30

mídia

DIGITAL

Tensão no mercado de VOD

is.

NetMovies e Netflix são as empresas de locação virtual com mais problemas na relação
com o consumidor, aponta levantamento do Idec sobre tecnologia ainda nova
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do conteúdo adquirido, o que contribui
para o monopólio das grandes empre
sas de tecnologia”, afirma o advogado do
Idec, Guilherme Varella.
O Idec também apontou práticas abu
sivas, a assinatura contínua, por exemplo:
o usuário se cadastra, ganha um mês de
experiência gratuita (apenas para Net
Movies e Netflix) e, caso não a cancele, a
assinatura é renovada automaticamente
e, assim, passa a ser cobrado. O institu
to, ainda, destaca a publicidade engano
sa tanto do NetMovies quanto do Netflix:
ambos anunciam serviço ilimitado e não
o oferecem efetivamente. “O consumidor
precisa estar atento e exigir o contrato e,
caso depare com cláusulas abusivas, de
ve saber que são consideradas nulas e
devem ser contestadas”, explica o advo
gado do Idec.
Meio & Mensagem procurou os quatro
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Limitações
Na avaliação, o Idec constatou algu
mas irregularidades no serviço. Segundo
o instituto, o principal problema é com
relação à liberdade de escolha (ou falta
de) do consumidor. Por limitações tec
nológicas, um filme (comprado ou loca
do) não pode ser reproduzido em mais de
três aparelhos nem tampouco ser grava
do em DVD. E, no geral, os serviços tam
bém possuem limitações quando se tra
ta da marca da smart TV ou do sistema
operacional do computador. “Software ou
sistema operacional proprietário signifi
carão uma clara limitação à fruição total

ca

O

mercado mundial de vídeos online
deve chegar a US$ 4,4 bilhões nos
próximos cinco anos e representa, atual
mente, um dos segmentos do conteúdo
digital pago que mais crescem. No Bra
sil, alguns players exploram o serviço e,
desde 2010, têm estabelecido os parâ
metros desse mercado.
Fenômeno recente também no País, os
vídeos sob demanda (VOD, na sigla em
inglês) envolvem uma cadeia que abran
ge os locadores, os produtores de conte
údo (estúdios) e os fabricantes de TV (as
smart TVs, que permitem acesso à inter
net e, em alguns casos, já têm embarcados
os aplicativos de locação virtual). O ser
viço está em desenvolvimento e, por en
quanto, a oferta ainda é limitada. O Insti
tuto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec) fez um levantamento, em janeiro
deste ano, para avaliar esse tipo de servi
ço. A pesquisa, divulgada na quinta-feira,
3, abordou quatro players — NetMovies,
Netflix, Sunday TV (da Telefônica) e Sa
raiva Digital. Desses, o NetMovies é a úni
ca empresa que oferece tanto a locação
virtual quanto a entrega física de DVDs.

a reprodução não autorizada de conte
údo protegido por direitos autorais. Os
filmes digitais adquiridos ou alugados a
partir do Saraiva Digital – Filmes podem
ser assistidos em qualquer televisor com
conexão direta aos computadores ou aos
notebooks”, informa a empresa.
“A pesquisa do Idec levanta pontos vá
lidos, porém as avaliações não foram fei
tas em profundidade suficiente”, rebate
a diretora de marketing da NetMovies,
Claudia Woods. Segundo ela, é impor
tante ressaltar as diferenças entre SVOD
(subscription video on demand, que é
o modelo de assinatura), adotado pela
companhia, e o TVOD (transactional vi
deo on demand), utilizado, por exemplo,
pelo iTunes, da Apple.
A executiva diz que os órgãos do con
sumidor ajudam a desenvolver os mer
cados e, sobretudo, os segmentos novos,
como o de locação virtual de vídeos. No
entanto, segundo ela , é preciso que esse
tipo de pesquisa seja realizada com mais
acuidade. De qualquer forma, Claudia diz
que a NetMovies descontinuará a degus
tação gratuita de um mês no computador.
Nos demais dispositivos — TV conecta
da, tablets — permanece a degustação.
O Sunday TV trabalha com os três mo
delos de negócios — gratuito, SVOD e
TVOD. “Se não comunicar claramente
qual é o modelo, corre-se o risco de que
o usuário entenda que todo o conteúdo
é gratuito ou, ainda, que alguns títulos,
mesmo para assinantes, estão disponí
veis apenas para aluguel e compra”, afir
ma o diretor de mídia do Sunday TV, Pe
dro Rolla.
A maior parte das regras de proteção
de conteúdo é dada pelos provedores de
conteúdo, diz o diretor do Sunday TV.
“A questão da simultaneidade (uso de
dois ou três dispositivos) de acesso ao
conteúdo, por exemplo, é uma regra pa
ra impedir que uma pessoa passe a se
nha do DRM para dez ou mais pessoas.
O segmento de música já está em outro
caminho, sem DRM. Mas o mercado de
locação virtualainda é muito incipien
te”, diz Rolla. A tendência é que o acesso
ao conteúdo em streaming de vídeo seja
cada vez mais facilitado ao usuário, em
multiplataformas. Por ora, os provedo
res de conteúdo estão preocupados em
se proteger contra desvios e pirataria,
diz o executivo.

players que foram objeto da pesquisa. A
Netflix, que não conta com representan
tes comerciais no Brasil, respondeu em
nota: “A Netflix tem orgulho de oferecer
um serviço amigável e fácil de ser usa
do, no qual os assinantes podem assistir
a filmes e a programas de TV instantane
amente. Nossos usuários e sua satisfação
com a Netflix são muito importantes para
nós. Estamos revisando as conclusões do
Idec e iremos responder de acordo.” A Sa
raiva Digital lembra que o item “liberda
de de escolha”, ressaltado pelo Idec, tem
relação direta com a proteção dos direi
tos autorais de conteúdos. “É importante
detalhar aos consumidores sobre o Digi
tal Right Manager (DRM) e suas funções.
DRM é um recurso que controla o aces
so a certos produtos digitais, inibindo a
utilização do conteúdo de forma diver
sa daquela contratada — por exemplo,

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1508, p. 31, 7 maio 2012.

TV aberta

TV dos sonhos e da realidade
Secretaria do Audiovisual cria projeto para debater mídia

C

omo seria a televisão ideal? Que con
teúdo teria? Quais programas exibiria?
O que faria o espectador sentar-se diante
da telinha? Sem a pretensão de encontrar
respostas precisas, mas com a propos
ta de enriquecer o debate acerca dessas
questões que continuamente permeiam
o cotidiano dos profissionais da mídia,
a Secretaria do Audiovisual do Ministé
rio da Cultura e a Sociedade Amigos da
Cinemateca uniram forças e ideias para
lançar o projeto Sonhar TV.
O projeto não quer ficar limitado ape
nas a uma TV ideal, do ponto de vista teó

rico, mas trazer à tona ideias e aplicações
práticas para a melhoria da concepção e
do uso da TV Aberta no Brasil. “Ainda fi
camos muito presos na dicotomia entre
qualidade do conteúdo e audiência. Pre
cisamos transpor essa velha discussão e
ir além, analisando a TV como um entre
tenimento e colaborando para ampliar
o seu mercado e enriquecer seu poten
cial”, resume o roteirista Newton Canni
to, que foi escolhido para assumir o pos
to de curador do Sonhar TV.
Ele explica que, nesse primeiro estágio,
o projeto terá dois pontos de contato com

os profissionais do setor e com o públi
co. O primeiro deles é a internet, alicer
çada no portal Sonhar TV (www.sonhar.
tv), que funciona como o epicentro da di
vulgação das ideias. Para estimular os de
bates, foi formado um time com nomes
atrelados à história da TV brasileira, co
mo roteiristas, dramaturgos, acadêmicos,
apresentadores e diretores de emissoras.
Cada um deles deu um depoimento para
o site, falando sua opinião sobre os erros
e acertos da mídia mais popular do País.
Nilton Travesso, Zico Góes, Marcílio Mo
raes, Danilo Gentilli, Eugênio Bucci e ou
tros nomes são alguns dos participantes
dessa primeira fase do projeto.
Toda a produção de conteúdo (em ví
deo e para a web) ficou a cargo da Aca
demia de Cultura e da Colmeia — empre
sas do Grupo Ink. Segundo o porta-voz da
companhia, Marcelo Muller, que também
responde pela produção executiva do So
nhar TV, um espaço que propicie a plu

ralidade de vozes foi prioridade na con
dução do projeto. “Quanto mais diversi
ficado for o acesso, melhor. Nas próximas
temporadas, faremos discussões temáti
cas sobre gêneros e estilos”, explica Mul
ler. O projeto já possui perfis no Twitter
e no Facebook.
Segundo ele, além dos acadêmicos
e profissionais do meio, o público tam
bém será convidado a participar das re
flexões acerca de uma TV ideal. No dia
13 de junho, o Sonhar TV fará sua pri
meira apresentação no mundo “real”. A
Secretaria do Audiovisual e a Academia
de Cinema promoverão o 1o Seminário
Internacional Sonhar TV, na Cinemateca
Brasileira, em São Paulo. Especialistas e
profissionais de veículos televisivos se
rão convidados para discutir as polêmi
cas pertinentes da mídia. Todo o evento
será transmitido em streaming pelo site
do Sonhar TV.
Bárbara Sacchitiello
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