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uem não almeja chegar aos 
60 anos com aparência mo
derna, um corpo leve e es
belto, conectado à rede e 
ainda por cima com fama de 

inteligente? A televisão hoje em dia é uma 
jovem senhora que não fica mais escondida 
no quarto, retomou seu status de objeto do 
desejo nas melhores salas, onde ocupa uma 
tela fina cada vez maior e mais definida. Não 
por acaso, só se falou em smart TVs, televi
sores cada vez mais avançados, durante a 
última Consumer Eletronics Show, em janei
ro em Las Vegas, mostrando que a retomada 
de sucesso do aparelho está de mãos dadas 
com o que há de mais avançado na indústria 
tecnológica. É a televisão no estado da arte, 
num mundo onde espera-se que haja, em 
2015, meio bilhão de TVs conectadas. 

O mercado brasileiro acordou defini
tivamente para as smart TVs, ou TVs co
nectadas, ou ainda TVs embarcadas com 
internet, em 2011, embora os primeiros 
modelos já tenham chegado aqui em 2009. 
0 crescimento da economia, o desenvolvi
mento dos mercados e também a maior pe
netração da banda larga domiciliar, com 
maiores velocidades de conexão, formaram 
o ambiente adequado para a expansão do 
parque instalado destes aparelhos. Dados 
da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatei) mostram que, no terceiro trimes
tre do ano, havia um total de 17,4 milhões 
de conexões fixas à internet — os números 
finais de 2011 não estavam consolidados 

até o fechamento desta edição. 
No ano passado, 20% dos modelos de 

televisores vendidos no País, ou cerca de 
dois milhões de unidades, foram aparelhos 
com conexão à internet, com o maior ticket 
médio entre os fabricantes estando nos mo
delos próximos a 40 polegadas. As perspec
tivas para 2012 são de expansão contínua, 
com a chegada de novos produtos, queda 
gradativa de preços e uma ampla oferta lo
cal de aplicativos e conteúdos que atraiam 
mais ainda o público. 

Para este desempenho, a indústria tem 
feito o seu papel, com campanhas de ven
das dos fabricantes e parcerias estabele
cidas nos pontos de venda para expor aos 
compradores as funcionalidades dos pro
dutos. Porém, falta ainda o grande varejo 
ajudar mais: dos cerca de cinco mil pontos 
de venda de TVs no País, o mercado calcula 
que pouco mais de 300 exponham as TVs 
literalmente conectadas. O motivo é um 
simples empecilho: a falta de pontos de 
conexão à internet para demonstração no 
ponto de venda. 

À falta de um padrão unificado para as 
TVs com internet embarcada, cada fabrican
te requer um aplicativo especialmente dedi
cado à sua plataforma tecnológica desenvol
vido por parte do fornecedor de conteúdo, o 
que encarece e prolonga um tanto mais os 
processos. No entanto, isto não tem se carac
terizado em impeditivo para as empresas de 
mídia se aproveitarem de mais essa janela 
para a distribuição de suas propriedades. 
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Fabricantes privilegiam 
conteúdos 
Com mais de 300 aplicativos disponíveis 
na sua loja virtual para o Brasil, a Samsung 
quer a liderança no segmento. Dos 42 mo
delos no mercado, 25 têm conexão à rede, 
seja via dispositivo externo (dongle) ou, 
nos modelos tipo premium, já com a so
lução embutida para conexão wireless. O 
gerente sênior de TVs e Áudio e Vídeo da 
Samsung, Rafael Cintra, diz que o que mais 
se vê é o consumidor em busca do VOD (ví
deo on demand) - por meio de lojas como 
Netflix ou a nacional NetMovies. Para ele, 
a tendência em programação de televisão 
é uma maior oferta de formatos de "catch-
up" TV - quando se assiste ao conteúdo da 
TV em delay em relação à exibição original, 
por exemplo, uma atração do horário no
bre. Na Samsung, os atuais acordos vigen
tes com apps de conteúdo de TV aberta são 
com SBT e Band. Com as demais emissoras, 
diz Cintra, o momento é de conversas, e o 
executivo corrobora o novo momento que 

vive também o fabricante de aparelhos de 
TV, já que hoje acabou se transformado 
num negociador de conteúdo. 

"Nossos números vêm crescendo expo
nencialmente", aponta Rafael Cintra. Se
gundo ele, a nova plataforma criou postos 
de trabalho na empresa, tanto no Brasil 
como na América Latina. "Foi aberta uma 
área de conteúdo, com gerência de smart 
TV, em cada país", diz. As negociações são 
feitas a três mãos, envolvendo fabricante, 
parceiro de conteúdo e desenvolvedor. A 
Samsung inclusive promoveu concurso na
cional para desenvolvimento de apps, um 
trabalho de caráter global, mas com clara 
intenção de localização no País. Foi durante 
o World Cyber Games (WCG), em novembro 
de 2011, quando anunciou os vencedores 
do primeiro Concurso de Desenvolvimento 
de Aplicativos para smart TVs no Brasil. Em 
quase quatro meses de competição, a ação 
teve centenas de SDKs (Software Develop-
ment Kits) baixados no hotsite da marca por 
desenvolvedores de todo o País e quem le-

vou o prêmio foi o aplicativo "Qual o canal". 
Por meio dele, os usuários das smart TVs 
podem comentar a programação da televi
são diretamente nas redes sociais, a partir 
do controle remoto. 

Dentre as novidades da marca este ano, 
a Samsung trará TVs com controle remoto 
acionado por voz (por meio de um similiar 
by Android para o Siri, da Apple). E, entre 
os 20 idiomas já adaptados para o progra
ma, está o português com uma riqueza de 
detalhe: há diversidade de sotaques, para 
o Sul, Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) 
e Nordeste. 
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Seja como for, Cintra assegura que os in
vestimentos de marketing da empresa em 
TV são focados na divulgação das smart 
TVs, algumas apresentando também o re
curso do 3D. Sobre a viabilidade comercial 
dos apps, Cintra admite ainda haver difi
culdades para criar a receita dentro da TV. 
Um dos desafios é a solução para billing, o 
gerenciamento das cobranças. Mas ele vê o 
e-commerce como uma das várias oportuni
dades possíveis para o negócio. 

Mais status para 
o telespectador 
Outra grande do mercado de fabricantes, a 
Philips comemora a volta da tela da TV num 
posto de protagonista: "TV virou sinal de 
status", diz Luís Bianchi, gerente de marke
ting na Philips do Brasil, celebrando o fato 
de o volume de vendas do produto smart 
TV crescer mês a mês dentro da empresa. 

Segundo ele, a estimativa da indústria é de 
que a penetração do produto nos lares brasi
leiros atinja 35% até o final de 2012, numa 
trajetória ascendente de desempenho. Para 
ele, a boa notícia é o crescimento do mer
cado de banda larga, já com 15,9 milhões 
de domicílios conectados, com velocidade 
média de quase 2Mega. "O cenário é super-
positivo, com perspectiva bem promissora." 

Bianchi faz uma divisão entre os conteú
dos principais ofertados pelo produto: 1) os 
típicos de internet, cujo mindset é o on de-
mand (com apps para o Terra TV e o YouTu-
be, por exemplo); 2) o catch-up TV, que ain
da engatinha no Brasil; 3) as vídeo stores, 
como a do Terra TV, Net Movies e Saraiva. 
"O modelo das vídeo stores é no momento o 
maior dentre todos nos mercados já madu
ros", salienta. De acordo com o executivo, 
a Philips conversa com todas as emissoras 
de televisão, em estágios diferenciados de 
progresso, mas acredita que todas em bre
ve deverão estar nestas plataformas. "A 
TV aberta tem como principal medo mexer 
no seu modelo de negócios". "Lá fora — ele 
continua — o que se vê é que quando uma 
emissora aberta dispõe suas atrações, acaba 
aumentando a audiência da TV linear, por
que pega o telespectador que não a assistia 
antes, que não via ao vivo, mas agora assiste 
on demand." Entre os apps de conteúdos na-
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cionais na Philips, estão o canal TV Espor
te Interativo, o Terra TV, Bolsa de Mulher, 
além de publicações da Abril (Capricho, 
Info Exame) e o Buscapé. Há promessas 
de lançamentos ainda neste semestre. "A 
Philips está aberta a negociações com todo 
provedor e conteúdo: revistas, canais, sites, 
portais", diz Bianchi, destacando que tudo 
depende da negociação comercial. 

Foco total na TV com 
internet 
Marcelo Varon, gerente de internet video da 

Sony, assim resume a linha recente de atua
ção da fabricante desde 2011: foco total em 
TVs com internet. Isto, segundo ele, porque 
o consumidor é quem tem demandado. "Não 
por acaso, uma em cada cinco TVs vendidas 
são desse modelo; no mundo, as smart TVs 
já são 25% do mercado", diz. 

Nada menos do que 85% da linha de TVs 
Sony no Brasil são da modalidade conecta
da. Desde o modelo "high-end" até uma TV 
de entrada, de led, a partir de R$ 1.099. "O 
preço é acessível e a internet cresce no País, 
e ainda temos o Plano Nacional de Banda 

Larga (PNBL) com projeções de crescimento 
até a Copa", destaca Varon. A Sony, a pro
pósito, deve aproveitar mais do que todas a 
oportunidade de marketing que será a Copa 
da Mundo no Brasil, já que é uma das patro
cinadoras globais do evento da Fifa. "Espe
ramos um grande crescimento em cima do 
uso e da venda de aparelhos. Há todos os 
elementos para isso: a novidade, a tecnolo
gia e a facilidade", diz Varon. 

SBT (leia a seguir) e Band estão com al
guns conteúdos embarcados nos aparelhos 
Sony. "O apelo é grande: se você perdeu 
o CQC, não se preocupe. Trata-se de uma 
grande revolução para conteúdo de vídeo 
sob demanda", afirma o gerente. 

Para a Sony, os desafios são os mesmos 
dos demais agentes desta indústria: há que 
se educar o consumidor, o que também pas
sa pelos vendedores. "São eles os grandes 
influenciadores. E tem também o fato de 
muitas lojas não terem acesso à web", aler
ta. A Sony investe forte nos pontos de ven
da, com ações e campanhas batendo muito 
na tecla dos benefícios do produto, além de 
reforçar o tom explicativo no seu website. 

Outro parceiro local exclusivo da Sony é o 
jornal Lance, com vídeos específicos para o 
nicho esportivo do mercado, numa tentativa 
de agradar mais o consumidor brasileiro. Os 
aparelhos Sony, inclusive as smart TVs, tam
bém já saem de fábrica equipados com o Gin
ga, o sistema operacional para o padrão bra-
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sileiro de TV digital aberta. Para Varon, não 
se configuram em tecnologias concorrentes, 
mas sim complementares, e ele define o Gin
ga também como uma ideia muito boa. 

Na Sony, as parcerias com produtores de 
conteúdo para o desenvolvimento de negó
cios transcorrem no modelo de divisão de 
receitas. "Até por ser um começo de platafor
ma, estamos abertos para a possibilidade de 
colocar publicidade. Buscamos o parceiro 
de conteúdo porque não temos o know-how, 
abrimos o canal para o parceiro, que terá 
possibilidades de atingir um novo público 
e também vender um formato", diz Marcelo 
Varon. Por exemplo, para o app da locado
ra virtual Net Movies — prevista para estrar 
nas TVs Sony até este mês de março — o mo
delo corrente será o de "revenue share". 

Mais conteúdos 
dentro da tela 
A Netflix, gigante da locação de vídeos do 
mercado norte-americano e entrante no 
Brasil, já vem com seu app embarcado em 
alguns equipamentos. Joris Evers, diretor 
de comunicações corporativas da Netflix, 
informa, como porta-voz da empresa com 

sede em Los Gatos, que o objetivo é estar em 
toda tela que for relevante para as pessoas 
também no Brasil. "Para isso, vamos conti
nuar a trabalhar com fabricantes de produ
tos eletrônicos para aumentar o número de 
dispositivos, bem como nas categorias de 
dispositivos em que a Netflix já está dispo
nível. Hoje, os assinantes brasileiros podem 
assistir a filmes e programas de TV por meio 
de streaming, utilizando uma variedade de 
dispositivos, incluindo consoles PC /Mac/ 
PS3, smart TVs e dispositivos móveis", diz 
Evers. Também, desde o início deste ano a 
Netflix está disponível em Blu-ray no País. 

Exclusividade não é a palavra reinante 
na Netflix, cujo objetivo é trabalhar com o 
máximo de fabricantes conhecidos e tam
bém com algumas marcas menos famosas. 
"Globalmente, a Netflix já está disponível 
em mais de 700 dispositivos", afirma o por
ta-voz. Para a corporação, as smart TVs têm 
um grande futuro e nos próximos anos pra
ticamente todos os novos televisores serão 
conectados à web. Mas a empresa não aban
dona o flanco da internet pura: "Por outro 
lado, esperamos que a TV tradicional venha 
a se transformar totalmente em internet TV. 
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Já estamos em um canal de TV na internet, o 
que consideramos um grande avanço." Não 
por acaso, a Netflix aproveita toda mídia 
online disponível para se promover junto 
ao seu público, utilizando fortemente as mí
dias sociais (Facebook, Twitter). "Justamen
te por serem formadas por consumidores, as 
redes sociais nos trazem um bom feedback 
sobre a aceitação das inovações e sua reper
cussão", conclui Evers. 

Ser um canal aberto e de nicho é um so
nho possível também no universo da con
vergência das mídias. Eugênio Pimenta, di
retor de distribuição de conteúdo digital da 
TV Esporte Interativo (EI), conta que a en
trada nas smart TVs faz parte da estratégia 
do canal em participar de todas as novas 
plataformas. Ele também destaca a impor
tância de se atentar para este segmento da 
indústria, uma vez que um em cada cinco 
aparelhos vendidos já vem com e possibili
dade de conexão à internet. "O que observa
mos nos mercados mais maduros é que isso 
veio para ficar." O canal está nos modelos 
Sony, Samsung e Philips. 

É do Esporte Interativo o primeiro canal 
de que se tem notícia com streaming ao vivo 
via app na TV conectada. Isso foi possível 
mediante acordo com a Samsung. Ou seja, 
a emissora — que é canal aberto no satélite 
para as antenas parabólicas —, e que não 
tem espectro em TV aberta em praças im
portantes do País (como na capital paulista, 
por exemplo), consegue transmissão do seu 
sinal ao vivo 24h. É uma grande novidade 
em se tratando de televisão, ao observar-
se que os limites da radiodifusão também 
ganham novos contornos com essa nova 
possibilidade. Segundo a emissora, trata-se 
de um dos aplicativos mais vistos entre os 
telespectadores com TVs Samsung. 

Nos demais fabricantes de smart TVs, os 
conteúdos da TV Esporte Interativo chegam 

via os formatos on demand e catch-up, com 
destaques para gols e alguns programas. 
Pimenta destaca que este tipo de inovação 
vem do berço do canal: "Já nascemos na 
multiplataforma; sempre pensamos na dis
tribuição do conteúdo com a preocupação 
de estar disponível em qualquer platafor
ma, independentemente de onde o usuário 
estiver. A vantagem, neste caso, é que o dis
positivo vem com qualidade de imagem de 
televisão." 

O diretor do EI explica que a emissora tra
balha nos mecanismos e ferramentas para 
conseguir viabilizar publicidade em qual
quer uma das plataformas. Afinal, o canal 
é maioritariamente gratuito e depende de 

receita de publicidade. Mas ainda não dá 
para medir a eficácia das smart TVs neste 
aspecto: "Os lançamentos ainda estão mui
to recentes e é um produto que estamos co
meçando a trabalhar." 

Não se duvida é da capacidade de seg
mentação que o ferramental permite. Eu
gênio Pimenta destaca que a tendência que 
não se pode deixar de aproveitar é o das re
des sociais, num mix com o evento ao vivo. 
"Nosso canal é hoje o veículo com maior nú
mero de fãs no Facebook, e utilizamos essa 
troca com nosso público para poder traba
lhar numa combinação com publicidade. É 
uma ferramenta superpoderosa", arremata. 

Em vantagem competitiva em se tratan-
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do de programação esportiva, devido ao 
forte apelo junto aos fãs e torcedores de 
futebol, o canal consegue se aproveitar 
de toda a presença multiplataforma para 
educar seu público no uso das possibilida
des nos diferentes meios. E com a TV conec
tada, não é diferente: "As pessoas acabam 
percebendo os seus benefícios com mais 
naturalidade. Nós, além de termos o conteú
do, também temos o poder de comunicação 
para educar e estimular as pessoas no uso 
das plataformas." O EI está aberto no satéli
te, em sinal analógico e digital, em algumas 
operadoras de TV por assinatura, em canal 
UHF no interior de São Paulo e também na 
internet, TVs vconectadas e smartphones. 

"Eventualmente, todos oferecerão um 
portfólio de conteúdos semelhantes; nos 
diferenciamos ao proporcionar conteúdos 
relevantes variados aliados à melhor ex
periência online. O recurso Live Streaming 
no EI+ e um exemplo disso", completa Ra

fael Cintra, da Samsung. Eugênio 
Pimenta diz que as TVs conectadas vieram 
para ficar: "Em alguns anos, todos os apa
relhos terão conexão à internet, portanto, 
trata-se de uma plataforma extremamente 
estratégica. E a tela grande da TV é a melhor 
forma de se consumir vídeo em casa. Fica
mos felizes em ter o streaming ao vivo, no 
Facebook e por aí vai. Aproveitamos o que a 
tecnologia traz e exploramos no limite nos
sos conteúdos e os direitos que temos." 

O SBT também saiu na dianteira, apre
sentando-se como a primeira emissora da 

TV aberta brasileira com interatividade 24 
horas/dia no sinal terrestre. Roberto Fran
co, diretor de rede e de assuntos regulató-
rios da emissora, é um entusiasta de toda 
inovação em tecnologia em se tratando de 
radiodifusão. Foi presidente de Socieda
de de Engenharia da Televisão - entidade 
onde atualmente ocupa o conselho dos ex-
presidentes — e é sempre uma autoridade 

para falar do assunto. Seja 
em relação às smart 

TVs, à TV digital 
aberta ou mesmo à 
web (com canal ofi
cial no YouTube, 
além de conteúdos 
no Facebook), o SBT 
se mostra sempre 

atualizado. Há exata
mente um ano, a emisso

ra de Silvio Santos fechou 
com a fabricante Sony a par

ceria para o seu canal de vídeos 
sob demanda transmitidos pela in

ternet para as smart TVs, home-theaters 
e aparelhos Blu-ray. Bem no final de 2011, 
a emissora lançou oficialmente seu portal 
de interatividade, válido para a TV digital 
aberta, e que foi desenvolvido com tecno
logia da Totvs sobre a plataforma do Ginga. 
Ao mesmo tempo, também oficializou seu 
app para a TV conectada da Sony da linha 
Bravia Internet Vídeo. "O SBT acompanhou 
e observou o hábito de consumir o meio TV 
do telespectador brasileiro. A maioria dos 
telespectadores desenvolve outras ativida
des enquanto assiste à TV. Eles folheiam o 
jornal, revistas, surfam na internet, aces
sam sua redes sociais, usando para isto di-
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versos dispositivos. Por meio do Portal de 
Interatividade do SBT a gente fará uma en
trega harmonizada de todas estas deman
das e vai permitir que ele continue vendo 
TV. Ou seja, queremos oferecer uma expe
riência integrada, que agregue valor e faci
lite a vida no nosso telespectador" afirmou 
Roberto Franco na ocasião do lançamento. 

Cadê a Rede Globo? 
Com tudo isso, fica a pergunta: por que a 
Rede Globo, a maior emissora do País, está 
de fora das smart TVs? A CGCom, Central 
Globo de Comunicação, responde oficial
mente "estar atenta às inovações e na lide
rança ao adotá-las são características que 
sempre estiveram no DNA da TV Globo". 
Diz ainda que a TV conectada tem sido ob
jeto de estudo e avaliação, como parte de 
outras evoluções tecnológicas, como o 3D, 
os novos formatos (4K e o 8k, chamado de 
UltraHD) e a TV interativa, que enrique
cerão a experiência de assistir à televisão. 
"Todas essas novas tecnologias têm sido 
muito bem recebidas pela emissora, sempre 
visando valorizar a TV aberta, a TV Globo. A 
dinâmica da TV conectada é, contudo, com
plexa e envolve parcerias com players de 
consumo e distribuição". A CGCom finaliza 
argumentando que no momento o empenho 
é pelo amadurecimento de um modelo que 
garanta a oferta de um produto com a quali
dade que sempre caracterizou a Globo, sem 
estabelecer prazos para a entrada do canal 
nas smart TVs. 

Terra TV em 
todas as órbitas 
O Terra chegou às TVs conectadas já em 
2009, com app desenvolvido para a Sam
sung. Paulo Castro, diretor-geral do Terra 
no Brasil, se lembra do acordo, fechado à 
época em termos de exclusividade - hoje, o 
Terra TV está também em aparelhos LG, Pa
nasonic, Philips, Sony e Semp Toshiba. "Te

mos duas ofertas principais, uma delas é o 
Terra TV, tradicional, cujo grande evento ao 
vivo mais recente foram os jogos de Inver
no da Juventude em Innsbrück, em janeiro, 
assim como a Copa São Paulo de Futebol 
Júnior (ou Copinha) e o Festival de Cinema 
Francês - em 2011, houve o Pan-americano 
de Guadalajara e o Planeta Terra. E há o 
produto Vídeo Store, que é pago e presente 
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nos modelos da LG e Panasonic e em fase de 
lançamento com Philips e Samsung". Esta 
video store tem como concorrentes diretos 
players como Net Movies e Netflix. 

No papel de fornecedor de conteúdos para 
as TVs conectadas, o executivo do Terra 
aponta que não se trata de um processo de 
entrada tão rápido e simples, uma vez que 
há um período de homologação, custos de 
desenvolvimento, e também certo delay. 
"Até porque essas homologações não são 
feitas no Brasil. Mas temos muita proximi
dade com os fabricantes e o fato de termos 
atentado para a oportunidade com a Sam
sung lá atrás já fez com que dedicássemos 
recursos de gestão e de tecnologia a isto", 
salienta Castro. 

Ao longo desse período, conta o diretor-

geral do Terra, houve um aprendizado con
junto, levando-se ainda em conta a realida
de de banda larga da América Latina, um 
tanto distante do "benchmark" da Coreia 
do Sul, por exemplo, país onde estão sedia
dos os grandes da indústria como a própria 
Samsung e a LG. O Terra tem dez pessoas 
da área de tecnologia dedicadas à área. 
"Trabalhamos para trazer a experiência do 
usuário que seja a mais próxima possível à 
navegação no portal, com os mesmos guide-
lines, estilos da interface, desde que possí
vel". Isto porque, em alguns modelos, como 
os da Sony, por exemplo - com sua interfa
ce à la Playstation - faz-se necessária uma 
nova adaptação. Castro ainda chama a aten
ção para as questões de DRM (digital rights 
management), já que nem sempre os fabri-

cantes seguem as mesmas especificações. 
Sobre a medição de audiência dos con

teúdos nas TVs conectadas, ainda levará 
um tempo, na opinião do Terra. "Devemos 
evoluir para ter mais controle à medida que 
o mercado evolua. Nas smart TVs, a fase ain
da é de colocar o produto lá", afirma Paulo 
Castro, lembrando que com os smartphones 
o processo foi o mesmo. Os vídeos profis
sionais do Terra TV seguem na smart TV as 
mesmas divisões em abas que no portal (di
visão em notícias, esportes e diversão). 

O Terra aproveita os apps nas TVs conec
tadas para otimizar ainda mais as proprie
dades que têm adquirido para a web, com 
destaque no segmento de eventos esporti
vos. Para os Jogos Olímpicos de Londres, a 
partir de julho, o Terra planeja algo especial 
para as smart TVs, e não se descarta tam
bém o streaming ao vivo de algumas das 
competições. Mas, para isso, há necessida
des de uma capacidade maior de transmis
são, compressão digital e decodificação do 
que o simplesVOD; enfim, um investimento 
extra. E logo após a Olimpíada, outro direito 
comprado pelo Terra pode alavancar ainda 
mais seus conteúdos: a Liga Europa da Uefa, 
em mais de 205 jogos a partir de setembro, 
um evento que já assegurou até 2015. A ven
da de publicidade específica para estes con
teúdos em apps é também um passo a ser 
dado mais adiante. "Estamos mais na fase 
de construção de audiência multiplatafor-
ma", argumenta Paulo Castro. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 37, p. 50-59, mar. 2012.




