
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ditos, a corrida também é incessante. Eles pre
cisam tanto manter suas marcas em evidência 
como valorizar suas propriedades, de modo a 
manter o telespectador convencido de que vale 
a pena continuar pagando para ter acesso a 
seus conteúdos de qualidade e diferenciados, 
diante de um universo de ofertas gratuitas 
ou a preços muito baixos que proliferam na 
internet. No mais, também tratam de marcar 
presença na web, muitas vezes oferecendo 
conteúdos alternativos ao próprio canal de TV 
e com venda separada de patrocínios, sem, no 
entanto, prejudicar sua relação comercial com 
os operadores. Eles, afinal, administram os as
sinantes que sustentam todo o sistema. Os ca
nais prezam a regra que quem detém o cliente 
é o operador. 

Gustavo Ramos, diretor de novas mídias da 
Globosat, enumera algumas novidades em 

conteúdos para VOD que a programadora está 
aprontando para este final de ano: lutas do ca
nal Combate, Receitas do GNT e também pro
gramação do Bis (nova denominação do Mul-
tishow HD), para shows ao vivo, que já nasce 
com um acervo de 400 concertos. 

A Globosat atinge com seus canais em torno 
de seis milhões de assinantes no País — a maio
ria deles, na Net e Sky. A programadora, além 
de já oferecer as versões HD dos seus canais, 
tem produtos para o serviço de TV Everywhere: 
a plataforma Muu faz um apanhado de conte
údos produzidos ou adquiridos pela Globosat, 
além de ter programas agrupados por gêneros 
em novos canais virtuais, como o Telecine Play 
e o Philos, este último só de documentários. Ao 
completar seu primeiro ano, o Muu ainda dis
ponibiliza de forma aberta 10% de seu conteú
do, a título de degustação — para ver o restan

te, é necessário ser cliente e cadastrar o código 
de assinante de uma operadora afiliada da Glo
bosat. As lutas do canal A la carte Combate po
dem ser assistidas na web pelos seus assinan
tes. Sem exageros, Gustavo Ramos lembra que 
a programadora hoje formata seus conteúdos 
pensando em ao menos cinco plataformas: TV 
standard, HD, internet, tablets e smartphones. 
E, segundo ele, nenhuma das plataformas adi
cionais tem vocação para canibalizar o público 
do canal de TV principal: "Temos pesquisas 
que indicam que o comportamento da audiên
cia é assim: o assinante entra, procura a pro
gramação linear e não desliga o aparelho antes 
de chegar ao Now (serviço de VOD da operado
ra Net)." Então, segundo Ramos, de qualquer 
maneira o VOD retém diante da TV um público 
que de outra maneira iria para a internet. É daí, 
segundo ele, que vem a necessidade de se pen-
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sar fora do modelo de programação linear dos 
canais convencionais de televisão. 

Gustavo Ramos constata que é pelo serviço 
de VOD que as chances de crescimento de TV 
não linear são maiores, dado o pouco consu
mo de banda na estrutura da operadora que 
requer. "Trata-se de um modelo que se ajusta 
mais à segmentação; um produto de nicho e 
muito bom para hiper-segmentar", diz. Para 
o diretor da Globosat, os conteúdos mais ade
quados ao VOD dificilmente teriam espaço na 
grade de um canal linear. E ele vê na capacida
de do VOD um retorno da TV paga à sua função 
principal: levar a segmentação ao limite. 

Pitter Rodriguez, gerente de Desenvolvimen
to de Negócios e Estratégia da Discovery, divi
de os esforços da marca em várias frentes, mas 
destaca mesmo a importância dos websites. 
"Cada canal tem sua estratégia diferente", 

conta. Discovery Channel, Discovery Mulher 
— Home & Health, Discovery Kids e Animal 
Planet são alguns deles. Há também Discovery 
Sports, que não existe em versão para televi
são. Sobre os sites, diz: "Não são apenas uma 
ferramenta de apoio, com informações da pro
gramação dos canais, mas servem como um 
complemento nas estratégias de negócios." 
Pitter assinala que a venda de publicidade é 
principal fonte de receita destes canais digitais 
que são abertos, mas há também novas opor
tunidades. No caso do site do Discovery Kids, 
por exemplo, há uma gama de jogos online que 
seguem a mesma filosofia do canal. Os canais 
da Discovery estão hospedados no UOL, onde 
seus vídeos estão disponíveis, e a programado
ra mantém acordo com o MSN. 

Dada a grande quantidade de material pro
duzido globalmente por seus canais, a Disco

very consegue estabelecer diferentes janelas 
para exibição de suas atrações sem prejudicar 
o principal business, que é a TV por assinatu
ra. "Na web, trabalhamos com short forms ou 
pílulas de informação. E mesmo quando se tem 
um programa inteiro disponível, ele já não pas
sa mais da TV paga há muito tempo", explica 
Rodriguez. Na empresa, a máxima vigente é 
que os meios se complementam. A Discovery 
disponibiliza ofertas para VOD. No Now, da 
Net, há conteúdo gratuito e opção em 3D, o 
programa Monstros do Rio. Além disso, a Dis
covery está na App Store com ferramenta para 
vídeos, redes sociais e jogos para iPhone. 
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A HBO lançou recentemente no Brasil o 
serviço HBO Go. Segundo Emilio Rubio, 
presidente da HBO Latin American Group, 
o produto só está disponível para quem já 
é assinante do pacote HBO/MAX de algu
ma operadora, de forma que se trata de um 
serviço complementar e não de um mode
lo de negócios em separado. Ele diz que a 
receptividade tem sido ótima. Foram mais 
de 250 mil visitas e cem mil exibições em 
streaming desde a estreia, e ele só vislum
bra um futuro brilhante para este tipo de 
oferta ao assinante. "Atribuímos o sucesso 
ao nosso conteúdo premium de altíssima 
qualidade. Procuramos atender às neces
sidades dos assinantes melhorando ainda 
mais as ofertas", comenta. 

Por se tratar de um serviço disponível via 
broadband, Rubio destaca que seu avanço 
está intrinsicamente ligado ao crescimento 
da internet banda larga no País. O presi

dente dos canais da HBO explica ainda que 
a criação do serviço veio da própria neces
sidade detectada junto aos assinantes, que 
queriam ter acesso ao conteúdo dos canais 
em todo lugar, a qualquer hora. "Criamos 
esta plataforma e a oferecemos como um 
bônus ao assinante, e como um apoio ao 
operador afiliado na região." 

Fora este serviço, a HBO também lança
rá neste trimestre o seu SVOD — subscrip-
tion video on demand —, com oferta de 
mais de cem horas de conteúdo aos assi
nantes, incluindo um pacote dos prêmios 
Emmy. Haverá atualização duas vezes a 
cada mês, e as ofertas incluem o blockbus-
ter Se Beber, Não Case 2 e séries originais 
da HBO como a brasileira Preamar, Capa
docia e The Newsroom. Para os dispositi
vos móveis, de acordo com Emilio Rubio, 
a ideia é lançar os primeiros produtos nos 
meses iniciais de 2013. 
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Nos canais da ESPN, a estratégia tem sido 
a de estender o acesso a todo conteúdo ao 
vivo da marca, tanto dos canais lineares 
(ESPN, ESPN Brasil e ESPN+) como do ca
nal Play, que é exclusivo no ambiente on
line. Há ainda o catch-up dos conteúdos 
dentro da plataforma WatchESPN, para 
os assinantes ESPN de alguma operado
ra de TV por assinatura. O usuário acessa 
através do site www.watchespn.com.br e 
pode assistir aos conteúdos em desktops, 
tablets e smartphones. Quem explica é 
Luis Olivalves, diretor de Novos Negócios 
da ESPN: "No website e nos aplicativos, 
disponibilizamos vídeos curtos com os 
melhores trechos da programação, high-
lights de jogos e entrevistas para todos os 
internautas." 

"O próximo passo do WatchESPN é inte
grar seus conteúdos on demand nas plata
formas OTT (over the top) das operadoras 
afiliadas", conta Olivalves. Segundo ele, 
a potencialidade e o serviço são grandes, 
já que o acesso à banda larga, aos dispo

sitivos móveis e às TVs conectadas permi
tirá que o cliente das operadoras afiliadas 
assista ao conteúdo pelo qual já paga, por 
meio de qualquer dispositivo. Sobre o 
site do canal, o diretor comenta que uma 
nova versão está em desenvolvimento 
para permitir que a experiência seja me
lhor ainda em dispositivos móveis, como 
smartphones e tablets. "Ainda, a ESPN 
aposta em uma linha robusta de aplicati
vos para 2012-2013, trazendo para o Bra
sil sucessos como Scorecenter (reunindo 
resultados, tabelas, tempo real, notícias, 
vídeos e mídia social de todos os espor
tes possíveis), ESPN FC — uma linha de
dicada a futebol, com profundidade de 
detalhes — e o ESPNHub, reunindo todo 
conteúdo produzido para plataformas 
Windows Mobile e Windows 8." E de acor
do com ele, ainda tem mais: "Uma grande 
linha de companion TV apps, para garan
tir que o telespectador tenha a melhor ex
periência possível ao assistir aos eventos 
ao vivo dos 3 canais ESPN." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://www.watchespn.com.br


A Sony, por sua vez, unificou a oferta de seus 
conteúdos — a empresa atua em cinema, músi
ca, canais de TV fechada, oferta para TV aberta 
etc. — na plataforma Crackle, que foi lançada 
no Brasil em março deste ano. É uma rede onli
ne que oferece ao usuário, sem custos, filmes e 
séries completos na região. 

A gigante britânica BBC está na TV paga 
brasileira por duas de suas propriedades em 
canais, a BBC World News (jornalismo) e BBC 
HD (Entretenimento). Emma De'Ath, diretora 
de programação da BBC World News, esteve 
no País em setembro para mostrar a progra
mação dedicada ao conteúdo local, a faixa 
Brazil Direct. Ela explica ser da natureza do 
canal oferecer conteúdo com interesse global. 
"Mas há reportagens que fazemos e disponibi
lizamos apenas no site", diz, lembrando-se das 
vastas possibilidades de conteúdos regionais 
no ambiente multiplataforma. O canal na web 
BBCBrasil.com, em português, oferece mais de 
cinco milhões de usuários. Mas, dessa forma, 
a questão tem a ver com a monetização deste 
conteúdo, porque na TV o canal também co
mercializa publicidade. O BBC HD, de entrete
nimento, por sua vez, traz além do canal linear 
de TV paga, uma oferta crescente de conteúdos 
para VOD e que estão sendo oferecidos pelo 
Now, da Net. 

A Sky lançou sua oferta para TV Everywhere. 
Trata-se do Sky Online, a plataforma OTT da 
empresa e que foi estreada no início deste ano. 
O cliente acessa o serviço pela internet e en
contra um catálogo de títulos, podendo alugar 
filmes (a partir de R$ 4,90) e assistir a quantas 
vezes desejar num período de 48h após o pri
meiro play. Também se pode comprar filmes 
(a partir de R$ 12,90) e séries de TV (R$ 4,90 

por episódio) ou ainda fazer parte do Clube Sky 
Online, por meio de uma assinatura mensal 
(R$ 14,90) e ter acesso ilimitado ao catálogo de 
filmes, séries e músicas. Além disso, o usuá
rio tem acesso aos serviços de TV Everywhere 

HBO GO, WatchESPN e PremiereFC.com. 
Para a operadora, o objetivo foi atender a uma 

demanda crescente do mercado que é assistir 
ao conteúdo em outras mídias. De acordo com 
Agrício Neto, vice-presidente de marketing e 
programação da Sky, este serviço é uma reação 
ao desejo dos assinantes: "Entendemos que a 
forma como as pessoas veem televisão não mu
dou. Essa experiência não foi substituída por 
outras mídias, mas elas passam a integrar a ma
neira como as pessoas assistem ao conteúdo. 0 
Sky Online estende e complementa a experiên
cia da TV para o universo online". Segundo ele, 
desde o lançamento, no início deste ano, a re
ceptividade ao serviço tem sido cada vez maior 
e a operadora trabalha para entregar a melhor 
oferta de conteúdo e novidades ao serviço. • 
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http://BBCBrasil.com
http://PremiereFC.com
Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 45, p. 28-34, nov. 2012.




