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Até 2013, estima-se que o mercado mun
dial de conteúdo de entretenimento — 

filmes, livros, games, produções de TV—mo
vimentará US$ 632 bilhões. E tão volumoso 
quanto o montante é o número de players 
que concorre por cada centavo desses bi
lhões. Estúdios, emissoras de TV aberta e 
paga, serviços de locação virtual e on de-
mand e, agora, os fabricantes de smart TVs 
precisam de conteúdo e disputarão palmo 
a palmo cada produtor. As informações, do 
gerente de smart TV da Samsung, Marcelo 
Natali, foram divulgadas durante o 9° Encon
tro Internacional de Televisão, evento que 
fez parte da programação do Festival Inter
nacional de Televisão 2011, promovido pe
la Oi Futuro, que ocorreu no Rio de Janeiro 
entre os dias 16 e 22 deste mês. 

O Brasil deve encerrar o ano com a ven
da de TVs conectadas em alta: 17% do 
total das vendas de aparelhos serão das 
smart TVs, ou as TVs inteligentes com co
nexão pela internet. Até 2015, as estimati
vas indicam que 75% dos aparelhos ven
didos terão acesso à internet. No mundo, 
este ano, do total das vendas, 25% serão 
de smart TVs e, até 2015, calcula-se que 

47% das pessoas terão TVs conectadas. O 
parque mundial de smart TVs atualmen
te é de 500 milhões de aparelhos. 

O negócio TV está num momento tecno
lógico bastante interessante. No Brasil, para
lelamente, desenvolvem-se três segmentos: 
o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 
(SBTVD), o DTVi (antigo Ginga, que per
mite a interatividade na TV aberta) e as TVs 
conectadas, ou smart TVs. "O Ginga e a TV 

conectada se completam, e não se anulam" 
opina o diretor técnico e de operações do 
SBT, Raimundo Lima. O fato é que o DTVi, 
lançado como um dos pilares do SBTVD 
em 2007, ainda não se viabilizou nas salas 
dos brasileiros que têm acesso à TV digital 
aberta. Por outro lado, as TVs conectadas, 
que começaram a chegar às casas efetiva
mente a partir do ano passado, têm aberto 
novos conteúdos para o usuário. 

Mas, seja por demanda, broadcasting ou 
TV paga, na média, a expectativa do teles
pectador é semelhante, conforme pesquisa 
do Mackenzie: 13% das pessoas buscam no
tícias, 12% querem informações sobre trân
sito e tempo e 10% procuram detalhes da 
programação. Dos 74 milhões de internau-
tas, 89% acessam o YouTube para assistir ví
deos e 90% estão em, pelo menos, uma rede 
social - Facebook, Twitter ou Orkut. Con
traditoriamente, "40% das pessoas com TVs 
conectadas não navegam na internet pela 
TV e, quando o fazem, fazem para acessar 
conteúdos já conhecidos" diz Lima. 

Se o mundo dos produtores e distribui
dores de conteúdo está animado com as 
expectativas, a Lei n° 12.485 (antigo PL-
116), que estabelece cotas de produção 
de conteúdo nacional e regulamenta tu
do o que se refere à TV paga, tem agita
do produtores, os players de TV paga (re
presentados pela Associação Brasileira de 
TV por Assinatura - ABTA), a Agência Na
cional de Telecomunicações (Anatei) e a 
Agência Nacional de Cinema (Ancine). O 
diretor de programação da Net, Fernando 
Magalhães, adverte: "Temos de ser criati
vos. As redes tradicionais de broadcasting 
compram todo o conteúdo e correm o ris
co (pela falta de audiência ou demanda). 
Isso acabou. De agora em diante, é on de-
mand" diz. A lei estabelece as cotas, mas 
não os níveis de qualidade e tampouco fixa 
os preços, afirma Magalhães. E questiona: 
"o prime time da produção nacional na TV 
paga seráomesmo horário nobre (18 às 23 
horas) da TV aberta? E um canal como o 
Bem Simples, da Fox, do qual 90% da pro
dução é feita na Argentina, é nacional?" 

(*) 0 repórter viajou a convite da Oi Futuro 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1487, p. 51, 28 nov. 2011.




