
SmartTVs, TVs embarcadas com inter
net ou ainda TVs conectadas. Qual

quer que seja o termo utilizado, trata-se 
de um mercado em plena expansão. Per
to de um em cada quatro televisores que 
saem das lojas físicas ou virtuais brasi
leiras já têm acesso à internet. De acordo 
com levantamento da consultoria GfK, até 
agosto de 2013, 23% dos televisores ven
didos no mercado eram TVs conectadas, 
acima dos então 21% no mesmo período 
de 2012. Assim, dos 14 milhões de unida
des que o setor espera comercializar nes
te ano, mais de 3,2 milhões serão novos 
aparelhos conectados à web. No mundo, 
a previsão é de que, até 2015, sejam 500 
milhões de aparelhos conectados. 

"A TV está entrando na nuvem" Quem 
diz é Salustiano Fagundes, da HXD, uma 
das principais empresas integradoras e 
desenvolvedoras de aplicativos para mul-
titelas neste novíssimo mercado nacio
nal de conteúdos para smart TV, que co
meçou a funcionar para valer há menos 
de dois anos. Para ele, o que vem por aí 
é uma ruptura de modelos, com os pro
dutores colocando seus conteúdos dire
tamente nos meios digitais, utilizando no
vos canais de distribuição, que podem ser 
assistidos em qualquer parte do mundo. 

A publicidade, nesse ambiente, pas
sará também a ser uma experiência per
sonalizada, adaptada por região, gostos 
e preferências específicas. A HXD produ
ziu os aplicativos de vídeo de smartTVs 
para a TV Estadão, Canal Rural, Hyundai 
e TV Climatempo, entre outros. "Temos 
mais de 300 mil downloads em todos es
ses aplicativos" conta Fagundes. 

Na base instalada de tablets e smartpho-

nes prevalecem três grandes plataformas 
de tecnologia para desenvolver aplicativos: 
iOS, Android e Windows 8. Tratando-se de 
TV não há um padrão abrangente para os 
aparelhos. Cada marca tem sua platafor
ma tecnológica, requerendo um aplicativo 
especialmente dedicado à sua especifica
ção. Assim, é comum ver apps desenvol
vidos apenas para um ou outro fabrican
te, visto que é grande o investimento por 
parte do produtor do conteúdo. 

Emissoras 
Conceitualmente, a TV conectada 

pode significar uma afronta ao modelo 
de negócios das redes abertas. Afinal, o 
broadcasting nada mais é do que oferta 
gratuita de conteúdo baseada em recei
ta de publicidade para geradoras e afilia
das. A lógica da oferta de conteúdo pela 
internet atravessaria as receitas principal
mente das vendas locais das emissoras. 

No entanto, algumas redes já se anteci
param ao fincar seus domínios neste am
biente, a princípio, extraterreno. Em 2011, 
o SBT foi a primeira emissora a lançar app 
com alguns de seus vídeos em aparelhos 
receptores da Sony. A Band, que fez ex
periências tímidas com aplicativos, ago
ra acaba de mudar sua estratégia. Lançou 
no final de outubro, primeiramente para 
os aparelhos LG, o Band IP. E está em ne
gociações com Samsung, Philips e Sony. 

Jefferson Padilha, executivo da área de 
novas plataformas na Band, conta que, 
numa primeira fase, o conteúdo é o mes
mo hoje disponível no portal da emisso
ra. Mas, num próximo momento, deve
rão ser agregados conteúdos premium, 
com a inclusão de atrações adultas e de 
todos os canais e mídias do grupo Band, 
com outro modelo de negócio. A estraté
gia foi não se focar em um único disposi
tivo. A Band já planejou app para diver
sos aparelhos (tablets, smartphones), de
senvolvendo internamente uma estrutura 
robusta de equipamentos para compor
tar o desdobramento de toda a sua pro
dução para redes IP (Internet Protocol). 

Para investir nos novos negócios, a Band 
se baseou em pesquisas que indicam que 
a combinação de inserções de publicida
de na TV linear mais smart TV tem um en
gajamento maior, uma vez que aumenta 
no telespectador a lembrança da marca, 
a intenção de compra e a recomendação. 
O executivo do Grupo Band aponta que, 
neste caso, também o tamanho maior da 
tela importa: 67% dos donos de TVs co
nectadas têm telas acima de 40 polegadas. 

Caminho inverso seguiu o canal TV Es
porte Interativo (EI), que lançou apps com 
vários fabricantes de smart TVs, tendo in
clusive colocado streaming do sinal, mas 
já as retirou todas do mercado. As nego
ciações seguem, mas o EI só quer voltar 
às TVs com internet embarcada median
te outros modelos de negócios, formatos 
e conteúdos. O vice-presidente do canal, 
Leonardo Cesar, explica que a oferta de 
programação do EI sofreu alteração, com 
criação de canal para TV por assinatura, 
VOD etc. Portanto, a volta aos apps pas
sa por uma nova negociação e também 
por um reempacotamento de atrações. 

Cesar salienta que o canal atinge 34 mi
lhões de pessoas por mês. Por isso, não 
está em busca de mais público. "Não que
remos audiência." Por mais estranha que 
possa soar a frase vinda de um profissio
nal de televisão, argumenta: "Precisamos, 
sim, é de modelos alternados de negó
cios; já temos muito mais audiência do 
que conseguimos monetizar" 

Notícias 
O Yahoo também despertou para a tela 

maior e dispõe internacionalmente a pla
taforma Yahoo Connnected TV — no Bra
sil, tem acordos com as fabricantes AOC 
e Philco. Especificamente aqui, o portal 
lançou recentemente o painel de noticiá
rio NewsON, nos aparelhos da Samsung. 
"A Yahoo Connected TV e o NewsON dão 
aos usuários mais opções para interagir 
com nosso conteúdo de notícias e previ
são do tempo, levando-os para a tela da 
televisão" afirma Ron lacoby, vice-presi
dente de connected TV no Yahoo. 

Para o Yahoo, o consumo de conteúdo 
pela TV é inerentemente diferente de fa
zer o mesmo pelo PC ou dispositivo mó
vel. "A televisão é muito visual e a inte-
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ração do usuário é limitada pelos botões 

no controle remoto" pondera o executivo. 

De acordo com Jacoby, para ser bem-su-

cedido com um aplicativo de TV ou uma 

plataforma de TV conectada, é necessário 

repensar como seu conteúdo é descober-

to e consumido na televisão. Por exem

plo, com o painel NewsON, a tela princi

pal é uma colagem de fotos e manchetes 

das notícias do Yahoo, com um informe 

sobre as condições de tempo na cidade. 

A interface é muito visual e as fotos são 

proeminentes. A navegação é simples e 

construída em torno de botões dispo

níveis no controle remoto padrão (para 

cima, abaixo, esquerda, direita, enter). 

A produtora nacional independente 

Pset levou sua experiência de 14 anos de 

cobertura audiovisual dos bastidores da 

indústria da comunicação às smartTVs 

e dispõe atualmente de mais de 70 pro

gramas Avesso em apps. "Semanalmen

te, subimos um novo programa em nossa 

plataforma" afirma Rosaura Pessetti, di

retora da Pset, que até criou um labora

tório próprio para desenvolvimentos dos 

aplicativos. A produtora também dá con

sultoria no segmento de TVs conectadas. 

O aplicativo do Avesso está presente nos 
aparelhos de fabricantes como Samsung, 
LG, Philips, Sony, Panasonic e Semp Toshi
ba — e também já ganhou escala inter
nacional, podendo ser assistido em mais 
de cem países. A produtora acredita que 
o momento é de muito interesse no exte
rior por conteúdos do Brasil, por conta dos 
dois grandes eventos esportivos que vêm 
por aí, a Copa e a Olimpíada. 

Para se produzir conteúdo para apps, 
a diretora da Pset vê algumas dificul
dades, como o investimento inicial pa
ra o produtor, uma vez que o desenvol
vimento dos aplicativos ainda é caro e 
cada fabricante requer um app especí
fico, o que encarece ainda mais todo o 
processo. "Mas esperamos que em bre
ve este problema seja solucionado e to
dos sejam trabalhados com as mesmas 
especificações, o que diminuirá o inves
timento no desenvolvimento tecnológi
co que cada produtor hoje realiza" diz. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tv programação, São Paulo, p. 16-17, 25 nov. 2013.




