin-
do a integração dos dois mundos 
- já está presente em 30% dos lares 
norte-americanos. 

Pesquisas da Nielsen provam 
que nos Estados Unidos, por exem-
plo, 75% das pessoas já assistem 
à TV enquanto surfam na web, 
sendo que 54% delas declaram 
que seu interesse primário é na 
internet e não na TV. No caso de 
smartphones, o uso é ainda mais 
intenso: 86% dos norte-america-
nos da pesquisa de Nielsen estão 
conectados aos seus smartphones 
enquanto assistem à TV e entre 
pessoas de 12 a 24 anos esse nú-
mero salta para 92%. Segundo 
uma pesquisa da Olswang, na In-
glaterra, 21% dos jovens entre 18 e 
24 anos estão propensos a adquirir 
por pouco mais de US$ 1 um apli-
cativo de televisão para consumir 
conteúdo de vídeo principalmente 

através de seus iPads. O aplicativo 
da Endemol, da Inglaterra, criado 
para o programa televisivo The 
Million Pound Drop foi utilizado 
mais de 3 milhões de vezes nos 
primeiros seis dias de seu lança-
mento, contra uma audiência total 
de 13 milhões de pessoas. Segun-
do estudos apresentados por Kas-
telein em sua apresentação, 47 mi-
lhões de lares europeus terão TVs 
conectadas até 2014 e, ainda na Eu-
ropa, a propaganda em aplicativos 
de TV representará, em 2015, um 
mercado de 8,5 bilhões de euros. 

Uma coisa é certa: o consumo 
de aparatos eletrônicos conectados 
à rede crescerá vertiginosamente 
até 2014. Por enquanto, os apara-
tos emergentes de maior sucesso 
são os consoles de games, cada vez 
mais completos e funcionais. 

"A tecnologia rompeu com 
os velhos modelos do mercado 
da música e da mídia impressa, 
criando novos formatos. Ambas as 
áreas foram lentas na reação e na 
exploração das novas tecnologias", 
garante Kastelein. 

O jornalista acredita em novos 
modelos de negócio e em dinhei-
ro novo. O que dava dinheiro não 
dará mais como antes, mas have-
rá novas possibilidades como o 
retorno com T-commerce e pro-

duct placement, além de modelos 
de assinatura de conteúdo, que 

 naturalmente não será gratuito, 
porém mais barato do que é ho-
je. Ele também chamou a atenção 
para o crescimento vertiginoso da 

 chamada "TV Social", a partir da 
qual o conteúdo das TVs é desco-
berto, disseminado e muitas vezes 
até criado colaborativamente nas 
redes sociais. "A TV Social é essen-
cialmente sobre achar e comparti-
lhar", conclui o especialista. 

BRASIL 
 Toda a exposição de Kastelein pa-
 receu quase ficção científica para a 
 maioria dos presentes ao festival, 

uma vez que por aqui ainda se dis-
cute a expansão da infraestrutura 
de banda larga no território nacio-
nal para permitir que se consiga 
assistir a um simples vídeo no You-
Tube sem interrupções no celular, 
por exemplo. 

"A TV conectada é uma das 
questões mais contemporâneas da 
TV", disse Nelson Hoineff, presi-
dente do IETV - Instituto de Estu-
dos de Televisão. 

Diante de alguns números do 
mercado brasileiro, que demons-
tram o poder da televisão no Brasil 
- já que aqui 96% dos domicílios 
possuem pelo menos um televisor 
-, Raimundo Lima, diretor técnico 
de operações do SBT, afirmou que 
é preciso evoluir como produtores 
de conteúdo para explorar todas as 
possibilidades da interatividade na 
TV. 

"A interatividade torna a TV 
mais interessante, é uma nova 
perspectiva de reter audiência. 
Mas o fato é que a TV conectada 
não depende apenas do sinal de 
TV digital, depende da vasculari-
zação do acesso à internet de boa 
qualidade. Temos que aprender, 
também, a decifrar a geração Y, 
que já vem equipada com tecnolo-
gia wireless e capacidade de con-
vergência", disse Lima. 

O SBT foi, segundo Lima, a pri-
meira emissora embarcada como 
TV conectada nos aparelhos de 

TV da Sony. Hoje a emissora pos-
sui um portal interativo 24 horas, 
mas há uma limitação tecnológica, 
ainda, pois não há canal de retorno 
para a interatividade, que fica limi-
tado a uma linha de internet. 

Marcelo Varon, gerente de in-
ternet vídeo da Sony, disse que a 
TV conectada é o desafio da indús-
tria atual e ruma para o conceito 
de "Faça sua TV", principalmente 
através do recurso do Video On 
Demand. 

"Hoje já oferecemos mais de 40 
canais de vídeo on demand, sendo 
que a Band e o SBT estão na nos-
sa grade, com toda a programação 
disponível. Essa é uma grande 
mudança de hábitos. A novidade 
tem que ser fácil e ter qualidade, 
por isso usamos um aplicativo 
para que celulares funcionem co-
mo controle remoto e usamos o 
X-Reality Pro, uma tecnologia de 
imagem especialmente desenvolvi-
da para materiais que trafegam pe-
la web. Também é preciso o acesso 
às redes sociais e a possibilidade 
de efetuar chamadas gratuitas via 
Skype. Esses são os pilares da TV 
conectada", disse Varon. 

Segundo ele, em 2011 cerca de 
25% das TVs vendidas no mundo 
já estavam conectadas, e em 2015 
o volume passará para 47%. Já no 
Brasil, 17% das TVs vendidas têm 
conexão com a internet. No caso 
da Sony, 85% de seus aparelhos es-
tão conectados à internet hoje. 

"O desafio é o modelo de negó-
cios. No caso de oferecer conteúdo 
gratuito, pode haver propaganda 
para compensar. Pode haver conte-
údo pago, e nesse caso os lucros 
serão divididos. Todas as possibi-
lidades estão sendo avaliadas, e a 
indústria está tentando educar o 
consumidor para elas. Até a Copa 
de 2014, 70% dos lares devem ter 
acesso à web", conclui Varon. Ale-
xandre Annenberg, presidente da 
ABTA (Associação Brasileira de 
TV por Assinatura), também par-
ticipou dos debates sobre o futuro 
dos negócios com a chegada da TV 
conectada. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, 28 nov. 2011, p. 45.




