
ão há mais dúvidas de 
que o conteúdo 
on-demand veio para 
ficar e deve ter um 
crescimento rápido 

nos próximos anos. O debate agora 
está em quais modelos e devices 
devem liderar o mercado. Esta foi a 
tônica dos painéis do Congresso TV 
2.0, promovido por TELA VIVA em 
março em São Paulo. 

Aparentemente os serviços de 
streaming estão à frente desta 
onda. O uso de Netflix por 
streaming em 2011 foi 80% maior 
do que todos os serviços de vídeo 
on-demand (VOD) das operadoras 
de TV por assinatura juntas nos 
Estados Unidos. Esse foi um dos 
dados apresentados por Colin 
Dixon, senior partner da consultoria 
TDG, que falou no evento. 

Segundo Dixon, as operadoras 
gastaram dez anos para construir 
seus sistemas de VOD, e, embora 
todos os assinantes digitais de pay 
TV tenham acesso ao VOD nos 
Estados Unidos - são 45 milhões de 
domicílios - estima-se que foram 
vistas 4,8 bilhões de horas em 
2011. O Netflix transmitiu por 
streaming 2 bilhões de horas 
somente no quarto trimestre de 
2011. "Essa diferença acontece 
principalmente por causa das 
interfaces. Na interface de VOD das 
operadoras é difícil de achar um 
conteúdo, ela não identifica as 
preferências do usuário, entre 
outros problemas", diz Dixon. "Foi 
uma oportunidade perdida pelos 
operadores. Se tivessem levado o 
OTT (over the top) a sério e 
reconhecido uma oportunidade de 
servir melhor os assinantes, talvez 

serviços como o Netflix não existissem". 
Para ele, o modelo de TV Everywhere, 

em que o assinante de TV paga pode ver 
os conteúdos em qualquer tela, mediante 
autenticação, levará bastante tempo para 
ser adotado. Atualmente, dos mais de 100 
milhões de assinantes de TV paga nos 
EUA, pouco mais de 52 milhões têm 
acesso a TV Everywhere, e "apenas" 4,12 
milhões utilizam de fato o serviço. A 
perspectiva é de que em 2016 haja quase 
96 milhões de assinantes de TV paga, com 
quase 90 milhões com acesso ao TV 
Everywhere, e 29,46 milhões de usuários 
do serviço. "0 acesso vai crescer rápido 
para os consumidores, mas a adoção será 
lenta", diz Dixon. "O esforço foi 

apropriado, mas veio muito tarde, 
apenas em 2009". 

Vídeo online 
Atualmente, 74% dos usuários 

de banda larga dizem assistir vídeo 
online. A perspectiva da TDG é de 
que em 2016 haverá 250 milhões 
de domicílios no mundo todo 
assistindo a vídeos da Internet em 
suas TVs. "E em 2020, nos Estados 
Unidos, vamos assistir tantos vídeos 
da Internet quanto dos 
broadcasters", diz Dixon. 

Entre os serviços de vídeo 
online, o Netflix é o mais visto nos 
EUA, com 50,3% dos espectadores 
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de vídeo online utilizando o serviço. 
Existem atualmente mais de 20 
milhões de usuários do Netflix via 
streaming, acumulados em quatro 
anos de atuação. 

A maioria das pessoas que 
assistem conteúdo pelo streaming do 
Netflix (44,5%) usa o serviço durante 
1,5 hora por semana. Na média, 
porém, o usuário de Netflix usa o 
serviço por 5,5 horas semanais. 

Dixon também traçou um 
paralelo entre a utilização de 
serviços OTT, como o Netflix, e a TV 
paga nos Estados Unidos. Segundo 
a pesquisa da TDG, os usuários de 
Netflix estão mais propensos a 
reduzir suas assinaturas de pay TV 
(com a mudança de pacotes, por 
exemplo) do que os assinantes de 
TV paga. Em 2010, 16% dos 
assinantes de Netflix estavam 
propensos a fazer uma redução de 
suas assinaturas, contra 17% dos 
assinantes de pay TV. Já em 2011, 
25% dos assinantes de TV paga 
estavam propensos a fazer o 
"downgrade" de suas assinaturas, 
contra 32% dos assinantes Netflix. 

Entre os assinantes inclinados a 
fazer essa redução, a maioria o 
faria por não assistir a tantos 
canais, a ponto de justificar o custo, 
ou simplesmente por não conseguir 
mais bancar o serviço. Dixon 
comentou também que em 2010, a 
HBO perdeu 1,6 milhões de 
assinantes, e que embora a 
utilização do Netflix não seja o fator 
decisivo, ele certamente influenciou 
essa perda. 

Assinatura 
Em relação aos 

modelos de negócio 
praticados pelos serviços 
de VOD, parece que o de 
assinatura é o que vem 
encontrando maior 
adesão do consumidor. A 
análise é de Marcelo 
Spinassé, presidente da 
Truetech, empresa que 
oferece plataforma de 
distribuição digital para 

varejistas como Saraiva e 
Submarino, e também para 
portais e operadoras de TV 
por assinatura, como o 
serviço Sky Online. Ela 
realizou uma pesquisa com 1,2 mil 
internautas que já consumiram vídeo 
sob demanda online em algum dos 
serviços suportados pela empresa. 

Spinassé comentou que embora 90% 
dos resultados venham de SVOD 
(subscription vídeo on-demand), o que 
essa janela oferece são basicamente 
títulos de catálogo, enquanto os 
lançamentos estão nas janelas de TVOD 
(VOD transacional). "O TVOD serve para 
branding, traz relevância, 
disponibilizando o conteúdo mais atual 
e de maior visibilidade para os 
usuários", afirmou. 

A pesquisa, realizada no segundo 
semestre de 2011, mostrou que a 
maioria dos usuários prefere fazer 
download dos vídeos do que assistir por 
streaming: 82,17% afirmaram assistir 
aos vídeos por download, enquanto 
17,83% veem por streaming. Os motivos 
para a escolha por download são 
diversos, mas 44,62% responderam que 
preferem fazer download por opção, 
para ter o arquivo no computador. 
Outros 15,93% disseram que não 
conseguiram assistir ao vídeo online pois 
o mesmo travava, e outros 16,49% 
afirmaram que sabiam que poderiam 
assistir ao vídeo online, mas quiseram 

baixar o arquivo porque a 
Internet era lenta. 

A velocidade da Internet 
influenciou na decisão da 
maneira de assistir aos 
vídeos, já que 52% dos 
entrevistados possuem menos 

de 2 Mbps de velocidade 
de conexão de Internet. 

Apesar dos vídeos 
serem baixados ou 
assistidos por streaming 
online, a maneira 
preferida para assistir 
aos filmes é na TV: 82% 
usam o computador para 
acessar o conteúdo e 
74% conectam o PC ou 
notebook às suas TVs. 

Entre os outros dispositivos que os 
usuários mais desejam ver os 
filmes, estão o iPad e o iPhone 
(17,92%), com destaque também 
para as TVs conectadas. 

Quando o assunto é conteúdo, o 
que os consumidores querem 
encontrar são os últimos 
lançamentos (15,46%), séries de TV 
(10,96%) e conteúdo em alta 
definição (10,57%). 

YouTube 
Os gigantes da internet também 

se movimentam para lucrar com o 
serviço. O maior provedor mundial 
de vídeos online, o YouTube, está 
buscando uma maior 
profissionalização de seu conteúdo, 
reduzindo a dependência por vídeos 
gerados pelo usuário e 
aproximando-se de conteúdos 
profissionais. Para isso, busca 
formas de monetizar este conteúdo. 
Segundo Francisco Varela, diretor 
de Global Platform Partnerships do 
YouTube, que participou do evento, 
a empresa está se movimentando 
agressivamente para encontrar uma 
forma de monetizar seus parceiros 

Entre as ações para criar esse 
novo modelo de negócios está a 
ampliação da base de usuários, bem 
como o aumento do consumo por 
parte dos usuários. Para Varela, 
trabalhar com dispositivos é a 
forma natural de trazer ao consumo 
de vídeos online bilhões de pessoas 
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que hoje não estão conectadas ou 
que não acessam as plataformas de 
vídeo. 

A empresa aposta na evolução 
dos equipamentos móveis e na 
capacidade de processamento, que 
fazem com que smartphones sejam 
plataformas de consumo e até 
produção de vídeo. "Os 
consumidores estão buscando, 
compartilhando e comprando (em 
dispositivos móveis) os mesmos 
conteúdos que antes eram 

exclusivos dos desktops", diz, afirmando 
que 10% dos acessos do YouTube são 
feitos em dispositivos móveis e 
atualmente a média é de duas horas de 
upload de vídeos feitos através desses 
devices por minuto. 

Outro dispositivo vital é a TV. Varela 
admite que a capacidade de 
processamento da maioria das TVs 
conectadas e outros dispositivos que 
trazem conexão à televisão ainda é 
limitada. "Apenas os equipamentos 'top' 
podem oferecer o processamento 

necessário para navegar na Internet", 
diz. Mas ele lembra que a TV "ainda 
é o centro de consumo de conteúdo 
nos lares". Hoje, o YouTube está 
disponível nas plataformas 
conectadas dos principais fabricantes, 
e a estratégia é chegar a todos, 
inclusive os pequenos. 

Neste tipo de dispositivo, ele 
lembra que a qualidade de imagem é 
fundamental, o que pode ser um 
problema dependendo da banda 
disponível. Além disso, o controle 
remoto ainda é uma questão não 
muito bem resolvida. Para resolver 
este problema, o YouTube tem 
trabalhado para facilitar as buscas e 
organizar os conteúdos e os canais 
temáticos. Ele diz que os aplicativos 
para TVs conectadas já chegaram à 
terceira geração, e uma quarta está 
em desenvolvimento. 

Em relação ao conteúdo, o 
YouTube montou um fundo de US$ 
100 milhões que opera apenas nos 
Estados Unidos no desenvolvimento 
de ideias originais de conteúdo em 
vídeo para a web. 

No Brasil, Varela disse que o 
portal de vídeos vem explorando a 
exibição de eventos premium ao 
vivo, como o Rock in Rio. Segundo 
ele, o conteúdo esportivo também é 
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de grande valor na 
plataforma. Além disso, o 
executivo apontou 
interesse em parcerias 
com distribuidores e 
produtores independentes. 

Para monetizar os 
parceiros, o YouTube vê 
três possibilidades: receita 
por publicidade; vídeo 
on-demand em modelo de 
cobrança por transação (o 
que já está em operação em alguns 
mercados); e assinatura. Este último 
modelo de negócios ainda está em 
estudo no portal. Varela acredita 
que alguns conteúdos segmentados 
podem despertar atenção de 
usuários. "Um guitarrista muito 
bom poderia oferecer uma série 
consistente de vídeos no YouTube", 
citou como exemplo. 

TV social 
Outro tema importante do 

evento foi a social TV, a integração 
do vídeo com as redes sociais, tanto 
na divulgação de conteúdos quanto 
na interação com o público. 

A MTV deve continuar 
explorando seu potencial na web, 
convidando internautas para montar 
sua programação. O mecanismo será 
semelhante ao projeto Shuffle MTV, 
em que internautas montavam seus 
blocos de programação no Facebook, 
intercalando as atrações de curta 
duração do canal preparadas para o 
especial de verão com clipes. 
Aqueles que obtivessem mais 
"curtir" iam para a programação do 
canal no domingo. Eram três horas 
de programação no domingo, uma 
hora para cada um dos três 
internautas mais votados na semana. 
"Vamos fazer a mesma coisa com a 
programação 2012, com grau de 
complexidade maior, pois as atrações 
terão duração maior", avisa Ricardo 
Anderáos, diretor de novas 
plataformas da emissora. 

A MTV começou a investir de 
forma mais agressiva nas redes 
sociais em maio do ano passado, 
quando tinha 22 mil fãs no 

Facebook. Em agosto de 
2011, com a premiação VMB, 
chegou aos 52 mil. Em janeiro 
de 2012, com as ações da 
programação de verão chegou 
aos 127.493. Já em março 

deste ano, chegou aos 220.606 fãs. 
Hoje, todo o conteúdo que vai ao ar 

no canal também é transmitido ao vivo 
no site do canal. Para a programação 
2012, uma das novas propostas é que os 
apresentadores da casa continuem se 
comunicando com o público da web 
durante o break comercial da TV, 
reforçando assim, a atratividade da 
segunda tela. Desta maneira, o canal 
consegue responder ao «buzz» gerado 
nas redes sociais durante a exibição de 
programas gravados. 

Para o canal Esporte Interativo, as 
mídias sociais são importantes 
ferramentas de divulgação de sua 
audiência, de medição de sua relevância 
junto ao público-alvo e até de veiculação 
de sua programação. Segundo Maurício 
Portela, VP de novas mídias do canal, o 
EI conta com 3 milhões de fãs no 
Facebook. 

Esse volume de internautas que 
acompanha as movimentações do canal 
no mundo online acaba ajudando a 
divulgar a programação. Como exemplo, 
Portela cita alguns conteúdos, como 
brincadeiras, que são compartilhadas no 
Facebook. Uma destas ações chegou a 
ganhar 30 mil compartilhamentos, 
sempre citando a marca. «Conseguimos 
usar de forma poderosa o conceito de 
segunda tela. Ações nas redes sociais 
dão voz aos torcedores», diz. 

No caso da transmissão do Super 
Bowl, o canal conquistou um ponto de 
audiência. Nas mídias sociais, o sucesso 
foi muito maior. A partida foi primeiro 
lugar nos trending topics do Twitter no 
Brasil. 

Local 
Uma das principais estratégias do 

portal Terra, um dos mais ativos na 
oferta de VOD, para conquistar a 
popularidade de seu novo serviço de 
vídeo é buscar conteúdos «realmente 
locais». Segundo Pedro Rolla, diretor 
de mídia do Terra, o SundayTV, novo 
nome do VOD da empresa, lançado 
em março, conta com uma equipe de 
«cinco ou seis pessoas» dedicadas a 
buscar conteúdos locais. «Não é 
apenas o show do Rafinha Bastos, 
temos conteúdo regionais no Rio 
Grande do Sul e no Pará», 
exemplificou o executivo no 
Congresso TV2.0. Como exemplo, ele 
cita o «Guri de Uruguaiana», 
personagem que grava shows locais 
em diversas cidades do Rio Grande 
do Sul. «Os artistas regionais tornam-
se importantes divulgadores do nosso 
serviço em seus shows», diz. Para o 
Terra, este conteúdo tem alto valor 
agregado, a ponto de ser vantajoso 
comprar o conteúdo, e não apenas 
adotar o modelo de revenue share. 

O SundayTV surgiu como uma 
evolução da plataforma de VOD do 
Terra e cobre toda a América Latina. 
Segundo Rolla, a ideia é expandir o 
serviço a outros territórios. «Não é 
um produto americano que 
desembarcou aqui, sem presença 
local. Vamos começar aqui e 
podemos ir para os Estados Unidos e 
a Europa», disse. 

Em toda parte 
Outro tema relevante da 

chamada TV 2.0 é a TV everywhere, 
ou a disponibilidade dos conteúdos 
em outras telas além da TV, 
sobretudo as móveis. 

Os programadores tradicionais 
apontam o investimento em 
distribuição multiplataforma como 
uma forma de agregar valor à 
assinatura de TV, e ainda gerar 
receitas adicionais nas outras 
plataformas. Luiz Olivalves, diretor 
de novos negócios da ESPN, afirmou 
no encontro que a TV por assinatura 
é o mercado mais forte da 
programadora, mas destacou a 
importância da rádio, dos portais e 
da revista para estar constantemente 
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perto de seu público. 
Segundo ele, a equipe sempre 

pensa em como o conteúdo será 
consumido, gerando-o de forma 
customizada para ser consumido 
"no sofá ou fora de casa". O desafio 
é como distribuir estes conteúdos 
nas diversas plataformas. "É 
obrigatório ter estratégia 
multiplataforma", completou. 

Segundo Rogério Francis, 
diretor de distribuição da Viacom, 
por criar conteúdos destinados ao 
público jovem a programadora tem 
facilidade em levar sua audiência 
às plataformas digitais. No entanto, 
ele lembra qual é o negócio 
principal. "O negócio mais forte 
continuar sendo o canal linear. 
Esse conteúdo digital acaba sendo 
uma degustação dos conteúdos da 
Viacom", diz Francis. 

Gustavo Ramos, diretor de 
novas mídias da Globosat, aponta o 
TV everywhere como uma ação 
fundamental para proteger o 
modelo da TV por assinatura e não 
deixar baixar a guarda para os 
serviços over-the-top tradicionais. 
"Queremos fazer isto sempre com 
as operadoras, não queremos fazer 
billing ou saber quem é o cliente", 
diz o executivo. 

Segundo ele, no portal Muu a 
Globosat exibe entre 300 mil e 700 mil 
vídeos por mês, apesar da ainda fraca 
divulgação do serviço. Boa parte, diz, em 
dispositivos móveis, através de apps. 

Já a Bandeirantes prepara uma 
presença ainda mais forte de seus 
veículos nas plataformas digitais, com 
destaque para as TVs conectadas. 
Segundo Edson Kikuchi, diretor de 
projetos digitais da emissora, até junho 
a maior parte dos veículos do grupo 

erótico, será criado um aplicativo 
baseado no modelo de assinatura. 
"O conteúdo estará nas plataformas 
dos principais fabricantes, menos 
na Sony, que não aceita conteúdos 
adultos. Ainda estamos resolvendo 
como será o billing, porque cada 
fabricante conta com uma 
plataforma própria", diz Kikuchi. 

Segundo o executivo, explorar 
todas as plataformas é estratégico 
para o grupo. "A audiência da TV 

deve entrar nas smart TVs. "O 
investimento publicitário está em alta e 
há uma multiplicação dos meios. O 
grupo de comunicação precisa 
diversificar para atender os diferentes 
públicos", diz. 

Atualmente, a Band conta com sua 
programação ao vivo e sob demanda 
em algumas das principais plataformas 
de TVs conectadas. O executivo afirmou 
que os lançamentos já contarão com 
modelos de negócios definidos. Alguns 
produtos contarão com publicidade. 
Para o canal Sex Prive, de conteúdo 

aberta tem caído consistentemente. 
O modelo 'simplista' da 
radiodifusão continuará existindo. 
A questão é que a distribuição tem 
que passar a ser multiplataforma", 
diz o diretor de projetos digitais da 
Bandeirantes. "Não podemos mais 
pensar na TV aberta apenas como 
uma distribuição linear. A produção 
de conteúdo deve ser pensada para 
todas as telas", completa. 

Em relação à publicidade, 
Kikuchi diz que o modelo de 
remuneração terá que mudar e 
acompanhar a mudança no hábito 
do consumidor. "O anunciante quer 
estar onde o consumidor está. Não 
importa o meio", completa. 

TVs inteligentes 
O mercado de smart TVs deve 

ganhar um impulso em 2012, 
apontaram alguns dos principais 
fabricantes de equipamentos no 
último dia do Congresso TV 2.0. 
Segundo Marcelo Varon, gerente de 
network business - TV product 
marketing da Sony, em 2011, 20% 
dos televisores vendidos eram 
conectados. A previsão é que 500 
milhões de aparelhos conectados 
(incluindo smart TVs, blu-ray 
players e consoles de games) sejam 
vendidos globalmente até 2015. "Só 
no Brasil, a base deve ser de 15 a 
20 milhões", disse. No caso da 
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Sony, 85% das TVs e todos os blu-
ray players vendidos no ano 
passado são conectados. 

A participação de aparelhos 
conectados nas vendas globais de 
TVs, apontou Varon, deve saltar de 
20% em 2010, para 54% em 2015. 
Para a América Latina, o salto é 
ainda maior: de 1% em 2010, para 
39% em 2015. 

Segundo Rafael Cintra, gerente 
sênior de produtos TV da Samsung, 
2012 deve representar o maior 
crescimento da categoria de 
produtos até agora. Em números 
absolutos, apontou o executivo, o 
salto deve ser de 2,05 milhões de 
smart TVs distribuídas em 2011 
para 3,73 milhões em 2012. 

Para Cintra, o aumento da 
penetração da banda larga é um 
importante motor para a evolução 
das plataformas de TV. A 
expectativa é que 30 milhões de 
lares estejam conectados em 2013. 
"A qualidade da banda larga ainda 
é um problema. Atualmente, apenas 
três milhões de lares têm uma boa 
conexão de banda larga", lembra. 

Milton Neto, gerente geral 
de conteúdo da LG, concorda 
que a banda larga é um dos 
principais fatores que 
determinam o volume de 
acesso às plataformas de 
smart TVs. Além deste, enumera a 
criação de hábito de consumo de 
conteúdo na modalidade "catch up TV" 
e o hábito de alugar ou comprar 
conteúdo premium. "Há um esforço 
para educar o consumidor sobre a 
plataforma", diz. 

Segundo o executivo da LG, é preciso 
disponibilizar diferentes perfis de 
conteúdos, pois eles ajudam a atrair 
variados perfis de usuários. Como 
exemplo, diz que alguém pode começar 
a usar a plataforma apenas porque 
gostou do jogo de paciência. "Isso 
quebra a barreira de entrada na 
tecnologia", explica 

A LG conta hoje com mais de 500 

aplicativos, criados por 
mais dez 
desenvolvedores em sua 
plataforma. Milton 
destaca que há uma área 
apenas de conteúdos 
Premium em vídeo e 
outra dedicada aos apps, 
para variados perfis de 
consumidores. 

Cintra, da Samsung, 
diz que, globalmente, a 

Samsung conta com 
aproximadamente mil aplicativos. Os 
usuários da plataforma da fabricante 
já realizaram mais de 10 milhões de 
downloads em todo o mundo. No 
segundo trimestre, a fabricante 
contará com aplicativo para exibir o 
conteúdo da TV Corinthians. 

No caso da Sony, a 
contabilização é diferente. Isto 
porque a fabricante não tem uma 
plataforma de aplicativos de games 
e utilitários. Suas TVs conectadas 
carregam apenas aplicativos de 
vídeo. Segundo Varon, já há mais 
de quarenta canais de vídeo 
on-demand na plataforma. 
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Text Box
Fonte: Tela Viva, São Paulo, ano 21, n. 225, p. 14-19, abr. 2012.
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Fonte: Tela Viva, São Paulo, ano 21, n. 225, p. , abr. 2012.




