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● Modelo
A HBO tem um serviço de vídeo via
internet, chamado HBO Go. É gratuito,
mas acessível somente a quem tem
um pacote de TV paga que inclui o
canal. Os espectadores querem que
isso mude. Em 2012, mais de 160 mil
americanos aderiram, em 48 horas,
ao site TakeMyMoneyHBO.com (“Fi-
que com meu dinheiro, HBO”). Eles
se comprometiam a pagar US$ 12 por
mês pelo HBO Go, sem ter de assinar
um pacote de TV paga. Na época, a
HBO disse que não. O HBO Go tem 6,5
milhões de usuários cadastrados,
comparados a cerca de 29 milhões
de assinantes do canal de TV.

● Mudança
Na semana passada, o presidente da
HBO, Richard Plepler, disse à agência
Reuters que a empresa estuda parce-
ria com provedores de banda larga
para permitir a contratação avulsa do
serviço de vídeo via internet. A ideia é
oferecer, ao cliente que já paga cerca
de US$ 50 pela banda larga, o HBO
Go por mais US$ 10 ou US$ 15. Com
isso, ele não teria de assinar um paco-
te completo de TV, que costuma sair
por US$ 100 nos EUA. O desafio da
HBO é concorrer com serviços de ví-
deo sob demanda, como Netflix, Ama-
zon Prime e Hulu Plus, sem se indis-
por com as empresas de cabo e satéli-
te, principal fonte de seu faturamento.

Omodo de ver TV está mu-
dando. A ideia de ficar na
frente do aparelho num
horário definido pela emis-

sora para ver seu programa preferido
faz cada vez menos sentido. Os grava-
dores digitais de vídeo – que fizeram
pouco sucesso no Brasil – começa-
ram essa mudança, que foi aprofun-
dada pelos serviços de vídeo via inter-
net, como a Netflix. Hoje é possível
ver uma boa parte do que se quer ver
na hora em que se quer ver.

A estrutura tradicional da televi-
são – organizada em canais, com gra-
de de programação – só existe por
questões históricas. O espectro ra-
dioelétrico – dividido em canais – é
um bem escasso. Por isso, seu uso
precisava ser otimizado. A solução
foi transmitir o mesmo programa pa-
ra milhões de espectadores, como é
feito na televisão aberta. Mesmo
uma rede híbrida de cabos coaxiais e
fibras ópticas – que suporta os servi-
ços de TV a cabo – tinha restrições
sérias de capacidade, na época da TV

analógica. Com a digitalização, essas
restrições começaram a cair. Com a ex-
pansão da fibra nessa infraestrutura,
elas deixaram de existir. Hoje o sinal
pode ser exclusivo para você.

Esse cenário representa um desafio
para a indústria da televisão. Neste mês,
a Nielsen, que faz a medição de audiên-
cia nos Estados Unidos, divulgou dados
sobre um grupo de espectadores que ela
chamou de “Zero-TV”. Cerca de 95%
das residências americanas têm TV a ca-
bo ou via satélite. Os outros 5%, que não
tem televisão paga, são os “Zero-TV”.
Eles consomem TV de outra forma.

Cinco por cento pode parecer pouco,
mas são 5 milhões de domicílios. É uma
tendência em crescimento nos EUA.
Em 2007, por exemplo, eram 2 milhões.
Praticamente metade desses consumi-
dores (48%) assina um serviço de vídeo
via internet, como Netflix, Hulu Plus ou
Amazon Prime (os dois últimos não es-
tão disponíveis no Brasil). Mais de 75%
dessas residências têm pelo menos um
aparelho de televisão, usado principal-
mente para ver DVDs, jogar videogames

e navegar na internet. Sessenta e sete
por cento usam outros dispositivos, co-
mo computadores, smartphones e ta-
blets, para consumir conteúdo audiovi-
sual. A Nielsen não ainda não mede a
audiência desses dispositivos.

Os videogames são importantes nes-
sa tendência. No ano passado, 22% do
tempo que os americanos gastaram

com um aparelho de videogame não foi
com jogos, mas consumindo conteúdo
audiovisual. Em 2011, a fatia do tempo
dedicado a vídeos era de 19% e, no ano
anterior, de 13%. Quem puxou a tendên-
cia foram os usuários do PlayStation 3,
que dedicaram 25% de seu tempo a servi-
ços de streaming (em que os arquivos
não precisam ser baixados) e de vídeo
sob demanda no ano passado, compara-
dos a 15% em 2011.

Diante desse cenário, a Netflix e a

Amazon resolveram investir em progra-
mação inédita. A série House of Cards,
produzida pela Netflix, tem como ator
principal Kevin Spacey, ganhador do Os-
car com Beleza Americana, e como pro-
dutor executivo David Fincher, diretor
dos filmes O Curioso Caso de Benjamin
Button e A Rede Social. Os 13 episódios
do drama político estrearam de uma vez
só na Netflix, em 1.º de fevereiro.

A Netflix sabe, porque tem registrado
o hábito de seus assinantes, como as pes-
soas gostam de ver séries. E os especta-
dores gostam de assistir a uma tempora-
da inteira praticamente de uma vez. Ou,
pelo menos, de ver vários episódios
num só dia. No dia anterior à estreia da
quinta temporada de Breaking Bad nos
EUA, 50 mil assinantes da Netflix assis-
tiram a todos os 13 episódios da tempo-
rada anterior, de uma vez. A série que
conta a história do professor de quími-
ca que se transforma em chefão das dro-
gas tem mais audiência na Netflix que
na AMC, canal que a produz.

O objetivo da Netflix, anunciado ex-
pressamente pela empresa, é se trans-
formar na HBO antes que a HBO se
transforme na Netflix. Assim como a
Netflix começou como uma locadora
de filmes, se transformou num serviço
via internet e agora começou a produzir
conteúdo próprio, a HBO, antes de pro-
duzir séries premiadas como The Wire e
Game of Thrones, era um canal que
comprava filmes de terceiros. A estraté-
gia da produção própria, adotada há 30
anos, foi uma maneira de se diferenciar
e de se tornar menos dependente dos
estúdios.

REPRODUÇÃO

Empresas buscam
a própria imagem
na rede Instagram
Programa criado por empreendedores indianos permite às
companhias medir presença de marcas em fotos no aplicativo

Nayara Fraga

O Instagram é uma rede social
em que pipocam incontáveis
fotos de pratos de comida, ga-
tinhos e asas de avião. No to-
tal, 40 milhões de imagens são
publicadas todos os dias no
aplicativo. Em meio a essa infi-
nidade, logomarcas aparecem
milhões de vezes. O indiano
Deobrat Singh, de 28 anos, sa-
be disso – e as encontra facil-
mente.

Ele desenvolveu, com mais
dois colegas indianos, um soft-
ware que está despertando a
atenção de profissionais de mar-
keting e da ciência da computa-
ção. O programa consegue cap-
tar logomarcas até mesmo nos
cantos mais escondidos das fo-
tos e, portanto, oferece a possibi-
lidade de as empresas saberem
algo muito difícil quando o as-
sunto é rede social: o que os con-
sumidores estão falando delas
em forma de imagens.

Em conversa por telefone
com o Estado, Singh explicou
que, em agosto, num primeiro
teste feito com a marca do Star-
bucks no Twitter (rede em que
texto aparece com mais frequên-
cia que foto), foram encontra-
das 8 mil imagens apenas em um
dia. Todas exibiam os copos em
que os funcionários da cafeteria
escrevem os nomes dos clientes.

Depois, os jovens fizeram um
teste com a logomarca da Coca-
Cola. Novamente, milhares de

imagens foram encontradas.
Eram fotos de pessoas comuns,
com camisas ou garrafas do refri-
gerante, em cenários variados.
“Percebemos que existia uma
consistência no comportamen-
to das pessoas. Elas fazem muito
isso (exibir marcas em fotos).”

O próximo passo foi transferir
o experimento para o Insta-
gram, aplicativo apenas de ima-
gens que tem 100 milhões de
usuários ativos mensais. Cien-
tes de que o volume de fotos com
marcas compartilhadas era gi-
gantesco, os indianos resolve-
ram criar a empresa (Gazeme-
trix) e lançar o produto em de-
zembro. Para ganhar notorieda-
de e clientes, dividiram a equipe
de seis pessoas entre Nova Dé-
lhi, na Índia, e Mountain View,
cidade sede do Google.

O primeiro cliente, no entan-
to, veio da Turquia. Uma agência
de publicidade do país está usan-
do o software para monitorar al-

gumas marcas na região, entre
elas a Coca-Cola, a loja de arti-
gos esportivos Foot Locker e o
cereal Cheerios. Agora, a Gaze-
metrix está em conversa com vá-
rias marcas e diz ter propostas
de aporte financeiro de alguns
fundos. Ela já recebeu US$ 140
mil em capital semente (para em-
presas iniciantes) e o próximo in-
vestimento, ainda em negocia-
ção com a 500 Startups, deve pas-
sar de US$ 700 mil.

Mencionado pelo MIT Techno-
logy Review, site de notícias do
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), como o possível
“futuro do marketing”, o softwa-
re usado pela Gazemetrix pode
ser compreendido como uma
das áreas mais quentes da chama-
da “visão por computador”.

Desafio. O doutor em ciência
da computação e professor da
Unicamp Eduardo Valle é um
dos especialistas em visão por
computador no Brasil que traba-
lha com tecnologias de identifi-
cação de imagens. Ele explica
que capturar imagens nas redes
sociais é mais complicado do
que filtrar textos. “Uma imagem
de 5 megapixels tem 5 milhões
de quadradinhos, de cores dife-
rentes, que não têm significado
individualmente.” O desafio, se-
gundo o professor, é criar milha-
res de “assinaturas” (agrupa-
mento de vários pontos de ima-
gem) que identifiquem com pre-
cisão uma logomarca.

Para uma empresa, acompa-
nhar a repercussão de sua marca
por imagens é mais eficiente do
que por hashtags (termos que os
usuários escrevem ao lado do si-
nal #). Elas são uma forma de o
usuário ter seu perfil exposto e,
por isso, muitos as usam aleato-
riamentee praticamente se trans-
formam em spam. Ao “varrer” o
Instagram, por exemplo, em bus-
cade #Coca-Cola, milhares de fo-
tos que não têm nenhuma rela-
ção com a marca aparecem, co-

mo mostrou Singh à reportagem
durante demonstração do soft-
ware via acesso remoto. Pôr do
sol e imagens da natureza esta-
vam entre os resultados.

O mercado de análise de da-
dos em mídias sociais voltado pa-
ra marcas tem crescido nos últi-
mos anos. Statigram e Nitro-
gram, por exemplo, são empre-
sas que monitoram hashtags e
ajudam marcas a promover con-
cursos de fotos. Já a Curalate fil-
tra fotos de marcas compartilha-

das na rede social Pinterest. A ca-
pacidade de ver o que está den-
tro das fotos, segundo Singh, é o
que diferencia a Gazemetrix das
outras.

Cerca de 800 usuários (entre
agências e profissionais) se ca-
dastraram no site da Gazeme-
trix para testar o produto da em-
presa. Singh conta que, entre
elas, há algumas brasileiras.

RENATO
CRUZ

DEOBRAT SINGH
FUNDADOR DA GAZEMETRIX
“Percebemos que
existia uma
consistência no
comportamento das
pessoas. Elas fazem
muito isso (exibir
marcas em
fotos).”

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
C.N.P.J. Nº  62.070.362/0001-06

AVISO AOS ACIONISTAS
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, comunica que 
se encontram à disposição dos senhores acionistas da Sociedade, na Rua Boa 
Vista nº 175 - Bloco B - 7º andar, nesta Capital, os documentos referidos no Artigo 
133 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

São Paulo, 19 de março de 2013.
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes

Presidente do Conselho de Administração 

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOXE - CNPJ. 33.836.065/0001-20-  EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente da Confederação Brasileira de Boxe, no uso de suas atribuições legais, e com fun-
damento no artigo 12, inciso I, combinado ao parágrafo único do artigo 13 do Estatuto desta Entidade, convoca as Federações 
filiadas, que estejam em dia com suas obrigações de filiados, a se fazerem representar por seus presidentes legais, devidamen-
te nomeados, nos termos do Artigo 11 da mesma norma disciplinadora acima referenciada, para participarem da Assembléia 
Geral, a realizar-se dia 02 de abril de 2013, às 12h00 horas em primeira sessão com maioria dos filiados, e ás 12:30 horas, 
se caso for, com qualquer número de presentes, nos termos do artigo 14 da norma estatutária, na Rua do Livramento nº 63, 
Vila Mariana, São Paulo, Capital, para a deliberação da seguinte ordem do dia: • Ratificação e convalidação da Assembléia
Geral Ordinária, realizada em 02 de março de 2013; São Paulo, 21 de março de 2013. Mauro José da Silva - Presidente

Alvo. Software da Gazemetrix já identificou milhões de logomarcas do Starbucks no Instagram

A TV fora da TV

Hoje é possível ver boa parte
do que se quer ver na TV
na hora em que se quer ver
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● Exibição

DIGITAIS

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de 
nome., mas continua
garantindo bons
programas para  a
semana toda. Divirta-se.
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