
Aprogramação linear, a grade conven

cional, a oferta de centenas de canais 

no line-up já não são o bastante para um 

cliente muito mais exigente e atento às 

novidades tecnológicas. Respeitando a 

máxima de que o assinante pode e deve 

assistir àquilo que lhe interessa de acor

do com a sua conveniência, operadoras 

e programadoras ampliam a extensão de 

seus conteúdos nos serviços de video on 

demand (VOD). Esta é hoje a modalida

de que mais faz jus à tão aclamada "con

vergência" dos meios. Ao oferecer inter

net e canais pagos, tantos as operadoras 

de TV por assinatura como as empresas 

de telecomunicações com serviços de te

levisão conjugam suas ofertas em com-

bos que t ambém agregam os benefícios 

de canais não lineares. 

Dentro disso, há ofertas extras gratui

tas e ainda conteúdos avulsos cobrados 

em separado, a depender do programa; 

e ainda a modalidade de assinatura, o 

S-VOD (subscription VOD). As empre

sas programadoras e distribuidoras, de 

olho na mobilidade dos assinantes, es

tendem à web alguns c o n t e ú d o s , que 

passam a ser acessados mediante o có

digo do assinante da operadora — a cha

mada TV everywhere. O objetivo é claro: 

dar tantas opções ao assinante em alta 

qualidade de sinal que ele não caia em 

ten tação de buscar outras ofertas OTT 

(over the top), como são chamados es

ses con teúdos transmitidos pela inter

net por empresas que não de têm estru

tura física de rede — leia-se AppleTV, 

Netflix, YouTube/Google etc. 

O Now, plataforma de VOD da Net, 

está disponível para praticamente toda 

a base (90%) que assina os pacotes em 

HD da operadora. "O serviço apresenta 

comodidade ao assinante, com os con

ceitos de janela de exibição" conta o di

retor de marketing da operadora, Márcio 

Carvalho. No Now, estão disponíveis as 

atrações de todas as grandes programa

doras do mercado. 

No entanto, 90% de todo o conteúdo 

consumido é gratuito. Segundo Carva

lho, o crescimento deste consumo é ex

pressivo, mês a mês, mas a modalida

de de aluguel t ambém cresce. "O Now é 

menos uma ferramenta de vendas e mais 

uma ferramenta de transformação na ex

periência de TV por assinatura" analisa 

o diretor (veja quadro com os conteúdos 

mais baixados no Now). 

Na falta de canais convencionais com 

esta tecnologia, o serviço oferece tam

bém programação em 3D. "Entendemos 

que o Now suporta muito conteúdo de 

nicho. É uma plataforma long tail" defi

ne o diretor de marketing, numa citação 

à conceituação lançada por Chris Ander

son sobre a capacidade que a web tem de 

oferecer um catálogo tão extenso quanto 

a necessidade do consumidor. 

Mainstream 
Marcia Cruz, diretora de programação 

da Sky, diz que a disponibilização de con

teúdo em plataformas digitais atende a 

uma demanda crescente por flexibilida

de e conveniência de se assistir ao que 

se quer na hora e lugar em que desejar, 

forçando maior agilidade nas negocia

ções, além da revisão das janelas de exi

bição e dos direitos disponíveis para es

sas plataformas. 

"Assistir a con teúdo em dispositivos 

móveis deixou de ser apenas uma ten

dênc ia para se tornar mainstream, se 

consolidando rapidamente. As nego

ciações de con teúdo refletem esse ca

minho" analisa. Segundo ela, o consumo 
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Para Mareia, as ofertas de con teúdo 

OTT são a resposta do mercado à cres

cente necessidade de flexibilidade que 

a vida moderna tem imposto aos consu

midores. No entanto, ela contemporiza, 

lembrando que os serviços são comple

mentares à TV, derivam dela. "Eles defi

nitivamente não substituem a experiên

cia da TV por assinatura, que tem serviços 

mais complexos e completos, maior va

riedade de conteúdo e janelas de exibição 

mais recentes" garante, ao lembrar que a 

entrega de OTT está atrelada a um serviço 

de banda larga de ótima qualidade. Isso 

encarece a oferta diante da TV e a torna 

menos atraente para o consumidor final. 

A Sky lançou no ano passado seu servi

ço de OTT, o Sky Online, no qual o clien

te pode alugar e comprar filmes e séries 

ou ter uma assinatura mensal com acesso 

ilimitado ao catálogo de filmes, seriados 

e músicas. O usuário tem acesso aos ser

viços dos canais Telecine Play, HBO GO, 

Watch ESPN e PremiereFC.com. "Só um 

assinante de TV paga pode ter acesso a 

tamanha variedade e qualidade de con

teúdo" destaca ela. 

Interatividade 
Na Vivo TV a aposta é na oferta de con

teúdos que possam ser acessados pelos 

assinantes em qualquer dispositivo (den

tro do conceito de TV everywhere), com 

conteúdos sob demanda e interação por 

aplicativos. O maior exemplo é o Vivo 

Play, serviço de vídeo online para acesso 

a conteúdos pela internet, com mais de 

quatro mil títulos em seu catálogo. 

Segundo o diretor de negócio digi-
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tal Brasil da empresa, Roberto Piazza, o 

consumidor é cada vez mais exigente e a 

Telefônica/Vivo tem compromisso com a 

excelência e inovação em seus produtos. 

"O Vivo Play pode ser considerado uma 

evolução dos serviços até então disponí

veis, pois proporciona uma experiência 

diferenciada no modo de assistir televi

são. Isso ocorre porque o espectador pas

sa a ter muito mais interatividade com a 

TV, definindo o que deseja assistir, quan

do e onde preferir" argumenta. 

Dante Campagno, da GVT, detalha que 

a oferta da operadora em VOD — com 

um catálogo de milhares de filmes, sé

ries, shows e documentár ios — tem pre

ços a partir de R$ 2,90. "Oferecemos ain

da, gratuitamente, diversos conteúdos on 

demand e o recurso Outra Chance, que 

permite ao assinante assistir novamen

te aos conteúdos já exibidos na progra

mação normal, na hora em que desejar." 

Segundo ele, a parte interativa é tam

bém um diferencial, oferecendo acesso 

às redes sociais na TV, jogos, histórico 

de chamadas, aplicativos de clima, fu

tebol e música . "O Power Music Club, 

serviço de mús ica digital e streaming 

de vídeo gratuito, é um exemplo de inte

gração das plataformas. O PMC oferece 

mais de um milhão de músicas, vídeos 

e shows exclusivos que podem ser aces

sados na internet, smartphones, tablets 

e na GVT TV" conta. 

BtoB 
A Digital Latin America (DLA) é a prin

cipal fornecedora de conteúdo em VOD 

em nível pan-regional para as operado

ras de TV por assinatura. Trata-se de uma 

empresa do grupo America Movil, com 

sede em Miami, e presença no Brasil, Mé

xico, Argentina e Colômbia. Além da so

lução BtoB de programação para os servi

ços de vídeo on demand, a empresa tem 

t a m b é m a ferramenta Neon, para stre

aming via web para as operadoras que 

queiram oferecer os serviços OTT (para 

computadores, tablets ou smartphones). 

Net, GVT e Telefônica/Vivo TV são clien

tes da DLA, adquirindo produtos já empa

cotados como séries de TV, filmes, infantis, 

shows, videoclipes etc. Marcelo Assump

ção, diretor para o Brasil da DLA, conta que 

a empresa tem contratos com os principais 

estúdios de Hollywood. "A estratégia é sem

pre ir agregando novos parceiros, com con

teúdo de qualidade e para toda a família" 

explica. Um dos conteúdos diferenciados e 

bastante demandados é o de karaokê. Outro 

aspecto importante diz respeito aos conte

údos regionalizados. No Brasil, por exem

plo, começam a ser disponibilizadas nove

las do acervo da TV Bandeirantes. 

AGlobosat, que já tem as versões HD 

dos seus principais canais, t a m b é m 

tem produtos para VOD nos serviços de 

TV paga e ainda destaca con teúdos pa

ra TV everywhere. Eles estão integrados 

no Muu, plataforma de internet que é 

um mix de p rogramação produzida ou 

comprada pela Globosat, e também con

ta com programas agrupados por gêne

ros em novos canais virtuais. São exem

plos o Telecine Play e o Philos, este úl

timo só de documentá r ios . As lutas do 

canal à la carte Combate e os jogos de 

futebol do Premiere podem ser assis

tidos na web pelos seus assinantes. O 

código do cliente na operadora é sem

pre requisitado. 

Já são 650 m i l u s u á r i o s ativos dos 

serviços de VOD da programadora, so

mados os clientes dos canais virtuais e 

os usuár ios cadastrados na plataforma 

M u u . Há ainda algum c o n t e ú d o livre 

para degus t ação — que n ã o passa de 

10% de toda a oferta. A Globosat tem 

aproveitado a janela do portal Globo, 

com para eventualmente promover al

guma a t ração e, assim, gerar mais co

nhecimento dos produtos. 

"O r i tmo é de crescimento, vamos 

bater três mi lhões de views na íntegra 

destes produtos VOD" diz Gustavo Ra

mos, diretor de novas mídias da Globo

sat, ao lembrar que há uma concentra

ção de consumo do Muu nos PCs. Mas 

a programadora t a m b é m detecta o uso 

de dispositivos móveis por parte dos he-

avy users, os clientes mais ativos, e há o 

consumo de c o n t e ú d o s em tablets via 

conexões wi- f i . Ramos diz que já se de

tectam alguns hábi tos diferenciados de 

consumo de TV não linear. 

Um canal como o GNT tem atrações 

que vão para o VOD (em operadoras co

mo Net, GVT e Oi) em forma de catch-

-up — são publicadas sete dias após a 

exibição no canal linear. Um con teúdo 

diferenciado é o Receitas GNT, que hoje 

é everywhere, t a m b é m com site (recei-

tasgnt.com.br) e com aplicativos por R$ 

4,90 a assinatura — são 20 novos pratos 

por mês. Há ainda uma série de atrações 

do canal disponíveis para o VOD, como 

o programa Decora e Marília Gabriela 

Entrevista, por exemplo. 

Na Viacom Brasil, o diretor de dis

tr ibuição, Rogério Francis, enumera os 

maiores desafios das plataformas n ã o 

lineares. "Temos de considerar as ja-

nelas entre o que disponibilizamos em 

nossos canais e o que disponibilizamos 

para essa nova plataforma de distribui

ção de con teúdo , os direitos para tais 

plataformas e, por fim, o que a audiên

cia está buscando. Aqui, entramos com 

nosso conteúdo infantil produzido pela 

Nickelodeon. O share de audiência para 

o produto pré-escolar é muito alto. Te

mos produtos de alta qualidade como 

a Dora, Bob Esponja, Diego, entre ou

tros." A oferta da Viacom é sempre fei

ta por meio dos operadores. 

A Discovery Networks d isponibi l i 

za no Now (da Net), os canais Disco

very Channel, Discovery Kids, Home 

&Health, TLC e ID, todos em ofertas gra

tuitas. As fases são de testes com GVT 

e Sky, para poder levar esta programa

ção a seus assinantes t ambém. Diretor 

de desenvolvimento de novos negócios 

da Discovery, Pitter Rodriguez explica 

que não se trata de simplesmente tirar 

uma atração do canal linear. "Acredita

mos em curadoria de conteúdo" afirma. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 22-24, 5 ago. 2013.




