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A convergência entre televisão e
internet é inescapável. A ponto
de já ser difícil definir onde co-
meça um e termina o outro.

Já existem várias opções no
mercado brasileiro para o consu-
midor assistir, pela internet, a sé-
ries e programas de TV, longas-
metragens, documentários, atra-
ções esportivas e musicais com
apenas alguns cliques na tela.

A tela, no caso, também já dei-
xou de ser exclusivamente a do
computador ou a da televisão tra-
dicional. Pode ser a do tablet, do
smartphone, da TV conectada,
ou mesmo da TV normal, ligada
a algum desses aparelhos ou vi-
deogames. As possibilidades do
que fabricantes e serviços cha-
mam de “TV everywhere” (TV
por toda parte) não param aí.

A Netflix é uma das pioneiras
nesse tipo de serviço, que es-

treou nos EUA em 2007. Em
2011, veio para o Brasil onde, de-
pois de alguns tropeços iniciais,
se diz “muito satisfeita” com seu
avanço no mercado local.

O norte-americano Joris
Evers, diretor de comunicação
corporativa da empresa, disse
por telefone ao Link que a marca
de um milhão de usuários foi ul-
trapassada na América Latina.
Ele se nega a divulgar números
por país, mas garante que Méxi-
co e Brasil são líderes regionais.

A Netflix, assim como a Net-
Movies, Sunday TV (do Terra) e
Saraiva Digital, funciona como
locadora virtual.

Uma das principais reclama-
ções sobre o serviço é o conteú-
do desatualizado. “Nos EUA é a
mesma coisa. Mas as pessoas pre-
cisam lembrar que temos de obe-
decer os prazos de licenciamen-
to”. Uma vez que um filme sai do
cinema, ele geralmente chega
primeiro ao DVD, depois à loca-
dora física e ao iTunes para de-
pois entrar no catálogo da Net-
flix. “No iTunes, pela compra de
um filme apenas, você paga mais
que a nossa mensalidade”, disse
(ver preços dos serviços na pág. 2).

Outros serviços disponíveis
são sites criados por nomes co-
nhecidos da TV paga e que fun-
cionam mais como braços de ví-
deo sob demanda das empresas.

A Globosat é um desses no-

mes. Seus serviços online in-
cluem sites como o Muu, que
agrega conteúdo de canais como
GNT e Canal Brasil, e o Premiere
FC, esportivo, e plataformas no-
vas, como o Philos, focado em
documentários, e o Telecine
Play, que reúne o acervo dos ca-
nais de filmes.

“Estamos em fase experimen-
tal”, diz Gustavo Ramos, diretor
de novas mídias da Globosat. “A
TV vai mudar muito em cinco
anos e a gente não sabe o que vai
ser. Quem faz previsão, chuta.
Dos oito canais que estamos lan-
çando, não acredito que todos es-
tarão no ar em cinco anos.”

O jornalista e produtor Nel-
son Hoineff, que escreve sobre
convergência
das mídias des-
de os anos 80,
acha que o mer-
cado está ta-
teando. “Na úl-
tima ABTA (fei-
ra da Associa-
ção Brasileira
de TV por Assinatura), a frase
mais ouvida, mesmo entre pes-
soas fortes do meio, era ‘eu
acho...’. É tudo muito novo.”

O que é certo é que a vontade
do espectador de ter controle so-
bre o conteúdo só aumenta. “Na
maior parte do tempo ainda se
prefere a TV linear – se jogar no
sofá e ver o que está passando”,

diz Flavia Hecksher, diretora de
marketing do Telecine. “Mas ca-
da vez mais as pessoas querem
escolher o que ver, na hora que
quiserem.”

Segundo pesquisa encomen-
dada pelo Telecine, que entrevis-
tou 2.120 pessoas de 18 a 60 anos,
das classes A, B e C, 81% apro-
vam o controle sobre a progra-
mação. O dado mais significati-
vo: 92% deles declararam ter apa-
relhos móveis (tablet, smartpho-
ne ou notebook).

Só nas duas últimas semanas,
mais dois competidores anuncia-
ram sua chegada: o Yahoo! Conn-
nected TV e a HBO GO. Ambos
começam a operar neste mês.

“É um lugar muito estimulan-
te para estar”,
diz Evers sobre
o aumento da
concorrência
da Netflix. Ele
afirma que os
consumidores
tendem a usar
vários serviços

ao mesmo tempo.
Dois gargalos, porém, ainda li-

mitam a popularização do mode-
los no Brasil: a banda larga restri-
ta e as barreiras dos direitos auto-
rais que atrasam lançamentos.
“O mundo regulatório ainda ten-
ta entender essa diluição do que
é uma tela, onde é televisão, on-
de é internet”, diz Ramos.

● O que devo procurar num
serviço para valer a pena?
Em primeiro lugar, se o
conteúdo oferecido lhe
interessa. Muitos serviços têm
acervos similares, então as
vantagens estão nos
detalhes: uma seleção
de clássicos mais
caprichada ou em
quais plataformas
pode ser visto.
Depois, avalie
custo e benefício
comparando seus
preços aos dos
serviços
similares e aos
das locadoras
físicas

camilo.rocha
@estadao.com

● Vídeo ‘on demand’ funciona
em qualquer aparelho?
Varia de acordo com o serviço,
por isso é importante checar
em quais plataformas (PC,
tablet, TV) e sistemas
operacionais (iOS, Android,
Windows) o conteúdo está
disponível

Como funciona ❙ Assinatura mensal que
permite assistir a conteúdo ilimitadamente
O que oferece ❙ Filmes, séries de TV,
musicais, esportes e documentários
Quanto custa ❙ R$ 14,90 por mês
Pró ❙ Boa oferta de títulos infantis
Contra ❙ Ainda tem poucos lançamentos;
a empresa garante que pretende investir
para expandir o catálogo mais recente
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Sexto sentido
O Google Now reconhece
seus hábitos e ajuda na rotina

Campanha social
Como evitar que o Facebook
seja tomado pelas eleições
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● Os serviços online para assistir a programas e filmes a qualquer
momento se expandem e dão mais controle para o espectador
montar sua própria grade de programação

Catálogos de sites
de streaming
esbarram nos
direitos autorais

Camilo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 ago. 2012, Link, p. L1.




