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Resumo
Este relatório apresenta os resultados do mapeamento da cadeia de valor do setor
brasileiro de televisão aberta, objetivando identificar a participação e a inter-relação dos
diferentes atores nesse mercado, além de caracterizar o fluxo e a distribuição de receitas
ao longo de todo o processo produtivo. Esse estudo é uma das etapas do processo de
análise do Projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital.
Sobre o objeto
Os resultados aqui resumidos dizem respeito a um mapeamento baseado em dados e
análises sobre a situação atual do setor, os quais são estendidos ao futuro próximo, em
que se prevê a introdução da TV Digital terrestre no Brasil. O processo de análise,
incluindo o levantamento de dados, é tratado em quatro etapas:
•

A análise da situação em que se encontra o mercado nacional televisivo, tendo-se
por base a descrição de sua cadeia de valor atual. Tal descrição é feita em termos
dos papéis e dos atores que compartilham esse processo de produção: da geração
do conteúdo à sua fruição por quem assiste TV.

•

O levantamento das expectativas frente à implantação dessa nova plataforma de
televisão. Essas expectativas são avaliadas sob as perspectivas dos agentes
envolvidos – atuais e futuros –, delineadas a partir de percepções coletadas por
pesquisas em profundidade.

•

A construção de cenários sob a perspectiva da cadeia de valor para a TV Digital
terrestre no Brasil. São construídos três cenários e, para cada um, são levantados
os prováveis impactos e o relacionamento entre os agentes.

•

A caracterização da nova cadeia de valor do setor.

Sobre a concatenação das etapas
A análise da cadeia de valor atual e o levantamento das expectativas dos agentes
permitem dimensionar o mercado desse setor e identificar as relações dinâmicas entre os
vários papéis e atores que integram esse processo de produção. Com base nessas
informações, torna-se possível conhecer as relações dinâmicas que encerram as regras de
produção e, com isso, definir os cenários de cadeia de valor que podem vir a ser
consubstanciados na introdução da TV Digital.
Os cenários de cadeia de valor são construídos e classificados em função do nível de
mudança que abarcam, podendo representar condições que vão desde uma visão de
continuidade até uma completa ruptura do processo de agregação de valor. Esses
cenários são esboçados de forma a subsidiar os estudos subseqüentes que integram a
metodologia geral de análise deste Projeto, a qual apontará a alternativa de modelo de
exploração e implantação mais ajustada aos objetivos estabelecidos para a introdução da
TV Digital no Brasil.
Como última etapa deste mapeamento, a nova cadeia de valor é então caracterizada,
tendo como lastro os cenários construídos. O objetivo desse exercício analítico é desenhar
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um mapa sobre futuros plausíveis, antevendo impactos nas relações vigentes e
identificando as oportunidades de negócio que podem surgir com o novo sistema
televisivo.
Sobre os resultados
Entre os resultados alcançados na etapa de análise de mercado nacional, pode-se
destacar que foi possível inventariar a estrutura de modelos de negócio dos principais
atores atuais, revelando, por exemplo, a dinâmica de remuneração dos atores
pertencentes a um mesmo grupo. No tocante ao desempenho de todo o setor, identificouse uma tendência de retração nas fontes de receita e, de certa forma, para onde esses
recursos estão se deslocando.
Quanto às expectativas e percepção dos agentes, foi realizada uma pesquisa em
profundidade junto a 40 entidades do setor, sendo que boa parte desse número
corresponde aos principais segmentos mapeados na cadeia de valor e o restante, a
possíveis entrantes advindos com os novos papéis e oportunidades vislumbradas. Apesar
das percepções e expectativas serem definidas conforme o interesse do segmento, os
agentes, de uma maneira geral, manifestaram um entendimento comum sobre os impactos
previstos para a introdução da TV Digital.
Com o propósito de cobrir as visões de todos os segmentos, foram elaborados três
cenários de cadeia de valor, prevendo-se mudanças na forma de atuação dos agentes que
hoje compõem o setor de radiodifusão. É com base nesses cenários que serão agrupados
modelos de serviço/negócio de forma a integrar as alternativas de exploração e
implantação desse novo tipo de televisão.
A caracterização da nova cadeia foi feita a partir de algumas conjecturas, uma vez que se
trata de possibilidades futuras sobre bases ainda não definidas, como os aspectos
regulatórios e de negócios. Balizadas pelos três cenários de cadeia de valor, foram
analisadas oportunidades de negócio para os novos papéis e atores vislumbrados, tendose como lastro experiências atuais em torno de aplicações interativas – naturalmente, a
partir de uma interatividade não integrada à plataforma de radiodifusão. De uma maneira
geral, foi possível observar que há oportunidades a serem exploradas, cuja atratividade e
factibilidade, entretanto, dependem fortemente do modelo de exploração a ser adotado e
das diretrizes de políticas para o setor. Dentre as características do modelo de exploração
com maior impacto na materialização dessas novas oportunidades, encontram-se o
modelo de negócios e os desdobramentos no plano regulatório.
Contextualização dos resultados
As informações geradas no presente mapeamento, sobretudo os cenários de cadeia de
valor com a subseqüente caracterização, representam insumos para as próximas etapas
de análise da introdução da TV Digital no Brasil. À medida que essas etapas forem sendo
concluídas, pode ser que surja a necessidades de atualizar ou refinar os resultados aqui
apresentados. Todavia, tal necessidade só será avaliada ulteriormente.
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Introdução

Este relatório apresenta os resultados do mapeamento da cadeia de valor do setor
brasileiro de televisão aberta, objetivando identificar a participação e a inter-relação dos
diferentes atores nesse mercado, além de caracterizar o fluxo e a distribuição de receitas
ao longo de todo o processo produtivo. Esse estudo é uma das etapas do processo de
análise do Projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital.
Os resultados aqui resumidos dizem respeito a um mapeamento baseado em dados e
análises sobre a situação atual do setor, os quais são estendidos ao futuro próximo, em
que se prevê a introdução da TV Digital terrestre no Brasil.
Para tanto, o processo de mapeamento é tratado em quatro etapas, que correspondem às
seções de número dois a cinco deste relatório, respectivamente:
•

Primeiro, analisando a situação em que se encontra o mercado nacional televisivo,
a partir da descrição de sua cadeia de valor atual. A descrição é feita em termos
dos papéis e dos atores que compartilham esse processo de produção, desde a
geração do conteúdo até a sua entrega e o consumo por parte dos usuários1.

•

Segundo, levantando as expectativas frente à implantação dessa nova plataforma
de televisão. Essas expectativas são avaliadas de forma qualitativa, sob as
perspectivas dos agentes envolvidos, os quais são agrupados em três blocos:
emissoras/programadoras, produtoras de conteúdo e fabricantes de equipamentos
de comunicação de massa. As expectativas dos agentes, tanto os atuais como os
futuros, foram delineadas a partir de percepções coletadas por pesquisas em
profundidade.

•

Terceiro, esboçando possíveis cenários sob a perspectiva da cadeia de valor para a
TV Digital terrestre no Brasil. Para cada cenário, são levantados os prováveis
impactos em termos de pontos fortes/fracos e do relacionamento entre os agentes.

•

Quarto, caracterizando a nova cadeia de valor do setor.

Os dados referentes às duas primeiras etapas permitem: (i) dimensionar o mercado desse
setor, (ii) identificar as relações dinâmicas entre os vários papéis e atores que integram
esse processo de produção, e (iii) definir os cenários de cadeia de valor que podem vir a
ser consubstanciados na introdução da TV Digital. O conhecimento acerca das dimensões
correntes do mercado forma um quadro com as fontes, fluxo e volume de receitas que os
agentes dispõem, o que serve de base para identificar oportunidades futuras e antever,
não apenas em termos qualitativos, os impactos decorrentes de alterações na distribuição
de tais receitas.

1

Adota-se aqui a designação de usuários para os consumidores finais do processo produtivo do
setor de televisão. O termo “usuário” é preferível a “telespectador” por conferir um maior dinamismo
ao papel dos consumidores nesse processo. A conotação de dinamismo vai ao encontro das novas
potencialidades vislumbradas com a televisão interativa, em que o usuário passa a ter uma
participação mais ativa frente à escolha e ao consumo dos programas e conteúdos, em
contrapartida à passividade de quem simplesmente vê ou assiste, que é típica de um espectador.
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As relações dinâmicas que revelam regras de produção e o jogo de forças entre os vários
elementos que compõem a cadeia de valor trazem dois benefícios analíticos: um maior
conhecimento sobre o modus operandi do setor e, por extensão, a identificação de
variáveis-chave na vinculação de causa-e-efeito entre as etapas da cadeia e na articulação
entre os atores. Esse último aspecto é de significativa valia para o processo de modelagem
e simulação, que será levado a cabo em uma etapa posterior de análise.
Na terceira etapa deste mapeamento, os cenários de cadeia de valor são construídos e
classificados em função do nível de mudança que abarcam, podendo representar
condições que vão desde uma visão de continuidade, sem mudanças significativas na
estrutura da cadeia de valor, até uma completa ruptura do processo de agregação de valor.
Esses cenários são esboçados de forma a subsidiar os estudos subseqüentes que
integram a metodologia de análise do Modelo de Referência2 para o Sistema de Televisão
Digital Terrestre brasileiro. Compreendem definições de escopo que irão circunscrever
conjuntos possíveis de alternativas de sustentação e utilização desse novo sistema
televisivo – tais alternativas são aqui referidas como modelos de exploração.
Com base no escopo de mudança definido em cada cenário, é realizada uma avaliação
dos pontos fortes e fracos atinentes aos papéis e atores identificados, com vistas a munir
os estudos subseqüentes deste Projeto, especificamente as análises de viabilidade e de
riscos.
Na atividade imediatamente posterior ao presente mapeamento, serão agrupadas
alternativas de modelos de serviço3 e de negócios4 pertinentes a cada um dos cenários de
cadeia de valor delineados. Naturalmente que esses modelos incluem os sistemas
tecnológicos subjacentes – entre eles, o de transmissão –, e serão definidos conforme os
objetivos estabelecidos para a TV Digital terrestre no Brasil. Por sua vez, esses modelos
servirão de base às alternativas de exploração e implantação no novo sistema de
televisão.

2

No presente estudo, o Modelo de Referência é a combinação resultante de um modelo de
exploração e de um modelo de implantação, que apresenta a maior minimização dos riscos e maior
maximização das oportunidades frente às finalidades e condições estabelecidas para este projeto.
Em termos mais específicos, o modelo de referência inclui:
-

O modelo de serviços e de negócio associado ao conjunto de serviços especificados.
Os sistemas tecnológicos subjacentes.
O plano de transição analógico-digital.
O conjunto de diretrizes para formulação de políticas setoriais no âmbito da TV digital.
As diretrizes para revisão de leis e regulamentos que incidem sobre televisão, radiodifusão
e serviços de telecomunicações, caso seja identificada a necessidade de alterações no
arcabouço regulatório vigente.

3

Modelo de serviços é entendido como o leque de serviços que um sistema de TV digital terrestre
pode dispor, envolvendo o conjunto de meios, recursos (entre eles, os sistemas tecnológicos),
funcionalidade e procedimentos que habilitam o provimento de tais serviços.

4

Entende-se como modelo de negócios o conjunto de serviços, aplicações, benefícios e formas de
remuneração dos agentes envolvidos.
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Esse processo é esquematizado na figura 1 por meio de blocos seqüenciais de atividades,
ilustrando, também, o fluxo da informação entre o mapeamento da cadeia de valor e as
análises de viabilidade e de riscos.

Visão de longo
prazo da
economia
• Modelos de serviço
• Sistemas tecnológicos
• Modelos de negócio
Cenários de CV*
para a TV Digital
Cadeia
de Valor

Cenários
exploratórios

Alternativas
de modelos
(exploração e
implantação)

Análise de
Viabilidade

Modelagem e
simulação

Proposta de
Modelo de
Referência

Análise de
riscos

• Pontos fortes e fracos dos cenários de CV
• Caracterização da nova cadeia de valor

*CV – Cadeia de Valor

Figura 1 – Contribuição dos cenários e da cadeia de valor da TV
Digital terrestre para a metodologia geral de análise
A caracterização da nova cadeia de valor, realizada na quarta e última etapa de
mapeamento, permite esboçar um mapa sobre futuros plausíveis e identificar as
oportunidades de negócio que podem surgir com o novo sistema. Essas possibilidades são
balizadas pelos cenários de cadeia de valor e têm como ponto inicial de projeção as
experiências atuais em torno de novas aplicações implementadas na TV. A partir das
oportunidades identificadas, são levantadas estimativas de mercado para os novos papéis
e atores vislumbrados. Com isso, é possível prover informações às análises subseqüentes
com o propósito de avaliar a atratividade e a factibilidade das novas oportunidades.
De acordo com a metodologia geral de análise do Modelo de Referência, representada em
parte na figura 1 e tratada com mais detalhes em (Rios et al., em progresso) e (Holanda et
al., em progresso), os modelos de exploração e implantação constituem os cenários
normativos5 que serão analisados do ponto de vista de viabilidade e dos riscos associados.
De forma a subsidiar o processo analítico, o desempenho desses cenários será simulado,
tendo como pano de fundo os cenários exploratórios6 referentes à visão de longo prazo da
economia – ver (Ogushi et al., 2004). Sob os efeitos de cada cenário exploratório e das
diretrizes políticas para o setor, pode-se simular o comportamento das alternativas de
modelos de exploração e implantação, suportando, por fim, a escolha do Modelo de

5

Os cenários normativos são aqui entendidos como situações futuras, configuradas por soluções
específicas que podem ser submetidas a políticas e ações corretivas, com o intuito de atingir os
objetivos esperados. Mais detalhes sobre esse conceito são apresentados em (Ogushi et al., 2004).
6

Os cenários exploratórios representam o ambiente em que se inserirá o projeto. Cenários
exploratórios são constituídos pelas variáveis exógenas, sobre as quais o projeto não interfere. Mais
detalhes sobre esse conceito são apresentados em (Ogushi et al., 2004).
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Referência, ou seja, qual dessas alternativas se apresenta como a mais adequada em
termos de robustez e flexibilidade7.
Como nota epistemológica, é importante trazer à consciência que o mapa aqui construído
encontra amparo semântico em sua capacidade de figurar condições, como recurso de
consulta frente ao desconhecido. Em se tratando de constituir representações sobre
mundos futuros, é inevitável que o mapa seja fruto de um exercício exploratório da
imaginação, ainda que norteado por procedimentos metodológicos, cujo objetivo último é
ampliar o conhecimento e orientar a escolha de novos rumos.

7

Robustez corresponde ao grau de sensibilidade que o modelo de exploração e de implantação em
análise apresenta a mudanças, impostas por fatores externos ou sem controle por parte dos atores
envolvidos no processo. Flexibilidade, por sua vez, corresponde ao grau de facilidade com que o
modelo se adapta a mudanças de rumo, sejam elas provocadas por fatores externos ou mesmo por
iniciativa de um ou mais atores envolvidos. Essas duas características, robustez e flexibilidade, são
de suma importância para o sistema de TV Digital terrestre, posto que se trata de uma inovação
radical cujos impactos e possibilidades são pouco conhecidos.
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Análise do mercado nacional

A constituição da cadeia de valor do mercado de televisão aberta é uma forma de
sistematizar a visualização de como, e em que etapa do processo produtivo, o valor é
criado e transferido para o usuário. A participação dos vários agentes nas etapas que
integram as fases da cadeia de valor está condicionada à distribuição das margens de
lucro ao longo do processo produtivo de bens ou de serviços.
Com a introdução da tecnologia digital, haverá a possibilidade de participação de novos
agentes, desempenhando inclusive papéis até então inexistentes na cadeia de valor
tradicional do mercado de televisão. Portanto, pode-se prever que essa evolução trará
impactos e novas oportunidades decorrentes do próprio processo de digitalização.
A cadeia de valor tratada nesta seção, inserida na análise do mercado nacional do setor,
contempla apenas a televisão aberta, ou seja, aquela que distribui gratuitamente seu sinal
por radiodifusão. Outras formas de distribuição como redes de cabo (CATV), via satélite
(DTH) e até mesmo por radiodifusão em outras freqüências (MMDS) não serão analisadas
nesse estudo por constituírem prestadoras do Serviço de TV por assinatura8, distinto do
Serviço de Radiodifusão. Todavia, eventuais relações entre esses elementos e os da
cadeia atual de TV terrestre são considerados ao longo do relatório.
2.1

Fases da cadeia de valor atual

A cadeia de valor da TV aberta pode ser compreendida em quatro fases seqüenciais:
“produção de conteúdo”, “programação”, “distribuição e entrega”9 e “consumo”; como
apresentadas na figura 2. Um conteúdo de televisão é produzido, armazenado, inserido em
uma grade de programação, distribuído para as radiodifusoras de televisão e entregue, por
radiodifusão, para que a população possa usufruir o conteúdo. Para tanto, as fases
ocorrem em períodos distintos e são constituídas por etapas que, por sua vez, agrupam
papéis. Esses papéis são atribuídos a atores que, ao longo do tempo, desempenham
atividades necessárias à consecução de seus objetivos.

Produção de Conteúdo

Programação

Distribuição e Entrega

Consumo

Figura 2 – Fases da cadeia de valor atual
Na fase de produção de conteúdo ocorre a transformação de uma idéia em um produto
audiovisual a ser tratado pelo próximo ator da cadeia de valor. Essa fase é constituída
pelas etapas de concepção (criação), de produção propriamente dita e de finalização
(processamento) de conteúdos para a televisão. Dentro de cada uma dessas etapas, é
possível relacionar diversos papéis, como, por exemplo, roteiristas, diretores e artistas.

8

Esses serviços de TV por assinatura não são considerados serviços de radiodifusão. Configuram
serviços de telecomunicações sujeitos a legislações específicas e baseados em modelos de
negócio distintos.

9

Eventualmente, alguns agentes do setor de televisão, principalmente no segmento de TV por
assinatura, designam a fase de distribuição e entrega por operação do serviço.
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A fase de programação define um dos papéis de maior destaque na cadeia de valor, o da
programadora de televisão. Sua importância reside no fato de que ela se encarrega da
organização da grade de programação, distribuindo os programas e as inserções de
anúncios publicitários. Cabe destacar que a publicidade é a principal fonte de receita nesse
mercado, a qual é função do nível de audiência por região e por horário.
Nessa fase, ocorrem as etapas de armazenamento do conteúdo e de organização da
grade de programação. A grade de programação pode ser remontada após a sua
distribuição para as radiodifusoras, com a inserção de conteúdos gerados ou adquiridos
por radiodifusoras de alcance local. Nesse caso, a etapa de organização da grade de
programação ocorre em dois momentos da cadeia de valor, porém com maior importância
no primeiro momento.
A geração de valor que ocorre na etapa de armazenamento decorre da constituição de um
acervo com diversas produções, o que aumenta a disponibilidade de conteúdo, e por
conseqüência, a flexibilidade da programação tornando-a mais atrativa para a fruição do
usuário.
A fase subseqüente abrange as etapas de distribuição da programação entre as
radiodifusoras que integram a mesma rede10 e a radiodifusão dos conteúdos para consumo
do usuário, sendo que a fruição do conteúdo distribuído pode se dar no mesmo momento
da recepção ou posteriormente, em função da possibilidade de o usuário armazenar esse
conteúdo. A capilaridade obtida pela fase de entrega (radiodifusão) agrega valor
significativo à cadeia, uma vez que as redes de televisão almejam atingir parcelas
significativas da população brasileira.
O esquema da figura 3 contém o detalhamento com as etapas constituintes das principais
fases do processo de agregação de valor na cadeia de televisão aberta. É importante notar
que nem todas as etapas identificadas para a cadeia de valor da TV aberta ocorrem nas
situações usuais da radiodifusão. Por exemplo, nas transmissões ao vivo não ocorre
nenhum tipo de armazenamento antes da distribuição e entrega.

Criação

Produção

Processamento

Produção de Conteúdo

Armazenamento

Organização

Programação

Distribuição

Entrega
(radiodifusão)

Distribuição e Entrega

Recepção Fruição

Consumo

Figura 3 – Detalhamento das fases da cadeia de valor atual da TV aberta terrestre
2.2

Papéis e atores

Os papéis que integram as quatro fases da cadeia de valor estão apresentadas na figura 4,
a saber, produtora de conteúdo, programadora, distribuidora e radiodifusora de TV. No
caso da TV terrestre, o papel de distribuidora pode ser associado ao de prestadora de
serviços de telecomunicações ou ao de repetidora, dependendo das particularidades da
arquitetura de distribuição. Similarmente, o papel de radiodifusora pode ser associado ao

10

Rede aqui é entendida como um conjunto de radiodifusoras de televisão.

CPqD – Todos os direitos reservados.

PD.30.12.36A.0002A/RT-02-AB

13/95

de geradora – local ou não – e ao de retransmissora, dependendo da abrangência e da
configuração da rede de radiodifusão.
É importante notar que cada papel é associado a uma fase da cadeia de valor, porém um
único ator pode desempenhar diferentes papéis, como é o caso das redes nacionais de
televisão11.
Fabricantes de Equipamentos
Estúdio

Criação

Produção

Servidores de Conteúdo

Processamento

Produção de Conteúdo

Armazenamento

Organização

Programação
Programadora

Produtora de Conteúdo

Transmissão

Distribuição

Entrega
(radiodifusão)

Distribuição e Entrega
Prestadora
Telecom

Geradora

Repetidora

Geradora
Local

Distribuidora

Recepção
(TV)

Recepção Fruição

Consumo
Usuários

Retransmissora
Radiodifusora

Figura 4 – Etapas e papéis da cadeia de valor
Observa-se que a cadeia de valor do mercado de televisão aberta no Brasil é bastante
verticalizada, ou seja, os atores que formam as redes de televisão concentram vários dos
papéis da cadeia dentro de suas organizações, participando das várias etapas.
Dessa forma, uma rede de televisão geralmente engloba um núcleo de atividades que se
encarrega da produção do conteúdo, outro que decide a grade de programação e as
radiodifusoras (geradoras, geradoras locais e retransmissoras) responsáveis pela difusão e
entrega do conteúdo. Os papéis não desempenhados pelas redes nacionais de televisão
dizem respeito às atividades da fase de consumo e da distribuição do conteúdo para
radiodifusoras. A distribuição pode ser realizada pela rede de televisão, por meio de
repetidoras ou de uma prestadora de serviços de telecomunicações (para transmissões via
satélite, por cabo ou radioenlace). Essa etapa ocorre nas situações em que o conteúdo
não é originado por quem radiodifunde.
A produção de conteúdo também pode se dar por meio da terceirização, ou seja, a rede de
televisão permanece como a responsável pela concepção do conteúdo e uma produtora
independente executa a produção propriamente dita. Outra forma de produção de
conteúdo é a co-produção, realizada em um processo de parceria entre uma produtora
independente e a rede de televisão, existindo um envolvimento da produtora, inclusive na

11

As emissoras de televisão no Brasil são geralmente organizadas em redes nacionais de televisão,
formadas por uma cabeça de rede, que monta a grade de programação, e por um conjunto de
emissoras afiliadas que transmitem parte ou a totalidade da grade. Algumas emissoras afiliadas por
possuírem uma grande área de cobertura acabam se organizando também em redes, neste caso,
denominadas redes regionais de televisão.
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etapa de concepção da produção. No entanto, essas formas de produção são pouco
utilizadas.
Existe também a aquisição de conteúdos acabados que podem ser adquiridos tanto de
uma produtora nacional independente da rede de televisão quanto de uma produtora
internacional. Esta última geralmente apresenta um custo menor, pois a amortização do
investimento já foi realizada no exterior12. Em contrapartida, a produção nacional tem como
vantagem a melhor identificação do conteúdo com o público nacional.
Na fase de produção de conteúdo para a televisão, identifica-se a presença de pelo menos
três tipos de atores para o papel de produtora de conteúdo, quais sejam: núcleos de
produção das redes de televisão, produtoras independentes e produtoras internacionais.
Outros atores também podem atuar nessa etapa, assumindo papéis associados a um
desses atores, estando, por exemplo, relacionados às atividades de criação ou
processamento do conteúdo (roteiristas, finalizadoras, estúdios de dublagem, entre outros).
Ainda dentro da fase de produção de conteúdo, existe a produção dos comerciais de
televisão, geralmente realizada pelas agências de publicidade, em função de demandas
dos anunciantes por planos de comunicação. Frente a essas demandas, as agências
propõem campanhas e formas de veiculação, negociam os preços de inserção de anúncios
com as emissoras13 e os da produção dos comerciais, quando contratados junto a
produtoras independentes.
Na fase de programação, a programadora realiza as atividades referentes às etapas de
armazenamento e de organização da grade de programação. Na organização (e
reorganização) ocorre a inserção dos comerciais, principal fonte de receitas das redes de
televisão abertas comerciais. Ao final da etapa de organização, encontra-se disponível
para a penúltima fase da cadeia de valor – distribuição e entrega – o sinal em banda base,
que sofre adequações de acordo com as plataformas de destino.
Havendo a necessidade de destiná-lo a geradoras locais ou retransmissoras, o sinal é
adequadamente transmitido via redes de distribuição, que podem adotar diferentes
tecnologias (satélite, rádio ou fibra óptica). A distribuição pode ocorrer de duas formas: (i)
pela própria rede de televisão, utilizando-se de repetidoras para a distribuição da
programação da cabeça de rede para as geradoras locais; ou (ii) por empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações.
A entrega (radiodifusão) é realizada pelas geradoras – locais ou não – e retransmissoras,
que radiodifundem os programas para o consumo por parte dos usuários. Nessa etapa, o
sinal sofre modulação AM-VSB em canal de freqüência reservado para permitir a
multiplexação no domínio da freqüência. Finalmente, dá-se o consumo em ambiente de
usuário, por meio de receptores de TV ou de videocassetes, que permitem armazenar o
conteúdo e fruí-lo em qualquer momento após a radiodifusão.

12

Esse aspecto foi inclusive mencionado por agentes do setor, durante a realização de uma
pesquisa em profundidade, a qual é comentada na seção 3.

13

O termo emissora é aqui utilizado para designar a radiodifusora enquanto empresa constituída,
com atividade comercial ou não. Esse termo é mais adequado à caracterização de modelos de
negócio, tratada no item 2.3.
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Os fabricantes de equipamentos, quer sejam de estúdio, de armazenamento, de
transmissão ou de recepção (TV e antena), estão indicados na cadeia representada na
figura 4 pelo papel geral de fabricantes de equipamentos. Esses fabricantes mantêm interrelacionamentos com geradoras, retransmissoras, produtores de conteúdo e usuários,
conforme descrito no fluxo de receitas do item 2.3.4.
2.3

Detalhamento dos principais papéis e atores

A partir da identificação dos principais papéis da cadeia de valor é possível realizar a
análise do modelo de negócio dos diversos atores.
2.3.1

Modelo de negócio das emissoras

A análise do modelo de negócio das emissoras baseia-se na estimativa das principais
receitas das emissoras comerciais (cabeças de rede e locais) e públicas, e na forma como
são estabelecidas as remunerações entre essas empresas, quando pertencentes à mesma
rede.
2.3.1.1 Receita global
Para possibilitar uma análise que leve em consideração a geração de receitas e os custos
decorrentes da digitalização, deve-se partir da descrição do modelo de negócio que
suporta as atividades comerciais das emissoras. As informações que permitem essa
descrição são obtidas de forma indireta (Takashi et al., 2002:19), lançando-se mão de
algumas hipóteses complementares uma vez que se trata de dados referentes ao balanço
orçamentário das emissoras no Brasil, que, por serem de capital fechado, não estão
disponíveis ou são encontrados de forma fragmentada.
Uma das considerações é de que, no caso das emissoras comerciais, a receita provém
fundamentalmente de investimentos em comunicação14, particularmente a comercialização
de inserções de propaganda e de publicidade nos intervalos comerciais ou sob a forma de
apoio institucional na cobertura de programas ou eventos. É certo que alguns grupos
possuem atividades de geração e venda de programas, enquanto outros têm uma forte
atividade de merchandising, mas, para a finalidade deste estudo, considerou-se a receita
de propaganda e publicidade como o patamar mínimo a partir do qual poderiam ser
realizadas as análises de capacidade de migração das emissoras para a tecnologia
digital15.
Na tabela 1 e na figura 5 são apresentadas as atualizações do levantamento realizado em
(Takashi et al., 2002: 20) para a relação, no Brasil, entre o montante dos investimentos
publicitários e o PIB (valores em US$ bilhões a preços correntes).

14

De acordo com Otávio Florisbal (1995:156), em 1995, a receita publicitária respondia por 85% do
faturamento, enquanto os demais 15% seriam provenientes de merchandising, promoções e outros.
Em anos recentes, a parcela de merchandising tem crescido, como resposta ao zapping que os
usuários efetuam com seus controles remotos. Todavia, por falta de informações atualizadas sobre
a participação que o merchandising representa na receita global, é assumido neste estudo que a
maior parte das receitas ainda é proveniente da publicidade, cuja proporção será uma das variáveis
de simulação das análises subseqüentes.
15

Esse pressuposto fundamenta-se em que qualquer receita adicional a esse mínimo tende a levar
a um resultado real mais favorável do que o previsto.
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Tabela 1 – Investimentos publicitários e PIB do
Brasil, por período16
Período

Investimentos
publicitários
(US$ bilhões)

PIB
(US$ bilhões)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2,294
1,913
1,914
2,296
3,429
4,965
5,887
6,616
6,417
4,354
5,365
3,968
3,313

469,30
405,70
387,30
429,70
543,10
705,40
775,50
807,80
787,50
530,80
602,20
510,40
456,20

Como pode ser observado na figura 6, a curva dos investimentos publicitários acompanha
a evolução do PIB, ano a ano, com uma alta correlação (em torno de 0,90), indicando que
o mercado brasileiro de publicidade para TV aberta encontra-se maduro17.

16

Dados de PIB obtidos de (Tendências, 2004) e investimentos publicitários, (Meio & Mensagem,
2004: 102).

17

De acordo com estudo realizado pela Andersen (2002: 103), uma relação estável entre PIB e
investimentos em publicidade indica o grau de amadurecimento do mercado, não sendo, portanto,
esperados grandes surtos de investimentos.
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Figura 6 – Evolução das receitas de publicidade como porcentagem do PIB18
Na figura 7, indica-se como os investimentos publicitários são divididos pelos diversos
veículos de comunicação. Pode-se observar que a fatia alocada à mídia “televisão” vem se
recuperando paulatinamente a uma taxa em torno de 1,95% ao ano em relação às outras
mídias de massa.

18

(Meio & Mensagem, 2002), (Meio & Mensagem, 2004: 102) e (Tendências, 2004).
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Figura 7 – Distribuição dos investimentos publicitários pelas diferentes mídias, ano a ano19
Um dos principais investimentos no mercado de comunicação provém do próprio governo
que, através da Secretaria de Comunicação da Casa Civil, estabelece o plano de
comunicação do governo e distribui esses recursos entre as diferentes mídias. Na figura 8,
encontra-se representada a participação de recursos públicos (administração direta e
indireta) no faturamento publicitário das diversas mídias, mostrando a forte dependência
das emissoras de rádio em relação aos investimentos públicos.
Entretanto, conforme apresentado na figura 7, a TV aberta consiste no principal veículo de
comunicação do governo, atraindo quase 60% dos investimentos realizados que, no ano
de 2003, corresponderam a recursos da ordem de R$ 345 milhões, de um total de R$ 565
milhões.
2002

6,8%

2001

8, 7%

2000

7, 1%

1999

4,9%

6,1%

10%

5,5%

7,2%

8,2%
0%

2,7%

2,8%
30%

TV

JORNAL

13,1%

7,3%

3,9%

6,1%
20%

6,9%

21,0%

6,3%

14,9%

9,2%
40%

50%
OUTDOOR

16,8%
60%
REVISTA

70%

80%

90%

100%

RÁDIO

Figura 8 – Investimentos publicitários do governo, ano a ano, para cada mídia20
2.3.1.2 Receita de cada rede
Outra consideração em relação modelo de negócios das emissoras, refere-se à distinção
da receita de cada rede, que pode ser estimada de forma indireta e aproximada, por sua

19

(Meio & Mensagem, 2002) e (Meio & Mensagem, 2004: 102).

20

Fonte: SECOM, 2004. Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/secom/publicidade/total
midia_ dir_ind.pdf. Acesso em: setembro 2004.
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participação na audiência21. Na figura 9 é indicada a distribuição da audiência composta
nos sete dias da semana, das 7 às 24 horas, com público maior que dois anos, referente
ao ano de 2002.

Rede TV!
3,2%

Outras
9,3%

Bandeirantes
5,2%
Record
7,6%
Globo
53,4%
SBT
21,3%

Figura 9 – Participação na audiência composta22
Observa-se que a líder de audiência detém sozinha mais da metade da participação,
enquanto que as outras quatro maiores redes nacionais ficam com cerca de 38% da
audiência composta.
2.3.1.3 Distribuição intra-rede
Por tratar-se de tema empresarial, objeto de acordos comerciais entre emissoras cabeça
de rede e suas afiliadas locais, a distribuição da receita publicitária entre os participantes
varia de rede para rede. Nesse sentido, algumas regras de mercado foram observadas por
meio de pesquisa em profundidade, realizada entre os principais atores da cadeia de valor
atual. Esse estudo23 encontra-se descrito no item 3.1 e foi realizado no período de
22/03/2004 a 29/04/2004, contando com a participação de 10 emissoras distribuídas em
emissoras abertas públicas, comerciais, cabeça de rede e locais.
De acordo com as emissoras comerciais, o valor de uma inserção publicitária no intervalo
de programas de abrangência nacional (anúncio denominado net) é determinado pela
audiência histórica do programa ou do horário em que ele é exibido. Dessa forma, as
cabeças de rede valoram seus espaços de acordo com sua participação na audiência,
proporcionada por um dado programa, resultando em diferentes preços praticados pelas
diversas cabeças de rede, para um mesmo horário de exibição.
Quando a inserção é de abrangência nacional, a comissão de publicidade destinada às
emissoras afiliadas, na maioria das redes, segue um padrão semelhante à distribuição do

21

De acordo com Rubens Carvalho (apud Takashi et al.,2002), em 1983, o SBT possuía 21% de
audiência em nível nacional e detinha apenas 12% da verba publicitária investida em televisão. De
acordo com o site institucional do SBT, essa diferença diminuiu para 25% de audiência e 21% dos
investimentos publicitários, mas observa-se ainda a discrepância entre esses dois indicadores.
Disponível em: www.sbt.com.br/institucional. Acesso em: 29 abril 2004.

22

(Meio & Mensagem, 2004: 165).

23

(Somatório, 2004).
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potencial de consumo da população das praças atingidas, potencial esse traduzido pelo
IPC (Índice de Potencial de Consumo).
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De forma análoga, o IPC é utilizado, também, na formação de preços das inserções
regionais (anúncio denominado spot) em programas de abrangência nacional, conforme a
correlação observada na figura 10. A inserção de um comercial que será transmitido
somente numa região específica custará, para o anunciante, um valor proporcional ao
potencial de consumo do público que ele atingirá. Nesse gráfico, é possível observar um
valor de IPC muito acima dos demais, o que corresponde à praça de São Paulo. Esse valor
poderia influenciar a correlação, no entanto, a correlação sem considerá-lo também se
apresentou elevada, o que reforça a pressuposto de que o preço da inserção está
diretamente relacionado com o IPC do local em que o anúncio é veiculado.
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Figura 10 – Custo de inserção publicitária versus IPC local24
Tanto as receitas provenientes de inserções nacionais como regionais não são
inteiramente apropriadas pelas emissoras locais. Parte dessas receitas é repassada para a
cabeça de rede25, remunerando a aquisição de programação. Esse percentual depende da
proporção que a programação de rede assume na programação local e é estabelecida nos
contratos entre cada cabeça de rede e suas afiliadas.
Tipicamente, a maior fatia das receitas auferidas está concentrada no chamado horário
nobre e em alguns eventos específicos, como por exemplo, eventos esportivos26.
A notória diferença entre os preços de inserção comercial e a forma como as redes estão
organizadas refletem diferenças significativas na capacidade financeira das várias
emissoras. Algumas redes estão organizadas de uma forma bastante estruturada,
apresentando suas emissoras afiliadas agrupadas em redes regionais, garantindo-lhes
receitas de anúncios regionais e dotando-as de capacidade de alavancagem financeira, à
semelhança da cabeça de rede nacional.
A figura 11 ilustra a composição das receitas das pequenas e médias emissoras
comerciais. Nota-se que pouco mais da metade do faturamento total dessas emissoras é
24

(Takashi et al., 2002).

25

Ou há um repasse da cabeça de rede para a emissora local, dependendo de onde o contrato com
o anunciante foi negociado.
26

De acordo com (Florisbal, 1995), o horário das 18 às 23 horas concentra 85% do faturamento das
redes de TV.
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proveniente das receitas publicitárias de abrangência local (54%) e que 15% vêm do
repasse da cabeça de rede, decorrente dos anúncios de abrangência nacional ou regional.
Outras fontes de receita significativas são as verbas governamentais (13%) e a
propaganda vinculada a algum programa específico, que inclui o arrendamento de blocos
nas grades de programação das emissoras (8%).
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Figura 11 – Fontes de receita de pequenas e
médias emissoras comercias 27
No caso das emissoras educativas, conforme figura 12, grande parte das receitas é
proveniente de verbas governamentais (34%) e das fundações mantenedoras (20%), além
de receber apoio institucional da iniciativa privada por conta de leis de incentivo, sendo o
restante das receitas proveniente de fontes diversas.
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Figura 12 – Fontes de receita nas TVs
educativas28
2.3.2

Modelo de negócio das produtoras de conteúdo

Do ponto de vista de produção de conteúdo, o Brasil apresenta algumas particularidades.
O país é um dos principais produtores de peças publicitárias, ocupando, por exemplo, o
terceiro lugar em número de prêmios no Festival de Cannes de 2004, superado apenas por

27

(Takashi et al., 2002).

28

(Takashi et al., 2002).
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Inglaterra e EUA29. Em termos de programação televisiva, a produção nacional lidera a
audiência.
No panorama internacional, a película de celulóide está cedendo espaço ao cinema digital.
Alguns especialistas do setor acreditam que em poucos anos toda a produção
cinematográfica será em formato digital30. Esse aspecto corrobora as tendências de
convergência de mídias proporcionada pela digitalização, o que trará impactos na forma de
comercialização dos conteúdos, uma vez que estreitará os laços entre as diferentes
tecnologias de divulgação.
No que diz respeito à TV aberta brasileira, a produção de conteúdo pode ser separada em
produção voltada para o mercado publicitário e produção voltada para programação de TV.
2.3.2.1 Demanda por conteúdo de publicidade
A forma como o anunciante investe em comunicação (incluindo publicidade) é bastante
variável, sendo definida pelo seu composto de comunicação31 que, normalmente, é
confiado a uma agência.
Originalmente, a agência costumava se ocupar de todos os detalhes, desde a concepção
da campanha até a aquisição dos espaços comerciais, cobrando uma porcentagem sobre
o custo do espaço adquirido dos veículos de divulgação. Essa porcentagem era de 20%
até 1997, quando foi revogado o dispositivo da Lei n° 4.680 que vinculava o valor de
comissões e de descontos à tabela de preços praticados pela emissora, além de restringir
tais pagamentos somente a agenciadores de publicidade ou agências.
A alteração da Lei fez com que o mercado perdesse as referências de valor, o que trouxe
dificuldades às agências de publicidade. Atualmente, mesmo quando o modelo de
agenciamento do espaço publicitário é praticado, notam-se diferenças significativas no
valor aplicado32. Outra crítica ao modelo de agenciamento diz respeito à não valorização
do trabalho estratégico e criativo que as agências executam, o que pode ter impacto

29

De acordo com notícia divulgada em 25/06/2004 no site eletrônico da revista Meio & Mensagem
(Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/mmonline/jsp/Navega.jsp?pIdConteudo=53745.
Acesso em: julho 2004).
30

Sobre tendências de digitalização das obras cinematográficas, ver, por exemplo, entrevista com
Walter Much publicada em coluna de R. Calil, em que o especialista em edição de som e imagem
diz que num período entre 5 e 10 anos toda a produção de cinema será digitalizada. (Disponível em:
http://nominimo.ibest.com.br/notitia2/newstorm.notitia.presentation.NavigationServlet?publicationCo
de=1&pageCode=54&textCode=12395&date=currentDate&contentType=html. Acesso em: julho
2004).
31

É o conjunto de atividades que visa provocar ações de compra. É formado por: propaganda,
marketing direto, promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal, merchandising,
embalagem e marca.

32

O SBT opera de acordo com os preceitos do CENP – Conselho Executivo das Normas- Padrão e
remunera as agências de propaganda com comissão de 5% sobre o valor da mídia efetivamente
negociada (conforme art. 11 do Decreto 57.690 e Circular Normativa no. 7 do CENP). Disponível
em: http://www.sbt.com.br/comercial/informacoes/informacoes/default.asp. Acesso em: maio 2004.
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negativo para o setor de criação publicitária, até que o mercado encontre um novo ponto
de equilíbrio ou outro modelo de negócio33.
Na figura 13, encontra-se indicado como as verbas do composto de comunicação foram
repartidas (em média) em 2001, sendo que as verbas destinadas aos veículos de
comunicação de massa, televisão entre outras, representavam até aquele momento cerca
de 63% do total.
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6%

Eventos
6%
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5%

Marketing
direto
8%

Ação no pontode-venda
12%

Veículos de
comunicação
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Figura 13 – Partição média da verba do
composto de comunicação em 200134
Esse investimento em comunicação de mídia permitiu a algumas das produtoras muniremse de equipamentos e processos de alta qualidade para atenderem à demanda de seus
clientes. Com isso, algumas delas elaboram filmes publicitários em película (filme de
35 mm) ou contam com equipamentos digitais para gravação e edição em alta definição.
Contudo, pesquisas mais recentes mostram que tem ocorrido uma migração significativa
dos investimentos em mídia para as outras ferramentas de comunicação “não-mídia”,
conforme indicado na figura 14.

33

Mudanças na forma com que as agências são remuneradas têm trazido impactos para este
segmento. Um maior detalhamento sobre esta situação é apresentado por Pereira e Fukushima
(2002, apud Takashi et al, 2002).
34

(Meio & Mensagem, 2001).
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Ao longo dos últimos anos, as verbas destinadas aos veículos de comunicação de massa,
televisão entre outras, passaram de 63% para 48%, enquanto as verbas destinadas às
promoções saltaram de 6% para 16%.
Essa retração em investimentos na produção de conteúdo de mídia – explicada36 em parte
pela decisão das empresas anunciantes em adotar ações de curto e médio prazo em
detrimento do planejamento de longo prazo – prejudica grande parte das produtoras que
ainda não digitalizaram seus equipamentos e operam em mercados menos rentáveis,
como por exemplo, o de anúncios regionais.
2.3.2.2 Demanda por conteúdo de programação de TV
Com a expansão e a consolidação da televisão no Brasil, principalmente, a partir da
década de 70, a produção de conteúdo televisivo cresceu em complexidade, gerando além
de programas de jornalismo e de auditório, novelas e minisséries com recursos
cenográficos e dramatúrgicos compatíveis com obras cinematográficas.
Destaca-se, no Brasil, o alto índice de nacionalização do conteúdo televisivo e a
preferência do público consumidor pelo conteúdo produzido nacionalmente37. Atualmente,
a novela voltada para o horário nobre é um produto extremamente rentável: a receita
publicitária auferida em alguns capítulos mostra-se suficiente para pagar os investimentos
iniciais da montagem cenográfica. Com o passar do tempo, pelo fato de a novela possuir
muitos capítulos, a sua produção assume as características de uma produção em massa,
35

(Blecher, 2003).

36

Paulo Novis, em artigo publicado na revista Meio & Mensagem (Augusto, 2003), sob o título “Um
Ano que não deixará saudades”, comenta sobre os impactos da crise econômica mundial no
planejamento das empresas, tendo por base as alterações observadas no mix de verbas de
comunicação, em que verbas de construção de marcas (visão de longo prazo, de valor) migram
para promoções e ações de ponto-de-venda (visão de curso prazo, de caixa).
37

A título de ilustração: uma medição da audiência televisiva realizada pelo Ibope, na cidade de São
Paulo e no período de 28/06 a 04/07 de 2004, mostra que dentre os 5 programas de televisão de
maior audiência das 5 maiores redes de televisão comercial, 84% são produzidos nacionalmente.
Disponível em: http://www.ibope.com.br (audiência da TV aberta). Acesso em: 16/07/2004.
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propiciando às emissoras otimizar o ambiente de produção, com a aplicação de métodos
que geram ganhos pela economia de escala (Takashi et al., 2002).
Esse fato, associado à disputa acirrada pela audiência, ocasionou uma verticalização na
produção e veiculação de programas no mercado de televisão no Brasil. Como
conseqüência, as emissoras limitam a aquisição de programas produzidos por terceiros
(produtores independentes)38, constituindo barreiras para a produção independente.
A expectativa é de que a digitalização do conteúdo aumente a sinergia entre os dois
setores de produção: cinema e TV. As produções cinematográficas, assim como as das
novelas, utilizam-se cada vez mais da tecnologia digital para a produção do conteúdo,
buscando uma redução dos custos e do tempo necessário para a finalização das
produções, além de se obter uma melhor qualidade de imagem e de som.
2.3.3

Modelo de negócio dos fabricantes de equipamentos

Os equipamentos foram separados em dois grupos: um voltado para emissoras e outro
voltado para eletrônica de consumo. A produção de equipamentos de emissoras, por sua
vez, pode ser dividida em duas categorias: equipamentos de estúdio e de transmissão.
No caso de equipamentos para emissoras, a sua substituição tem impactos desprezíveis
na balança comercial. Além disso, o Brasil possui apenas um parque produtor de
amplificadores de potências (Takashi et al., 2002: 7), significando que os demais
equipamentos desse grupo serão importados como, por exemplo, os multiplexadores
MPEG, os codificadores de canal e os equipamentos de estúdio. Assim, este estudo
apresenta apenas estimativas de investimento dos equipamentos produzidos
nacionalmente, de forma a caracterizar o volume de receita que será distribuído entre os
principais fabricantes desses produtos.
Já o setor da eletrônica de consumo responsável pela produção de aparelhos de TV possui
um sólido parque industrial no Brasil, disputado por muitos fabricantes. A introdução da
tecnologia digital movimentará um alto volume financeiro, uma vez que a TV aberta e
analógica está presente na maioria dos domicílios brasileiros. A forma como ocorrerá a
substituição tecnológica pode trazer impactos, inclusive, na balança comercial, se houver
necessidade de importação.
2.3.3.1 Fabricantes de equipamentos de estúdio
A pesquisa em profundidade evidenciou o fato de que a digitalização dos estúdios
encontra-se em fase avançada de implementação por parte das principais emissoras

38

Segundo Takashi et al. (2002), ao adquirir produções independentes as emissoras tomam por
base o custo de produção de suas novelas (cerca de US$ 80 mil por capítulo) ou o custo dos filmes
e desenhos importados (de 5 mil a 50 mil dólares). Com isso, as emissoras em geral não se
dispõem a pagar mais que US$ 50 mil pelos direitos de um filme nacional, que ao ser produzido no
padrão exigido pelas emissoras, custa em torno de US$ 100 mil. Assim, o modelo comercial
adotado baseia-se na comercialização de grandes blocos na grade de programação para a
transmissão desses conteúdos, restando para a produtora todo o custo de produção e de
divulgação, além do risco financeiro pela operação. Essa solução atende somente às necessidades
de uma parcela das produtoras, mais especificamente daquelas que contam com público cativo,
como os programas direcionados às comunidades de imigrantes.
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comerciais, restando apenas uma demanda latente por parte de emissoras menores e
públicas. Os investimentos realizados por essas emissoras concentraram-se na importação
de equipamentos, cujo saldo da balança comercial39 foi negativo no período de 2000 a
2003, recuperando-se paulatinamente de US$ 50 milhões para US$ 18,4 milhões,
respectivamente.
Uma vez que esses equipamentos são fabricados em escala mundial por poucos agentes
especializados, e com elevado nível tecnológico, dificilmente sua produção se deslocará
para o Brasil.
2.3.3.2 Fabricantes de equipamentos de transmissão
A perspectiva de investimentos para a digitalização da planta de radiodifusão das
emissoras tem motivado os fabricantes de equipamentos de transmissão a prepararem-se
para esse processo. Para a implantação da TV Digital, o parque industrial brasileiro
apresenta condições de atender a demanda interna de amplificadores de potência, com
possível exceção no caso de algumas emissoras de elevada potência.
A estimativa de investimentos necessários para a digitalização dos sistemas de
transmissão foi realizada pelo grupo técnico da Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão e Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão – ABERT/SET40 e
varia de uma hipótese de digitalização somente das emissoras situadas em cidades acima
de 300 mil habitantes até a digitalização de todos os canais atualmente constantes no
Plano Básico. Isso representaria investimentos da ordem de US$ 393 milhões,
digitalizando somente as emissoras em cidade com mais do que 300 mil habitantes até
US$ 1.627 milhões, digitalizando todos os canais constantes no Plano Básico.
Tomando-se por base o fato de que, normalmente, os equipamentos de transmissão são
compostos por multiplexador MPEG, modulador e amplificador de potência, os
investimentos estimados para prover tal configuração variam de US$ 127 mil a US$ 2.215
mil, conforme descrito em (Takashi et al., 2002).
Considerando que multiplexadores e moduladores deverão ser importados e que apenas
os amplificadores de pequena e média potência têm produção nacional assegurada pelos
fabricantes, os investimentos esperados na aquisição de equipamentos nacionais, para a
digitalização inicial da planta de radiodifusão, representam valores de no mínimo US$ 47
milhões. Isso se deve ao fato de que o percentual representado pelo amplificador perfaz,
no mínimo, 12% do custo total do transmissor, de acordo com estudo apresentado em
(Takashi et al., 2002). Posteriormente, com a digitalização de todos os canais do Plano
Básico, esses valores poderão atingir, no mínimo, US$ 195 milhões.
Provavelmente, esses investimentos serão distribuídos entre os principais fabricantes de
amplificadores de potência atualmente utilizados pelas emissoras, conforme a figura 15.
Como pode ser observado, os dois principais fabricantes nacionais (Lys-Telavo e Linear)
representam juntos mais da metade do mercado (58%).

39

Fonte: SECEX (Agregação CGICE/SDP/MDIC), 2003. Disponível em:
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/publicacoes/sdp/balComplexo/balancaCEconsumo.PDF.
Acesso em: setembro 2004.
40

(ABERT/SET, 2001, apud Takashi et al., 2002).
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Figura 15 – Marca dos amplificadores de
potência41
2.3.3.3 Fabricantes de equipamentos receptores
Como em todo mercado de eletrônica de consumo, o modelo de negócios dos fabricantes
baseia-se no nível de consumo da população e na sua diversificação. Fazendo um breve
histórico para o mercado de receptores de TV, observa-se que, durante a década de 1990
as vendas de televisores cresceram devido ao aumento de renda disponível da população
por ocasião da implementação do Plano Real.
Nessa ocasião (1996), houve um pico histórico de 8,5 milhões de unidades, devido ao
aumento de consumo das classes C e D. A partir desse pico, as vendas caíram até atingir
4 milhões de unidades em 1999. Em 2002 as vendas se recuperaram, crescendo 42% e
atingindo 5,7 milhões de unidades. Quanto ao faturamento, o setor movimentou R$ 1,22
bilhões em 1999, aumentando para R$ 2,32 bilhões (92%) em 200242.
A figura 16 ilustra a divisão do mercado em 1999 entre os vários fabricantes no mercado
de TV43. Nota-se uma pulverização da participação de mercado das empresas líderes,
onde cada uma das duas empresas de maior participação detinha apenas 17% do
mercado, sendo que as quatro principais empresas apresentavam uma participação
conjunta de 56% do mercado. Os números indicam que as vendas de cada um dos quatro
principais fabricantes foram da ordem de 200 a 800 mil unidades/ano em 1999, e que os
fabricantes operavam com uma certa capacidade ociosa, se comparado aos anos de pico.
Além disso, verifica-se uma participação efetiva das empresas de controle de capital
nacional (CCE, Itautec-Philco, Gradiente, Sharp e Semp-Toshiba).

41

(Takashi et al., 2002).

42

(IBGE, 2002).

43

(Melo et al., 1999).
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Figura 16 – Mercado brasileiro de televisores – 1999
Já em 2002, a situação das participações de mercado mudou substancialmente (ver figura
17) 44. As quatro principais empresas agora detêm uma participação conjunta de 72% do
mercado, o que mostra que houve uma substancial concentração no mercado de
televisores. Além disso, empresas de capital nacional que detinham uma participação de
mercado importante em 1999 perderam participação em 2002. A Sharp e Mitsubishi
encerraram a produção de televisores em 1999 e a CCE e a Gradiente saíram da lista dos
principais produtores de receptores. As principais empresas atualmente presentes no
mercado de receptores de TV são: as de capital nacional (Semp-Toshiba (24%) e Philco
(16%)) e as de capital estrangeiro (Philips (17%), e LG (15%)). Com participações bem
menores, perfazendo os 28% restantes, encontram-se: CCE e Panasonic, com 21% do
mercado, e Evadin, Sony, Cineral e Gradiente, com 7% do mercado.

Toshiba
24%

Outros
28%

LG
15%

Philco
16%

Philips
17%

Figura 17 – Mercado brasileiro de televisores – 2002
Em relação à URD para a TV Digital, a participação dos fabricantes poderá ser similar à
participação observada no mercado de decodificadores digitais para TV por assinatura. Do
ponto de vista conceitual, ambos possuem a mesma arquitetura, havendo diferenças
somente quanto ao tipo de modulação empregada ou quanto à capacidade de
processamento e de memória.

44

(Gutierrez e Alexandre, 2002).
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Os decodificadores utilizados pelas empresas operadoras de TV por assinatura são
importados ou fabricados no Brasil sob licença, existindo um bom número de empresas de
pequeno ou médio porte capazes de produzir esses aparelhos em um modelo de produção
baseado em CKD (Completely Knocked Down). Mantida essa analogia para a TV Digital,
esse aspecto poderá onerar o produto final, além de impedir a eventual inserção de
fabricantes brasileiros de insumos nessa cadeia.
Quantos aos potenciais fabricantes de URD para a TV Digital terrestre, encontram-se
aqueles que produzem televisores no Brasil. Por exemplo, a Philips, que é a segunda
maior produtora de URDs no mercado europeu, e a LG, que já produz URDs na Coréia do
Sul, em alguns países do Leste Europeu e também nos EUA. A Gradiente é apontada por
Keen et alii (2000) como um fabricante que deve produzir URDs no Brasil.
Há também empresas que atuam no Brasil em outros mercados e que poderiam fabricar
URDs. Como por exemplo a Motorola e a Nokia. A primeira por ser líder na produção de
URDs para TV por assinatura no mercado americano e por ocupar o segundo posto na
produção de URDs em todo o mundo. A segunda, por ser a terceira maior produtora de
URDs na Europa.45
Além disso, há empresas brasileiras de menor porte que podem entrar nesse mercado, por
exemplo, a Century e a Tectelcom que produzem URDs. A primeira, para TV por
assinatura, e a segunda, para TV via satélite (banda C).
Finalmente, há possíveis entrantes que não atuam atualmente no Brasil e que ocupam
posições de destaque em outros mercados importantes. Por exemplo, a Thomson, que é
líder na produção de URDs para a TV por satélite nos EUA e a maior produtora de URDs
no mundo. Outras empresas são a Scientific-Atlanta (terceira maior produtora mundial de
URDs) e a Pace (líder de mercado na Europa na produção de URDs)46.
2.3.4

Fluxo de Receitas

Na figura 18, é apresentado um diagrama esquemático do fluxo de receitas do mercado de
radiodifusão de TV, com um mapeamento das trocas financeiras que ocorrem entre os
principais atores da cadeia de valor. Vale ressaltar que, na configuração atual da TV
aberta, as fases de programação e de distribuição e entrega, tais como descritas no item
2.2, encontram-se integradas na emissora representada pela geradora cabeça de rede.
Por isso, no diagrama de fluxo de receitas, optou-se por representar os dois papéis em
apenas uma única entidade, a programadora/geradora, já que, na prática, não há repasse
de receitas entre os dois papéis.

45

Posições de mercado de acordo com (Hyslop et al., 2001).

46

Posições de mercado de acordo com (Hyslop et al., 2001).
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Figura 18 – Fluxo de Receitas
No diagrama de fluxo de receitas, destaca-se a posição da emissora/programadora, cuja
principal fonte de receita é a veiculação dos anúncios publicitários, a pedido das agências
de publicidade ou diretamente dos anunciantes. Ao buscar a divulgação de seus produtos
e serviços para potenciais consumidores, os anunciantes podem também proporcionar
receitas às emissoras locais, intermediados ou não pelas agências de publicidades.
No caso das emissoras/programadoras públicas (emissoras educativas), a maior parte da
verba advém de apoio institucional e de repasses de recursos governamentais. Por sua
vez, parte da receita obtida pelas emissoras/programadoras pela comercialização de
inserções de propaganda e de publicidade é repassada às emissoras locais que, por seu
lado, também possuem receitas provenientes das inserções locais. Parte do orçamento
das emissoras/programadoras também é destinada às retransmissoras próprias.
Outros fluxos de receitas no sistema originam-se a partir das programadoras, por conta da
necessidade de investimentos na aquisição de programas televisivos junto às produtoras
de conteúdo, e de compra de equipamentos, obtidos dos fabricantes. Por fim, a
necessidade de distribuir – preferencialmente via satélite e eventualmente por fibra óptica –
a programação da emissora cabeça de rede para as emissoras locais e retransmissoras,
bem como transmitir diretamente programação via satélite, requer a contratação de
prestadoras de serviços de telecomunicações por parte das emissoras/programadoras.
Um aspecto que merece atenção é o processo de verticalização observado atualmente na
cadeia de valor, levado a cabo pelas redes de televisão. No quadro atual, verifica-se que
as funções de produção de conteúdo, de retransmissão e, muitas vezes a própria autoria,
encontram-se aglutinadas sob uma mesma empresa, ou conglomerado de empresas,
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como destacado na figura 18. Essa acumulação de papéis observada atualmente é
determinante para a configuração de forças entre os agentes, com reflexos diretos na
forma como a receita gerada é distribuída e em quais agentes da cadeia de valor da TV ela
se concentra. A configuração atual pode indicar o poder de barganha dos agentes
presentes na cadeia, o que possivelmente interferirá na configuração futura da cadeia de
valor da TV Digital.
Os fabricantes são apresentados no fluxo de receitas como os receptores de receitas
originadas das vendas efetuadas a praticamente todos os agentes da cadeia. A
diversidade de fontes de receitas decorre da opção pelo agrupamento de todos os
fabricantes em um único grupo, no qual incluem-se desde os fabricantes de equipamentos
para emissoras (equipamentos de estúdio e de transmissão) até os fabricantes de
eletrônica de consumo (televisores e URDs).
O fluxo de receita do usuário para o anunciante é representado na figura 18 por uma linha
pontilhada, representando a aquisição de produtos ou serviços pelos usuários. Essa
relação é assim representada porque a aquisição não ocorre imediatamente após a
exibição dos anúncios. Além disso, é bastante questionada a eficácia do investimento em
publicidade como geradora de receitas para o anunciante, uma vez que ela somente pode
ser aferida a partir da constatação de aumento das vendas proporcionado pela
propaganda.
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Expectativas e percepções dos agentes com o Sistema Brasileiro de Televisão
Digital

Com a definição do Sistema de Televisão Digital brasileiro, o mercado poderá sofrer
mudanças significativas, com possíveis impactos sobre os modelos de negócio atuais.
Objetivando levantar percepções e expectativas dos atores envolvidos na cadeia de valor
da TV aberta, foi realizada uma pesquisa em profundidade47 junto aos atores mais
representativos do setor para identificar as perspectivas com relação às mudanças a
serem desencadeadas por ocasião da digitalização da TV. Como resultado da pesquisa, foi
possível adquirir informações relevantes sobre essas percepções, as quais encontram-se
resumidas no item 3.1. Tais percepções constituirão subsídios para posterior análise e
elaboração de alternativas de modelos de exploração e implantação da TV Digital no
Brasil. As questões levantadas pela pesquisa procuraram abarcar as seguintes
informações:
•

Perfil das empresas e organizações pesquisadas.

•

Características da cadeia de valor atual na qual se inserem.

•

Interações com outros segmentos, clientes, fornecedores e parceiros.

•

Percepções gerais sobre a TV Digital.

•

Avaliação do impacto da introdução da nova tecnologia.

•

Avaliação das opções de sistemas de TV Digital, suas características e
implicações.

•

Forma de preparação dos diversos segmentos para o processo de transição da TV
Analógica para a Digital.

•

Avaliação de aspectos específicos, como interatividade, alta definição e
mobilidade/portabilidade.

•

Comparação entre alta definição e definição padrão, entre outros aspectos
específicos de cada segmento de atuação da empresa ou organização
entrevistada.

Ao integrar tais percepções dos atores sobre a TV Digital ao conhecimento acerca da
cadeia de valor atual da TV aberta (retratada na seção 2), é possível obter um esboço das
relações internas a cada segmento, assim como das relações intersegmentos. Desse
modo, pretende-se esclarecer e compreender melhor a dinâmica das influências mútuas
entre os agentes. O item 3.2 trata justamente dessa questão, ao apresentar diagramas que
retratam essas relações de causa e efeito entre as variáveis relevantes da cadeia de valor.
Os diagramas assim formulados devem ser usados posteriormente na elaboração de
modelos de simulação dos modelos de exploração e implantação da TV Digital terrestre no
Brasil.

47

(Somatório, 2004).
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Considerações metodológicas da pesquisa em profundidade

O método de pesquisa utilizado para captar as principais percepções dos atores envolvidos
foi a entrevista individual em profundidade. Esse método qualitativo busca um
aprofundamento dos temas propostos, e como existe maior interação com o respondente,
os resultados tendem a ser mais profundos e com maior riqueza de contexto do que os
métodos quantitativos. Cabe observar, porém, que não há intenção de estabelecer
procedimentos de mensuração, uma vez que os entrevistados não representam a
totalidade da população-alvo.
De uma maneira geral, as entrevistas individuais em profundidade são realizadas frente a
frente com o respondente, e os temas propostos são explorados em detalhes pelo
pesquisador, que segue uma lista específica de assuntos. Segundo Aaker, et al. (2001)
"esse tipo de pesquisa é especialmente eficaz com executivos ocupados, técnicos
especialistas e líderes intelectuais. Aspectos básicos da inteligência de marketing, como
tendências tecnológicas, demanda de mercado, legislação, atividade competitiva e
informações similares são temas indicados para esse tipo de entrevista. A estrutura aberta
dá oportunidade para que fatos ou atitudes inesperados possam ser explorados com
facilidade".
A pesquisa contou com entrevistas em profundidade, com durações variando entre 60 e
180 minutos. A análise da pesquisa foi realizada entre os três segmentos de maior
interesse: “emissoras/programadoras”, “produtoras de conteúdo” e “fabricantes de
equipamentos”, além do conjunto formado pelos novos entrantes, aqui chamado de “novos
atores”.
3.1.1

Segmento “emissoras/programadoras”

As entrevistas junto às emissoras revelaram uma grande heterogeneidade entre os
entrevistados, principalmente em relação aos seus modelos de negócio. Por isso, é
possível dividir esse segmento em três, dois comerciais, denominados aqui de “cabeças de
rede” e “locais”, e um público, denominado de “educativas”.
As emissoras locais são, em sua maioria, afiliadas a cabeças de rede, e retransmitem a
programação fornecida por estas, ocorrendo apenas uma pequena inserção de
programação local. No entanto, o modelo de negócio de ambas é baseado nos anúncios
publicitários e direcionado pelos índices de audiência.
Com um modelo de negócio diferenciado e dependente de verbas públicas, as emissoras
educativas apresentam um caráter mais educacional, sem um foco específico em índices
de audiência. Parte de sua programação é compartilhada com outras emissoras
educativas, estabelecendo, em determinados momentos da programação, uma rede
pública de televisão.
As formas de remuneração das emissoras comerciais advêm majoritariamente da inserção
publicitária, sendo que nas cabeças de rede a relação entre a emissora e o anunciante é
estabelecida, em grande parte, pelas agências de publicidade, principalmente no caso de
grandes investimentos. Quanto à receita das emissoras locais, a maior parte provém do
repasse das cabeças de rede e as inserções de anunciantes locais ocorrem, geralmente,
através de uma relação direta.
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Quanto ao processo de digitalização, todas as emissoras mostraram-se dispostas a atuar
no mercado brasileiro de TV Digital, considerando o processo como inevitável. No entanto,
é possível notar uma discrepância quanto ao estágio da digitalização e a capacidade de
realizar essa transição. As emissoras com maior aporte financeiro, em sua maioria
cabeças de rede, declararam-se preparadas para a digitalização, encontrando-se em uma
situação bem avançada. Por outro lado, as emissoras com menos recursos, em especial
as emissoras locais de menor porte, apresentam-se em um estágio inicial do processo de
digitalização, o que deve implicar em um tempo maior para o início das transmissões
digitais. De fato, nas condições atuais, as cabeças de rede já empregam equipamentos de
primeira linha, na vanguarda tecnológica, enquanto que as emissoras locais e educativas
utilizam-se de equipamentos não tão sofisticados tecnologicamente.
Já as emissoras educativas, assim como as locais, projetam sua migração como um
processo de médio e longo prazo, uma vez que será necessário um volume significativo de
investimentos para realizar a migração.
De modo geral, os entrevistados entendem que a introdução da TV Digital no Brasil
representa uma enorme renovação da TV aberta, com conseqüências de ordem
econômica, cultural e social. Há expectativas quanto à abertura de novas frentes de
negócio e à alteração da dinâmica das relações com o mercado publicitário. No entanto, a
postura das emissoras perante a digitalização é muito diversa.
Percebe-se, entre as cabeças de rede, uma certa cautela quanto à digitalização. Tal
postura decorre de uma análise conservadora de todo o contexto de implantação da nova
tecnologia, ponderando benefícios e dificuldades no que tange a questões técnicas,
econômicas e barreiras sociais possíveis. Nesse sentido, tentam equacionar em que
medida a melhoria na qualidade técnica da produção televisiva mobilizará uma quantidade
suficiente de consumidores e anunciantes, compensando o aumento nos custos, sobretudo
no caso da alta definição. Ponderam em que medida o custo dos equipamentos de
transmissão, produção e recepção pode ser um fator restritivo à velocidade do processo de
transição. Refletem acerca da atual crise econômica do país e suas perspectivas, em
busca de sinais que indiquem o momento oportuno de implantação do sistema e observam
com olhar crítico as supostas vantagens dos serviços agregados à TV Digital.
Entre as educativas, nota-se um maior otimismo em relação ao processo de digitalização.
Elas vislumbram a perspectiva de melhora na qualidade de imagem com a alta definição
ou de uma eventual implantação de multiprogramação, favorecendo sua atuação de forma
segmentada, entre outros aspectos. Para elas a TV Digital é uma oportunidade de
diversificar e potencializar sua capacidade de prestadora de serviço público.
Dentre as expectativas das emissoras em geral, destaca-se a alta definição, tida como um
importante elemento para evolução qualitativa da TV brasileira. Os entrevistados citaram,
durante a pesquisa, que a otimização da qualidade na definição da imagem e do som seria
o caminho para agregar valor à TV aberta e reconquistar o público consumidor,
especialmente aquele das classes socioeconômicas mais elevadas, além de favorecer a
abertura do mercado externo para a exportação de conteúdo.
A despeito dessa percepção favorável, a maioria das emissoras entrevistadas,
principalmente as de menor porte, pondera que será necessário um certo tempo para
adequação de suas empresas à nova realidade imposta por essa tecnologia. Os altos
custos envolvidos na implantação de plataformas digitais em alta definição devem
representar um importante impacto econômico a ser assimilado.
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Quanto à possibilidade das emissoras trabalharem com a multiprogramação, elas apontam
como ponto favorável a possibilidade de diversificar e aumentar a quantidade de conteúdo
televisivo oferecido aos usuários. Do ponto de vista comercial, porém, os representantes
das emissoras revelaram sua inquietação quanto às conseqüências da multiprogramação
sobre seus negócios. Acreditam que haveria uma pulverização do público televisivo e uma
grande ampliação na oferta de espaço publicitário, provocando forte queda em seu preço.
Adicionalmente, ainda que essa redução do preço atraia pequenos anunciantes para a
mídia televisiva, seu baixo retorno publicitário ocasionaria um impacto negativo sobre as
receitas das emissoras, favorecendo a queda na qualidade de suas programações, bem
como dificuldades adicionais para equilibrar suas finanças.
Na visão das emissoras, o modelo de exploração da TV Digital mais apropriado às suas
características operacionais, tecnológicas e mercadológicas é um modelo híbrido que
possibilite intercalar, na grade de programação, produções em alta definição e em
definição padrão. Segundo os entrevistados, seria mais interessante comercialmente poder
exibir em alta definição determinados tipos de programação em horários específicos,
principalmente no horário nobre, e oferecer multiprogramação em outras circunstâncias.
Já as cabeças de rede, que apresentam maior capacidade financeira, defendem de
maneira mais aguerrida a alta definição como melhor opção de exploração da TV Digital,
apresentando receios sobre os efeitos da multiprogramação na pulverização da audiência.
A migração do público para a TV Digital é compreendida pelo segmento das
emissoras/programadoras como um processo gradual, que se inicia pelas classes
socioeconômicas de maior poder aquisitivo e culmina com a sua massificação. No entanto,
a velocidade com que deve ocorrer essa massificação dependerá dos conteúdos
oferecidos pelas emissoras, por meio de uma programação de grande interesse pelo
público, seja por meio de uma melhor qualidade de imagem, seja pela maior diversificação
da programação.
3.1.2

Segmento “produtoras de conteúdo”

O segmento de “produtoras de conteúdo” apresenta uma forte ligação com o das
emissoras/programadoras, já que estas são as responsáveis pela demanda de conteúdo
televisivo. Devido ao caráter centralizador das emissoras brasileiras, a maior parte da
produção de conteúdo é realizada por um núcleo de produção pertencente ao mesmo
grupo empresarial que realiza o papel de programadora.
Um tipo de produção de conteúdo que merece ser destacado é a produção de anúncios
publicitários realizados normalmente por produtoras independentes, ou seja, não
vinculadas a uma emissora ou pertencentes a agências de publicidade.
Quanto ao processo de digitalização, as produtoras de conteúdo julgam-se preparadas
para a produção digital, apontando que muito do material gerado atualmente já é realizado
dessa forma. No entanto, essa digitalização não significa que todas já estão preparadas
para produzir em alta definição. Nesse caso, seria necessária uma série de investimentos,
tanto em equipamentos quanto em figurinos, maquiagens e outras etapas da produção que
seriam fortemente impactadas pela melhor definição das imagens.
Como principal aspecto positivo associado à implantação da TV Digital, as produtoras de
conteúdo avaliam que a qualidade das produções audiovisuais para TV deve melhorar, na
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medida em que a digitalização seja acompanhada de uma revisão nos processos de
produção, com aperfeiçoamento de equipes técnicas e equipamentos.
A digitalização é encarada pelas produtoras de conteúdo como uma oportunidade de
diferenciação e de estabelecimento de novos parâmetros de qualidade, destacando a
necessidade de cuidados técnicos e gastos maiores com produção. Por outro lado,
conferirá uma maior versatilidade ao conteúdo produzido ao possibilitar a exibição em
outros meios além da televisão.
As produtoras de conteúdo avaliam que, a partir da introdução da TV Digital, deverá
ocorrer um aquecimento no mercado de produção audiovisual, devido ao aumento da
demanda pelas emissoras e aos benefícios advindos do barateamento dos equipamentos,
processos e produção audiovisual em meio digital. O aumento da demanda pelas
emissoras deverá ocorrer não apenas pela busca de produtos de maior qualidade técnica,
mas também pelo maior volume e diversidade das produções.
As produtoras de conteúdo vislumbram a produção em alta definição como o principal
diferencial que a digitalização proporcionará aos usuários. Mas admitem que a alta
definição possa ser usufruída, num primeiro momento, apenas por uma pequena parcela
da população, em virtude do alto custo dos aparelhos televisores. Outro ponto levantado
pelas produtoras diz respeito ao maior custo de produção que essa tecnologia implica,
superior ao da simples digitalização com definição padrão.
Quanto à multiprogramação, ao mesmo tempo em que acreditam no potencial aumento na
demanda por conteúdo, as produtoras reconhecem as dificuldades operacionais e
econômicas a que ficariam sujeitas as emissoras. Apontam que a multiprogramação pode
modificar a dinâmica da audiência televisiva, o que provocaria uma maior divisão de
receitas, com conseqüências desfavoráveis sobre o modelo de negócio das emissoras,
sobretudo para as de grande porte.
Por fim, outro ponto levantado como um importante diferencial da TV Digital é a
possibilidade de utilização da interatividade. No entanto, as produtoras possuem ressalvas
quanto ao nível de interação disponibilizada, apontando, além das barreiras tecnológica e
econômica, a existência de uma barreira cultural relacionada às diferenças de hábitos e
atitudes do público perante a TV.
3.1.3

Segmento “fabricantes de equipamentos”

O segmento de fabricantes de equipamentos é representado pelos fornecedores de
equipamentos de transmissão (amplificadores de potência) e de recepção (televisores e
URDs) para o mercado interno. Esses fornecedores também exportam parte de sua
produção, sendo que a parte destinada à exportação fica entre 5% e 30%. O mercado de
fabricantes é apontado pelos entrevistados como altamente competitivo.
Em geral, os fabricantes mostraram-se ansiosos quanto à introdução da tecnologia de TV
Digital no país, indicando que a digitalização pode representar um novo ciclo de
desenvolvimento no mercado de TV em geral. Por outro lado, eles demonstram
preocupação com a penetração que a TV Digital terá e apontam que a maior dificuldade
não está em produzir equipamentos, mas sim em produzir com o menor custo possível.
Analisando os riscos e oportunidades provenientes da introdução da TV Digital no Brasil,
os entrevistados do segmento destacaram a interatividade como uma de suas
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características mais importante do ponto de vista econômico, devido ao potencial a ser
explorado, com maior perspectiva de sucesso.
A alta definição é vista como um diferencial muito importante pelos fabricantes de
aparelhos de televisão, não recebendo o mesmo destaque dos fabricantes de URDs.
Porém os altos custos para a aquisição de aparelhos de alta definição limitariam o
tamanho do mercado potencial para esse tipo de aparelho.
3.2

Análise dinâmica das relações

A partir das informações sobre a cadeia de valor atual e da visão dos principais atores do
setor, é possível obter um retrato mais completo da situação atual e futura das relações
entre os atores da cadeia de valor da TV Digital. Esse retrato pode ser visualizado em
diagramas de relações de causa e efeito entre atores e outros fatores relevantes que
exercem influência sobre a dinâmica desse sistema. Espera-se, com esses diagramas,
sistematizar a discussão em torno dos impactos potenciais da TV Digital, obtendo, assim,
um apoio para a descrição de cenários futuros de cadeia de valor e, posteriormente, para a
constituição de modelos de simulação computacional.
A abordagem aqui adotada para estabelecer as relações entre os elementos que compõem
o setor de TV é baseada no pensamento sistêmico, a qual procura ressaltar os efeitos nãolineares dessas inter-relações. Para isso, são montados diagramas de influências, ou de
causa e efeito, entre os diferentes elementos que compõem a cadeia de valor e o ambiente
na qual ela se encontra. Nesses diagramas, encontram-se representados os loops de
causa e efeito, os quais podem constituir relações reforçadoras (+) ou opositoras (-),
conforme o resultado esperado na variação dos fatores em função das atividades
desempenhadas pelos agentes que integram a cadeia de valor do setor de radiodifusão.
Cada seta é acompanhada de um sinal positivo (+), para estímulos favoráveis, ou negativo
(-), para efeitos desestimulantes. A seta que parte de um elemento em direção a outro
significa que o primeiro exerce algum tipo de influência sobre o segundo, influência que é
quantificável. Tomando-se como exemplo, na figura 19, o elemento designado por “número
de programadoras”, tem-se que as “barreiras de entrada” exercem uma influência negativa
sobre essa variável, o que significa que quanto maiores as barreiras à entrada de novos
agentes, menor deve ser o número de programadoras.
Nos itens a seguir, são apresentados e analisados os diagramas de causa e efeito
referentes a cada segmento do setor de TV, o das “emissoras/programadoras”, das
“produtoras de conteúdo” e dos “fabricantes de equipamentos”.
3.2.1

Segmento “emissoras/programadoras”

Nafigura 19, são ilustradas as relações de causa e efeito entre os elementos que
constituem o segmento das emissoras/programadoras da cadeia de valor atual da
radiodifusão. Seus elementos são os atores da cadeia e os fatores que os afetam.
Dependendo do cenário que se configurar no futuro, outras variáveis poderão ser
incorporadas, como as que se encontram destacadas na mesma figura (dentro dos
retângulos). Espera-se que as novas variáveis, favorecidas pelos novos modelos de
exploração da TV Digital, atuem principalmente sobre a “atratividade do conteúdo”, a
“audiência TV”, o “número de programadoras” e as “novas receitas para a TV Digital”. Por
exemplo, se para o cenário futuro for prevista a multiprogramação, a variável
“desenvolvimento de novos modelos de exploração” atuará positivamente sobre a variável
“número de programadoras”.
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Figura 19 – Diagrama de influências para emissoras/programadoras
Diversos efeitos podem ser visualizados a partir dos diagramas de apoio à análise. O
primeiro deles remete ao fator “número de programadoras”, presente na figura 19. Com a
introdução da TV Digital, prevê-se a redução de algumas limitações que a radiodifusão
apresenta atualmente, decorrentes da plataforma analógica, e que são representadas pelo
elemento “barreiras de entrada”. A digitalização possibilita um aproveitamento maior do
espectro, o que abre a possibilidade de participação de novos atores na cadeia de valor
como emissoras/programadoras na medida em que o modelo de exploração de TV Digital
suportar a multiprogramação.
Porém, há outros condicionantes do número de emissoras além daqueles de ordem
técnica. A perspectiva de surgimento de novas programadoras poderá levar a uma
demanda maior por conteúdo e, conseqüentemente, à sua valorização e a de suas
produtoras. Essa valorização resulta em maior volume de gastos, exigindo orçamentos
maiores para a aquisição de conteúdo e limitando o interesse em participar nesse
mercado. Ou seja, a necessidade de um orçamento mínimo elevado pode desestimular a
entrada de novos participantes, influenciando negativamente o número de programadoras.
Por outro lado, a quantidade de programadoras não depende, única e exclusivamente, do
volume de receitas publicitárias: existe a possibilidade de constituição de novas emissoras
públicas, em função do interesse governamental e da disponibilidade de recursos. Por sua
vez, essas novas programadoras deverão intensificar a demanda por conteúdo, fornecido
por seus estúdios e por terceiros, desenvolvendo o segmento “produtoras de conteúdo” –
conforme descrito em 3.2.2. Caso a “demanda por conteúdo nacional” seja também
favorecida pela “preferência pelo conteúdo nacional” e pela relação favorável entre o preço
do conteúdo nacional e o do importado, haverá uma valorização dos direitos autorais,
exigindo, em conseqüência, um orçamento maior por programadora. Assim, se por um lado
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o aumento do número de programadoras representa estímulo à produção de conteúdo, por
outro, a valorização dos direitos autorais constitui um efeito opositor ao crescimento do
número de programadoras, por encarecer esse conteúdo e impor um maior “orçamento
mínimo por programadora”.
As novas funcionalidades permitidas pela TV Digital – como a mobilidade/portabilidade e a
interatividade – também representam condicionantes do tempo de exposição do usuário ao
meio e o seu comportamento frente ao conteúdo, principalmente àqueles relativos aos
anúncios publicitários. Esse efeito é representado, no diagrama, pelas variáveis “audiência
TV” e “atratividade do conteúdo”, as quais, por sua vez, são influenciadas por outros
fatores que interagem entre si.
Em relação à interatividade, a publicidade pode empregá-la como aliada na preservação
da audiência pela possibilidade de aumentar a atratividade do conteúdo, assim como pode
ser comprometida com possíveis desvios para outras mídias (por exemplo, Internet),
modificando o comportamento do usuário quanto à maneira de usufruir a TV. No entanto, é
possível que os principais entraves à publicidade convencional ocorram em um ambiente
multisserviço, no qual a interatividade atuará como relação opositora sobre a audiência,
surgindo, no diagrama de influências, uma relação negativa da variável “desenvolvimento
de novos modelos de exploração” com a “audiência TV”.
3.2.2

Segmento “produtoras de conteúdo”

No quadro atual da cadeia de valor da TV aberta, a forte verticalização da produção de
conteúdo pelas redes de TV é predominante. Por isso, a situação atual é marcada pela
constituição de grandes núcleos de produção, que funcionam como unidades de negócio
das empresas. A figura 20 apresenta o diagrama de relações causais das produtoras
próprias das emissoras.
Capacidade do
Núcleo de Produção

Preferência pelo
Conteúdo Nacional

+

+

+
Demanda por Conteúdo
Nacional dos Núcleos da
Emissora/Programadora

Produção
de Conteúdo

+

+

∆U$ Conteúdo
(Nacional x Importado)
Audiência TV
∆ = Variação

Figura 20 – Diagrama de influências na produção própria
A dinâmica dos núcleos de produção é condicionada pela pressão decorrente dos
conteúdos importados com custos menores e pelo estímulo da preferência por conteúdo de
origem nacional. Por sua vez, a “demanda por conteúdo nacional dos núcleos da
emissora/programadora” condiciona o investimento em “capacidade do núcleo de
produção”, cujas produções influenciam a “audiência TV”, fator igualmente presente na
figura 19.
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A produção terceirizada apresenta uma dinâmica um pouco distinta. Nela, as pressões
sobre as produtoras se intensificam, refletindo-se em um conjunto mais complexo de
relações (figura 21), quando comparado ao diagrama dos núcleos de produção própria das
emissoras.
Em primeiro lugar, a demanda pelo conteúdo terceirizado é composta pela demanda das
emissoras por conteúdo terceirizado e pela demanda das agências de publicidade que
necessitem produzir comerciais a serem veiculados na TV.
Segundo, além dos fatores já mencionados, que também condicionam a produção de
conteúdo pelas emissoras (“preferência pelo conteúdo nacional” e “∆U$ conteúdo nacional
X importado”), as produções terceirizadas dependem de expectativas de rentabilidade mais
favoráveis que sustentem a demanda das produtoras independentes. Adicionalmente, a
demanda por conteúdo de terceiros também é fortemente condicionada pela capacidade
de produção dos núcleos das emissoras, à medida que a demanda total por conteúdo
ultrapassar a capacidade de produção própria.
Capacidade das
Produtoras
+

+
Incentivos
Públicos

Preferência pelo
Conteúdo Nacional

+

+

+
Demanda por Conteúdo
Nacional dos Núcleos da
Emissora/Programadora
ou Agências Publicitárias

Estímulo à
Produção
Independente
+

Rentabilidade
+

Participação nas
Receitas Publicitárias
ou Pagamento de Direitos

Inovações
Tecnológicas

Produção
de Conteúdo

+

∆U$ Conteúdo
(Nacional x Importado)
+

∆ = Variação

+

+

Canais de
Distribuição

+

+

Audiência TV
ou Eficácia da
Publicidade

Figura 21 – Diagrama de influências na produção terceirizada
Novas características tecnológicas, como a digitalização e a alta definição, podem ainda
expandir o mercado de produções independentes para canais de distribuição alternativos à
TV, como, por exemplo, o cinema. É natural supor que as novas vias de distribuição
venham a elevar o alcance do conteúdo e a incrementar as receitas dessas produtoras,
refletindo-se na rentabilidade geral do setor e realimentando os estímulos aos
investimentos em produções terceirizadas.
É possível valorizar as produções alternativas com novas formas de remuneração
baseadas na audiência, como, por exemplo, participação nas receitas publicitárias ou
remuneração dos direitos autorais e de uso48, melhorando a rentabilidade das produtoras e
fortalecendo, por conseguinte, o mercado independente.

48

O caso de pagamento de direitos de uso aplica-se quando as produções são revendidas e giram
em torno de 50% da receita apurada.
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Por fim, há possibilidade desse segmento de produção de conteúdo ser fortalecido com a
injeção de recursos públicos de incentivo.
3.2.3

Segmento “fabricantes de equipamentos”

Esse segmento é representado pelos fabricantes de equipamentos de transmissão
(fornecedores para o grupo representado pelas emissoras) e fabricantes de eletrônica de
consumo voltada para terminais (URDs, televisores e televisores integrados). Logo, a
receita global dos fabricantes de equipamentos ilustrada no diagrama da figura 22 resulta
da agregação das receitas dessas duas categorias
Além da receita agregada e parcial de cada subsegmento de fabricantes, encontram-se
relacionados no diagrama os principais elementos que constituem o grupo dos fabricantes,
e os encadeamentos entre esses elementos e seus fatores condicionantes.
Subsídio
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-

+
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Terminais
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Terminais

+

+

+

Produção
de
Terminais
+

+
+
Investimento em
Infra-estrutura
+
Linhas de
Crédito
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+

Receita Global
Mercado de
Terminais

+

+
Receita Total
Mercado TV

Receita Global
Mercado de
Equipamento de
Transmissão
+

+
Receita Global
Fabricantes

∆R$ = Diferença

Figura 22 – Diagrama de influências para fabricantes de equipamentos
A receita global do mercado de equipamentos de transmissão depende dos níveis de
investimentos das emissoras no que diz respeito à digitalização da planta, uma vez que,
para efetuar essa migração, as emissoras necessitarão adquirir equipamentos novos. Por
sua vez, a receita global dos fabricantes de terminais advém do “volume de vendas de
terminais”, que é definido pela “demanda terminais”.
Os investimentos necessários em infra-estrutura de digitalização são influenciados pelas
perspectivas das emissoras em elevar suas receitas, que dependem de seus resultados
financeiros passados e da avaliação de que a digitalização pode proporcionar um aumento
na receita global no mercado de TV. A disponibilidade de linhas de crédito específicas ao
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desenvolvimento dessa infra-estrutura pode contribuir para melhorar a perspectiva de
rentabilidade das emissoras e estimular a migração. A receita global no mercado de
equipamento de transmissão, em última instância, pode ser indiretamente condicionada
por tais incentivos.
Já a receita global no mercado de terminais é positivamente influenciada pelo volume de
venda dos terminais (URDs e aparelhos integrados) e pelo nível de preços desses
terminais, sendo este último relacionado negativamente à oferta de terminais, nacionais ou
importados. Porém, a perspectiva de receitas crescentes no mercado de terminais estimula
a produção nacional, aumentando a oferta.
Do lado da demanda de terminais, essa é positivamente influenciada por quatro fatores: (i)
a diferença entre a renda disponível da população para gastos com bens de consumo
duráveis e o preço dos terminais, (ii) a existência de subsídios para sua aquisição, (iii) a
atratividade do conteúdo veiculado pela TV Digital e (iv) a disponibilidade do sinal
transmitido pela nova plataforma de televisão, ou seja, a área de cobertura. Essa
demanda, por sua vez, estimula o volume de vendas de terminais e pode levar a um
aumento no nível de preços dos terminais, o que tende a equilibrar a própria demanda, a
partir do descolamento entre renda disponível e preço.
Outros fatores – não representados na figura 22 – que poderão influenciar no segmento de
fabricantes são: (i) o prazo de obrigatoriedade para a transmissão simultânea do sinal
analógico, definindo a cadência dos investimentos em infra-estrutura; e (ii) a aplicação de
incentivos à produção nacional, que levará a uma maior oferta de terminais. Todavia,
esses fatores serão considerados em etapas subseqüentes de análise previstas neste
projeto.
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Cenários para a cadeia de valor com a introdução do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital

Com a introdução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital é possível que ocorram
mudanças significativas na forma de atuação dos agentes presentes na cadeia de valor do
setor de televisão aberta. As expectativas do setor quanto a essas mudanças e a análise
da dinâmica do relacionamento entre agentes são aqui utilizadas como insumo para a
criação de cenários de cadeia de valor.
Esses cenários se distinguem em função do nível de mudança que abarcam, podendo
representar condições que vão desde uma visão de continuidade até uma completa ruptura
do processo de agregação de valor. A orientação adotada para construção de tais cenários
é baseada no princípio de foresight apresentado por Ogushi et alii (2004), ou seja, buscase menos descrever o futuro tal como ocorrerá do que ambientes e situações futuras,
hipotéticas, por meio das quais seja possível avaliar os impactos de políticas e ações sobre
os objetivos estabelecidos.
Os cenários elaborados variam pela intensidade da inovação observada no setor de TV − a
partir de sua digitalização −, pelo grau de dissonância com a legislação vigente, bem como
pelo impacto das funcionalidades introduzidas nos modelos de negócios dos agentes
envolvidos.
Os cenários de cadeia de valor são descritos a seguir, em linhas gerais, e suas principais
características encontram-se na tabela 2:
•

Cenário incremental: Cenário em que não há ruptura na cadeia atual,
caracterizando-se apenas como panorama para a introdução de uma evolução
tecnológica. Suporta interatividade local e alta definição em ambiente de
monoprogramação. A adoção da alta definição é praticamente certa neste cenário,
uma vez que o contrário implica em desperdício de espectro, decorrente do uso da
monoprogramação em definição padrão. A mobilidade/portabilidade é prevista,
porém, sem a possibilidade de apresentar programação diferenciada.

•

Cenário diferenciação: Cenário em que ocorre alguma ruptura na cadeia atual ao
permitir a exploração da multiprogramação em radiodifusão e, portanto, referente à
mesma emissora. A ênfase deste cenário está na flexibilidade concedida à
emissora de ponderar em relação à exploração da alta definição ou da
multiprogramação em definição padrão. Além do que, este cenário suporta a
interatividade, local e com canal de retorno, e a mobilidade/portabilidade com
possibilidade de programação diferenciada graças à multiprogramação.

•

Cenário convergência: Cenário em que ocorre uma ruptura significativa na cadeia
atual. Suporta interatividade local e com canal de retorno, além de oferecer
diferentes serviços (e, conseqüentemente, oportunidades para diferentes
provedores),
baseados
em
interatividade,
mobilidade/portabilidade
e
multiprogramação, caracterizando um ambiente multisserviço.

CPqD – Todos os direitos reservados.

PD.30.12.36A.0002A/RT-02-AB

46/95

Tabela 2 – Características dos cenários
Cenário
Características
Incremental

Diferenciação

Convergência

Formato de tela 16:9







Alta definição



z

z

Local







Intermitente

–





Permanente

–

z



Mobilidade/Portabilidade

z





Monoprogramação



z

z

Multiprogramação

–

z

z

Multisserviço

–

–



Interatividade:

 Característica existente;
z Característica possível;
– Não se aplica.
Sob a perspectiva de modelos de serviço, conforme definição apresentada na introdução
deste relatório, as três últimas características listadas na tabela 2, ou seja,
monoprogramação, multiprogramação e multisserviço, podem ser consideradas como
serviços. Entretanto, por se tratar de cenários de cadeia de valor e por razões de
simplicidade, adota-se nesta seção o termo “característica” para imprimir cores e formas ao
cenário em questão, tendo como eventual sinonímia a palavra funcionalidade.
Dentre as características, o formato 16:9 diz respeito à proporção entre as dimensões de
largura e altura com que as imagens são apresentadas na tela. Esse formato também é
designado como widescreen e é o mesmo exibido nas telas de cinema, após as inovações
que sucederam o advento do Cinemascope49. Pode ser utilizado por imagens com
qualquer grau de resolução, ou seja, tanto em definição padrão como em alta definição.
A transmissão em alta definição implica em imagem e som com qualidade superior a
proporcionada pela definição padrão. É usual que uma imagem em alta definição seja
produzida e transmitida no formato 16:9 e, portanto, a completa fruição de suas

49

Cinemascope é marca registrada da 20th Century-Fox, Inc.
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potencialidades somente ocorrerá com o uso de terminais apropriados50. A definição
padrão, por sua vez, disponibiliza ao usuário imagens com resolução similar à televisão
analógica. Usualmente, esse padrão é apresentado no formato de tela tradicional (4:3),
embora possa ser também em widescreen.
A interatividade permite ao usuário manifestar suas preferências e reações quanto à
escolha e usufruto de conteúdo. Os níveis de interatividade previstos variam segundo a
existência do canal de retorno e como ele é mantido ativo para suportar as aplicações: de
maneira intermitente ou permanente. Como as demais características dos cenários, esses
níveis encontram-se definidos no glossário, ao final deste relatório.
Nos cenários “Diferenciação” e “Convergência”, essa interatividade permite o
estabelecimento de uma comunicação entre usuário e emissora/programadora por meio da
existência do canal de retorno, o que permitirá que as emissoras/programadoras busquem
outras fontes de receitas. Nesse sentido, é possível que investimentos de marketing,
atualmente destinados a outras formas de comunicação (não-mídia), sejam atraídos pela
forma interativa de envolver o usuário com o conteúdo. Por isso, a magnitude das receitas
– em torno de R$ 5,6 bilhões51 – que poderão migrar de outras formas de comunicação
(não-mídia) como, por exemplo, de promoções e marketing direto, além das destinadas às
novas mídias (anúncios na Internet), mostra-se suficiente para o desenvolvimento de
novos modelos de negócio.
No contexto da TV Digital, a mobilidade/portabilidade diz respeito aos serviços transmitidos
pelas emissoras para a recepção por terminais móveis e portáteis. A monoprogramação
consiste na transmissão de apenas uma programação de televisão; enquanto que a
multiprogramação, na transmissão simultânea de múltiplos programas, compartilhando a
freqüência designada para uma emissora. Já a característica multisserviço consiste na
transmissão simultânea ou não de sinais referentes a múltiplos serviços, utilizando-se a
freqüência designada para que uma emissora transmita seu sinal digitalizado. Esse tipo de
transmissão caracteriza um serviço de telecomunicações e engloba a situação de
multiprogramação em que o compartilhamento da freqüência de transmissão é feito por
programações pertencentes a mais de uma emissora.
É importante ressaltar que os cenários de cadeia de valor aqui esboçados não comportam,
num único canal de TV Digital, a transmissão simultânea de uma programação em alta
definição e da multiprogramação em definição padrão. Isso se deve à própria limitação da
largura espectral de um canal de freqüência.
A seguir, são descritos os diferentes cenários em função de suas características mais
importantes para a cadeia de valor da TV Digital terrestre.
4.1

Cenário Incremental

Neste cenário, a perspectiva predominante é a de uma migração conservadora para a TV
Digital, com busca por melhorias incrementais em relação ao modelo existente. Em linhas
gerais, o aspecto central do cenário incremental é a possibilidade de introduzir algumas

50

Terminais apropriados devem apresentar, no mínimo, telas de grandes dimensões e/ou em
formato 16:9.

51

25% de R$ 22,4 bilhões, valor esse que os anunciantes despenderam nos diversos meios de
comunicação em 2003 (Pereira, 2004).
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facilidades no serviço de radiodifusão, de modo a torná-lo ainda mais atraente aos
usuários, sem, contudo, recorrer a mudanças de grandes proporções na forma de oferecer
programação televisiva ao usuário, na cadeia de valor do setor ou no uso do espectro.
As facilidades proporcionadas pela digitalização da radiodifusão e admitidas no cenário
incremental são: (i) o formato 16:9; (ii) a alta definição da imagem, (iii) a interatividade local
e (iv) a mobilidade. Todavia, entre as mudanças que suportam a implementação dessas
facilidades, só as referentes à interatividade e à mobilidade/portabilidade podem obedecer
ao timing ditado pelas decisões empresariais dos atores presentes na cadeia de valor do
setor televisivo.
O formato 16:9 está presente neste cenário por três razões. Primeiro, porque representa a
tendência praticamente inexorável em termos de qualidade de imagem, encontrando-se
associada ao padrão de alta definição e sendo o formato majoritariamente adotado na
produção cinematográfica. Esse fator causal se aplica também aos demais cenários e deve
adicionar atratividade ao conteúdo, inclusive na definição padrão, já que o formato
widescreen possibilita novas experimentações visuais. Baseado no ângulo de visão do ser
humano, o novo formato tem angariado defesa a partir do potencial de fruição apontado
pelas teorias da percepção visual e, sobretudo, do retorno favorável do público
consumidor. Do ponto de vista cognitivo, o formato 16:9 é mais contemplativo,
comportando mais informação do que o formato 4:3 e permitindo a elaboração de planos
mais longos, como no cinema. Sob esse aspecto, Aumont (2004) traça um paralelo entre a
experiência espectável fornecida pelo cinema e o olhar de uma pessoa que capta, pela
janela de um trem em movimento, o descortinar de uma paisagem.
A segunda razão decorre de que a adoção do formato 16:9 facilita o fluxo do conteúdo
gerado pela indústria cinematográfica para a TV, eliminando os esforços de adaptação, do
tipo pan & scan52 ou similares, e contribuindo para um ambiente de convergência das
mídias. Com isso, aumenta-se a sinergia do setor de produção, trazendo benefícios como
redução de custos e diversidade de conteúdo (filmes). A terceira e última razão se dá pela
simplicidade de implementação, uma vez que a banda adicional exigida para transmissão
de conteúdo nesse formato é desprezível.
Apesar de se tratar de um cenário incremental, implicando em poucos impactos, a alta
definição está associada a custos mais elevados de produção, transmissão e recepção.
Não obstante, a incorporação dessa funcionalidade é condição necessária à definição
deste cenário.
A interatividade local entra na construção do cenário incremental por conta da sua
potencialidade como ferramenta de auxílio para atrair e fixar a audiência. A partir das suas
funcionalidades, da inclusão de descritores visuais relacionados a conteúdos
− metaconteúdo53 − e da capacidade de processamento das URDs, há um grande
potencial a ser explorado pelos atores atuais no incremento da atratividade de seu
conteúdo.

52

Método usado para adaptar filmes para o formato tradicional de vídeo e televisão.

53

Metaconteúdo (metadata) pode ser entendido por “dados relacionados a dados”. Inclui dados
associados a um sistema de informações, ou a um conjunto de informações, voltado para a sua
descrição, administração, armazenagem e introdução de funcionalidades técnicas para o uso ou
para formas de uso. São dados inseridos no processo de construção da base de dados por meio de
tecnologias como, por exemplo, o MPEG-7.
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A mobilidade/portabilidade pode significar novas oportunidades e ampliar a participação
das TVs no mercado publicitário. Neste cenário, a decisão de implementá-la e ampliar a
cobertura aos terminais móveis cabe às emissoras, bastando, para isso, transmitir sinais
com uma robustez apropriada. Com essa funcionalidade, será possível, por exemplo,
equipar veículos de transporte coletivo com terminais de recepção utilizados em pontos
fixos. Além disso, o usuário pode adquirir um terminal apropriado (portátil) e captar
normalmente os sinais transmitidos pela plataforma digital. Esse procedimento não
descaracteriza o serviço de radiodifusão, uma vez que a programação transmitida é a
mesma.
Considerando os diagramas de influência anteriormente descritos, são apresentados, a
seguir e em linhas gerais, os pontos críticos do cenário incremental em cada um dos
segmentos mapeados: emissoras/programadoras, produtoras de conteúdo e fabricantes de
equipamentos.
4.1.1

Segmento das emissoras/programadoras no cenário incremental

As características básicas do serviço de radiodifusão no cenário incremental favorecem o
segmento das emissoras e programadoras atuais. Se por um lado, a interatividade, a
mobilidade/portabilidade e os novos formatos de imagem podem estimular a audiência e a
geração de receitas, por outro, a monoprogramação não favorece a entrada de novas
emissoras.
É suposto neste cenário que a digitalização ocorrerá estimulada pelo processo competitivo
entre as emissoras: a perspectiva de perder audiência para outras emissoras que já
tenham conteúdo digital e a possibilidade de perder receita para outras mídias54 induzirão
as emissoras a anteciparem-se no processo de digitalização dos sinais, de modo a
preservar a sua participação de mercado. Tal como no modelo vigente, a principal fonte de
receitas das emissoras no cenário incremental continua sendo a publicidade, sendo que os
investimentos dos anunciantes são decididos em função dos índices de audiência. Por
isso, a expectativa é de um aumento pouco significativo de receita. Além dos ganhos
estarem condicionados pelo modelo comercial calcado na audiência, não se prevê a
criação de novos serviços capazes de constituir uma fonte alternativa de receita neste
cenário, dadas as limitações da interatividade local. Além disso, em decorrência da
digitalização, as emissoras incorrerão inevitavelmente em custos adicionais de produção
de metaconteúdo e de migração para a alta definição ou para o formato 16:9.
A interatividade local deve estimular a audiência ao prover o usuário com informações
sobre o conteúdo televisivo, de modo a envolvê-lo ainda mais com a programação. Por sua
vez, a publicidade pode se ver estimulada a reformular a maneira de fazer propaganda
devido ao novo formato e à exploração das possibilidades oferecidas pela interatividade
local. Isso pode fazer com que seja destinada à TV parte de recursos que seriam
direcionadas a outras formas de publicidade. No caso das emissoras públicas, novas
verbas podem ser pleiteadas para a produção de conteúdo voltado à cultura e à educação.
A introdução da interatividade na TV, ainda que local, amplia o leque de funções e
aplicações oferecidas ao usuário. Essa interatividade representa uma inovação que pode
contribuir para um certo fortalecimento do modelo de negócios atual, favorecendo as
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De acordo com a notícia de 8 março de 2004, intitulada “Internet já concorre com TV no cotidiano
dos brasileiros”. Disponível em: http://idgnow.uol.com.br/. Acesso em: julho 2004.

CPqD – Todos os direitos reservados.

PD.30.12.36A.0002A/RT-02-AB

50/95

programadoras que melhor uso fizerem dessa funcionalidade para tornar sua programação
mais atraente. Entre as aplicações que podem ser previstas, destacam-se: múltiplas
câmeras (normalmente para cobertura de eventos ao vivo), jogos residentes e informações
adicionais sobre a programação e o conteúdo dos programas (metaconteúdo). Essas
informações podem ser fornecidas em modo carrossel55 ou pela utilização de ferramentas
de busca que auxiliem o usuário a encontrar o conteúdo desejado.
Um benefício da interatividade local é a possibilidade de acesso a informações sobre a
programação em exibição ou programada na grade das emissoras. Sob esse aspecto, a
interatividade pode até servir como ferramenta à inclusão digital56, uma vez que constitui
um meio do usuário acessar informações de interesse geral ao cidadão, sejam elas de
caráter governamental, educacional ou regional.
O estímulo ocasionado pelo metaconteúdo sobre a atratividade do conteúdo final deve-se
ao efeito de divulgação do próprio conteúdo. O consumo das informações disponibilizadas
por essa funcionalidade pode despertar e alimentar o interesse do usuário por
determinados programas, filmes, novelas, seriados, documentários, telejornais e
reportagens diversas. Além disso, as aplicações interativas baseadas em metaconteúdo
podem estimular o envolvimento do usuário com o programa em exibição, minorando o
zapping57 e ampliando o tempo de exposição desse usuário ao conteúdo transmitido.
Não haverá produção de conteúdo próprio para terminais móveis. Como já mencionado,
uma das hipóteses em que se baseia o cenário incremental é a monoprogramação; sendo
assim, as emissoras não poderão transmitir ao mesmo tempo duas programações
diferentes, o que caracterizaria multiprogramação. Por isso, o conteúdo transmitido aos
terminais móveis deve ser o mesmo para os terminais fixos, de modo a caracterizar um
cenário de monoprogramação.
Por outro lado, a alta definição ou o formato 16:9 deve tornar o conteúdo mais atraente,
conforme já mencionado. Como inconveniente, há apenas a necessidade de adaptar o
conteúdo gerado no novo formato para visualização nos televisores em formato 4:3. A
duração dessa necessidade dependerá de fatores como: renda disponível, utilidade
percebida pela população e, naturalmente, do plano de transição a ser proposto no Modelo
de Referência para a introdução da TV Digital.
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Em poucas palavras, é o modo de inserção de informação adicional ao conteúdo difundido na
programação linear, para prover interatividade em nível local, ou seja, sem comunicação com a
emissora/programadora por meio de canal de retorno.
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A possibilidade de promover inclusão digital com interatividade local depende de como esse tipo
de inclusão é definido. Tem havido um certo consenso de que a inclusão digital deve possibilitar não
apenas o acesso às tecnologias habilitadoras (computador e meios de comunicação digital), mas
também aos processos educacionais que capacitam as pessoas para o uso efetivo dessas novas
tecnologias. Naturalmente, a preparação educacional não deve se restringir à capacitação em
informática, sob pena inclusive de impedir o usufruto pleno dos novos recursos. Nesse sentido,
ainda que contribuindo com informações públicas e introduzindo o uso de alguns recursos de
hipermídia, pode-se dizer que a interatividade local atende apenas parcialmente os requisitos para a
inclusão digital, uma vez que limita a utilização de aplicativos interativos de cunho educacional e
não proporciona à interação entre grupos e pessoas.
57

Uma seqüência de mudanças rápidas de um canal para outro, por meio de controle remoto, e que
geralmente é feita para evitar os intervalos comerciais. Conforme dicionário de uso corrente
(Ferreira, 1999).
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Por fim, cabem alguns comentários acerca das perspectivas de produção de conteúdo nas
condições aqui vislumbradas. Em função da ausência de emissoras entrantes e caso
venha a configurar-se um interesse dos usuários pelo metaconteúdo, existe a possibilidade
de as emissoras atuais promoverem uma reciclagem de parte do conteúdo produzido para
a TV analógica, dadas as facilidades de edição e manipulação que a digitalização oferece.
Com relação à demanda por conteúdo nacional, também não se prevê um impacto
significativo que possa estimular o mercado de produções independentes. A maior parte da
produção de conteúdo, inclusive metaconteúdo, deverá permanecer com as próprias
emissoras.
É possível interpretar os diagramas de causa e efeito apresentados no item 3.2 à luz do
cenário incremental. Devido à monoprogramação, não deverá haver alterações
substanciais no número de emissoras, representado pelo fator “número de programadoras”
no diagrama da figura 19. O fator “atratividade do conteúdo” pode ser reforçado pelo
“desenvolvimento da mídia TV”, por ocasião da adoção da alta definição ou do formato
16:9. Além disso, é provável que a “audiência TV” seja afetada de modo positivo pela
“atratividade do conteúdo” e pelos terminais móveis (representado pelo fator
“desenvolvimento de novos dispositivos (mobilidade)”), o que pode ocasionar um aumento
do volume de anúncios e, por conseqüência, da “receita global do mercado TV”.
4.1.2

Segmento das produtoras de conteúdo no cenário incremental

Dos três principais segmentos da cadeia de valor do setor de TV, as produtoras
independentes de conteúdo serão as menos beneficiadas neste cenário. A
monoprogramação deverá abrir poucas oportunidades a novas produções e,
possivelmente, será mantida a tendência à verticalização da produção pelas emissoras,
inclusive quanto à produção de metaconteúdo.
As oportunidades para as produtoras no cenário incremental possivelmente continuarão a
se concentrar no mercado publicitário, considerando o estímulo da interatividade local e do
metaconteúdo.
Dadas as limitações da interatividade local, a produção de conteúdo interativo talvez se
restrinja à inserção de metaconteúdo em conteúdos pré-existentes ou produzidos
internamente pelos núcleos das emissoras. Dessa forma, é possível reduzir os
investimentos para produção de conteúdo interativo e, ainda assim, inserir o produtor de
metaconteúdo no processo.
Por outro lado, caso a produtora opte por produzir em alta definição, ela poderá competir
em outros mercados que adotarem essa qualidade de imagem.
Uma vez que o cenário incremental não inclui as características de multiprogramação e de
multisserviço, a convergência entre diferentes plataformas de comunicação dificilmente
ocorrerá, impedindo, por conseqüência, a exploração de sinergias.
Interpretando o diagrama de relações causais do segmento da produção terceirizada (ver
figura 21) para o cenário incremental, é possível notar que a variável “capacidade das
produtoras” parece estar fortemente condicionada à demanda das programadoras
(“demanda por conteúdo nacional dos núcleos da emissora/programadora e agências
publicitárias”). Como mencionado no item 4.1.1, a demanda por conteúdo terceirizado não
muda significativamente em relação ao cenário atual, posto que o número de emissoras se
mantém, assim como a tendência de verticalizar a produção.
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Diante das dificuldades observadas na análise desse diagrama de relações, duas
alternativas referentes às produtoras independentes podem ser apontadas: (i) a produção
de conteúdo educacional, que pode receber incentivos públicos (para serem possivelmente
adquiridos pelas redes públicas de TV), e (ii) a especialização na produção e
processamento de metaconteúdo, visando atender à demanda das emissoras privadas.
4.1.3

Segmento dos fabricantes de equipamentos no cenário incremental

O setor industrial deve ser beneficiado pela digitalização no cenário incremental, dada a
necessidade das emissoras e usuários de substituir seus equipamentos analógicos de
produção, transmissão e recepção. No entanto, o potencial de receitas para os fabricantes
de equipamentos pode ser um pouco mais reduzido neste cenário, em relação ao de
diferenciação e ao de convergência, pelo menor número de novas emissoras entrantes
(investimento em infra-estrutura de produção e de transmissão). Sendo assim, as receitas
dos fabricantes dependem majoritariamente de dois fatores básicos: a velocidade de
migração das programadoras e a demanda do consumidor.
Com relação à digitalização das emissoras, a velocidade de migração dependerá, além
dos fatores já mencionados – como a expectativa de aumento da receita global do setor –,
das diretrizes governamentais que vierem a ser adotadas no Modelo de Referência. Cabe
mencionar que, do ponto de vista dos fabricantes de equipamentos de transmissão, a
ausência de perspectiva para a entrada de novos atores restringe os novos investimentos
à digitalização da infra-estrutura que já existe.
No caso dos terminais digitais, será possível oferecer um leque de opções de URDs. As
estimativas do impacto dessas opções no preço final dependem de fatores que mesmo
preliminarmente não são conhecidos – alguns ainda se encontram em fase de estudos. Um
dos fatores que elevam o preço é o tipo de interatividade a ser provida e, em se tratando
da local, os custos do hardware e do middleware embarcados são menores que o das
outras opções. Outro fator de impacto é o conjunto de recursos de decodificação
compatíveis com o tipo de definição – alta ou padrão. Todavia, a solução tecnológica e os
custos a ela associados dependem dos estudos que se encontram em andamento no
âmbito deste Projeto.
Além dos preços dos terminais, a demanda dependerá não apenas da atratividade do
conteúdo, mas também da disponibilidade de programação digital. Isso significa que a
demanda por terminais deverá estar vinculada à quantidade de emissoras que transmitirão
sinais digitais. Neste cenário, a atratividade dependerá essencialmente da qualidade de
imagem e som e do metaconteúdo.
A produção industrial poderá então ser beneficiada por uma nova demanda, seja por URDs
ou por televisores em alta definição e com novo formato de tela. Caso essa demanda se
intensifique, em função do equacionamento entre atratividade e preço dos terminais, é
provável que a produção seja internalizada, embora haja possibilidade dela ainda
permanecer dependente de um modelo baseado em CKD. Cabe lembrar, porém, que a
decisão de investimento na produção nacional depende de uma análise de custo-benefício
dos fabricantes, a qual está condicionada pelo preço dos terminais importados e pelos
eventuais incentivos à produção nacional.
Todavia, essas questões devem ser esclarecidas nas fases posteriores de análise dos
modelos de exploração e implantação, quando algumas possibilidades tecnológicas forem
definidas e avaliadas. Deve-se também levar em consideração a possibilidade de parte
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significativa dos usuários optar por substituir seus televisores analógicos apenas quando
houver necessidade de repô-los, isto é, ao fim de sua vida útil. É possível, enquanto essa
reposição não for feita, que os usuários tenham maior predisposição a adotar uma URD.
Essas hipóteses refletem o trade-off entre atratividade e preço dos terminais, o qual
depende, entre outros fatores, das soluções e diretrizes previstas no plano de transição
analógico-digital.
A forma como esse terminais serão difundidos e substituídos poderá trazer impactos
significativos em termos de produção nacional e, conseqüentemente, da balança
comercial. Nesse sentido, a dinâmica do processo de difusão tecnológica será alvo de
modelagem e simulação na etapa subseqüente de análise de viabilidade, com o intuito de
obter insumos para se avaliar, por exemplo, os impactos do preço na velocidade e no
alcance da penetração dos terminais. As informações de demanda e de sensibilidade aos
preços desses terminais estão sendo levantadas por pesquisas de mercado junto ao
público consumidor, de forma a alimentar o processo de simulação e dar maior
fundamentação às análises decorrentes.
Por fim, ao se interpretar o diagrama da figura 22 sob a ótica do cenário incremental, notase que os possíveis ganhos de receitas para os fabricantes de equipamentos de
transmissão dependerá de alguns fatores: (i) a migração das emissoras para a TV Digital e
a ampliação da cobertura (“disponibilidade do serviço de TV Digital”), que, por sua vez,
dependem da (ii) elevação do volume de “receita global do mercado TV“ e (iii) da oferta de
“linhas de crédito especiais” para o financiamento de equipamentos digitais. É importante
lembrar que a ação governamental expressa em diretrizes de política industrial e no plano
de transição deverá influenciar diretamente tais fatores. Todavia, as diretrizes e o plano só
serão conhecidos após a definição do Modelo de Referência.
A “disponibilidade do serviço de TV Digital”, por sua vez, tornará as populações das
regiões atendidas potenciais compradoras de URDs ou televisores integrados,
aumentando a “demanda potencial por terminais”. Face à demanda crescente, os
fabricantes buscarão adaptar suas estruturas de produção e de distribuição,
incrementando a “oferta de terminais”. O “preço dos terminais” deverá ser reduzido à
medida que a produção aumentar, refletindo os ganhos de escala e a curva de
aprendizagem. No cenário incremental em particular, essa variável poderá ser favorecida
em função da solução tecnológica encontrada para os terminais e da ausência de níveis
mais complexos de interatividade. Quanto aos fatores “investimento na produção nacional”
e “incentivos à produção nacional”, vale lembrar que as decisões pertinentes dependem do
equacionamento entre o custo de produzir ou de importar terminais.
4.2

Cenário Diferenciação

O advento da TV Digital poderá estar associado a um momento importante para o mercado
televisivo, no sentido de promover a diferenciação entre as emissoras e possibilitar o
reaquecimento do setor.
Neste cenário, a plataforma de TV Digital se voltará para a procura, por parte de cada
emissora, do melhor ponto de equilíbrio (custos-audiência) entre a oferta da
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monoprogramação em alta definição e da multiprogramação em definição padrão58. As
emissoras poderão desenvolver diferentes estratégias mercadológicas, transmitindo
apenas alta definição ou apenas multiprogramação, ou utilizar ora uma ora outra, durante a
sua grade diária. No entanto, a multiprogramação estará restrita a programações da
emissora que detém a concessão para operar naquele canal de freqüência. Como
complemento, as emissoras poderão explorar a mobilidade/portabilidade e a interatividade
nos vários níveis, em função da aplicação e da disponibilidade de banda.
Portanto, além da multiprogramação, as facilidades proporcionadas pela digitalização da
radiodifusão e admitidas no cenário diferenciação são: (i) o formato 16:9, (ii) a alta
definição da imagem, (iii) a interatividade local, (iv) a interatividade intermitente, (v) a
interatividade permanente e (vi) a mobilidade.
A alta definição, o formato 16:9 e a interatividade local poderão ser, essencialmente,
similares ao cenário incremental. Contudo, a provável oferta simultânea, ao longo dos
diversos canais disponíveis, de monoprogramação e multiprogramação poderá realçar a
atratividade de conteúdos em alta definição em relação à definição padrão.
Com a presença da interatividade com canal de retorno é possível que sejam exploradas
novas aplicações envolvendo a resposta do usuário. Em um cenário restrito à radiodifusão,
as emissoras/programadoras poderão utilizar com maior freqüência a interatividade com
canal de retorno intermitente, uma vez que esse tipo de implementação implica em
requisitos mais simples para a abrangência da rede de suporte ao canal de retorno.
Por fim, a mobilidade/portabilidade associada à multiprogramação poderá beneficiar
fortemente o novo mercado baseado em terminais móveis, já que poderão ser criados
programas específicos para esse ambiente e seus usuários. Mesmo com as transmissões
para receptores fixos ocorrendo em alta definição, ainda será possível a transmissão
simultânea de uma programação para o terminal móvel em qualidade apropriada. Com tais
funcionalidades, é possível que as emissoras/programadoras comerciais suplantem a
simples oferta de informações adicionais relacionadas aos programas de TV e busquem a
diferenciação da programação, em relação aos concorrentes, com maior intensidade.
4.2.1

Segmento das emissoras/programadoras no cenário diferenciação

Neste cenário, considera-se que a introdução da TV digital trará novos desafios para o
mercado de emissoras/programadoras, podendo alavancar novos negócios baseados em
alta definição, multiprogramação e interatividade.
A alta definição promoverá a atratividade do conteúdo, servindo de ferramenta para a
disputa por maiores níveis de audiência, principalmente para as emissoras que começarem
a explorar esse novo modelo, de maneira semelhante ao cenário incremental. Já a
multiprogramação promoverá a segmentação da audiência, atraindo novos usuários que
serão conquistados pela programação adicional àquela tradicional da emissora. Permitese, assim, a elevação da audiência agregada da emissora que optar por esse modelo.
58

Como ressaltado anteriormente, os cenários aqui esboçados não comportam, num único canal de
TV Digital, a transmissão simultânea de uma programação em alta definição e da multiprogramação
em definição padrão. Isso se deve à própria limitação da largura espectral de um canal de
freqüência, permitindo que, no caso da multiprogramação, sejam transmitidos de 3 a 4 canais em
definição padrão, simultaneamente, variação essa devida a utilização, ou não, de características
como o formato 16:9 e a interatividade, e a robustez necessária para a mobilidade.
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Portanto, as emissoras que saírem na frente, investindo em alta definição e/ou
multiprogramação, poderão levar alguma vantagem na conquista de uma fatia maior das
receitas provenientes de publicidade.
No caso da alta definição, é possível que, inicialmente, a disponibilidade maior de
conteúdos internacionais em alta definição não aqueça a demanda pela produção local. No
entanto, isso poderá beneficiar a emissora/programadora, pois permitirá que seus custos
de organização da grade de programação sejam menores, com a aquisição de conteúdo a
preços inferiores aos possíveis gastos de produção, permitindo que ela apresente um
número mínimo de horas diárias de conteúdo em alta definição.
No caso da multiprogramação, é possível que a disponibilidade de conteúdos, tanto de
produção local como internacional, seja elevada e a um custo de aquisição inferior ao do
conteúdo em alta definição, facilitando a organização de múltiplas grades de programação
que atendam a diferentes segmentos de usuários. A proliferação, hoje, de programadoras
temáticas nas plataformas de televisão por assinatura, a cabo e via satélite, pode constituir
uma fonte importante de conteúdo para a multiprogramação na televisão aberta. Nessas
plataformas a quase totalidade das programadoras utiliza o conteúdo de qualidade padrão,
e poderão comercializá-lo com as programadoras da televisão aberta, assim que esteja
completado o ciclo de exploração comercial desse conteúdo nos canais de distribuição
pagos. Além do mais, tem-se o material já existente no acervo das programadoras de
televisão aberta e que pode ser explorado em programações retrospectivas, resultando em
custos praticamente nulos para a organização de uma nova grade.
Caso considere conveniente à sua estratégia, a emissora/programadora poderá atender a
segmentos específicos da audiência, nichos não explorados suficientemente pela sua
programação atual, provavelmente, de caráter mais genérico. Assim, poderá optar pela
organização de programações adicionais temáticas e não pela pura multiplicação da sua
programação usual. Esse tipo de estratégia pode ser particularmente interessante para as
emissoras públicas, a exemplo da emissora pública britânica BBC que, além de suas duas
programações mais tradicionais (conhecidas por BBC ONE e BBC TWO), criou
programações específicas para atender aos usuários interessados em notícias (BBC News
24) e ao público infantil (CBeebies, para as crianças menores de 8 anos, e CBBC para as
maiores de 8 anos).
Além dessas estratégias distintas, dada a flexibilidade de utilizar ora alta definição ora
multiprogramação em sua grade diária, as emissoras/programadoras poderão optar pela
estratégia de mesclar essas características. Para aqueles usuários que não puderem
usufruir da alta definição, por falta de terminal apropriado, o processo de transição terá um
apelo maior graças as novas alternativas disponíveis nos horários destinados à
multiprogramação, acessíveis através de uma simples URD. A multiprogramação
enfrentará algumas limitações à sua implementação, as quais surgirão em qualquer
cenário que a contemple. Se por um lado pode agregar novos segmentos de audiência
para uma emissora, a multiprogramação também pode causar uma divisão na audiência,
diminuindo a atratividade dessa opção para os anunciantes perante outros veículos
publicitários. Como complicador, o simples aumento na oferta de tempo disponível para a
publicidade, sem imaginar-se, ainda, a divisão da audiência, pode reduzir o valor do
horário e causar uma diminuição nas receitas globais ao invés de seu aumento. Ainda, os
custos poderão aumentar dada a necessidade de aquisição/produção de conteúdo para
preencher múltiplas grades de programação, mesmo utilizando-se do expediente da
reexibição de grandes sucessos de audiência do passado. Portanto, o espaço publicitário
disponível na grade de programação diária da emissora/programadora poderá crescer por
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um fator inferior ao do crescimento do espaço disponível total para programação, de
maneira a extrair o máximo benefício do aumento das receitas publicitárias agregadas com
a segmentação da audiência.
Como neste cenário não é permitida a exploração de multisserviço, restringindo-se à
exploração de multiprogramação da emissora/programadora, poderá haver, como
conseqüência, uma limitação na entrada de novas programadoras na cadeia de valor do
setor (figura 19). Para as emissoras públicas, pode ser um instrumento forte para a
redução de barreiras de entrada (limitação de espectro) com vistas a um aumento da
diversidade oferecida de conteúdo.
Ainda neste cenário, as emissoras/programadoras poderão explorar o aumento da
audiência, via tempo de exposição, com a transmissão de sinais para aparelhos móveis,
tanto de programação igual à voltada para terminais fixos quanto de programação
específica. Nesse último caso, inicialmente, as emissoras/programadoras poderão
empregar conteúdo importado já disponível, principalmente aquele criado por produtoras
independentes para as operadoras de telefonia celular59. Com o tempo, algumas
produtoras independentes nacionais também poderão se especializar também nesse tipo
de conteúdo.
Uma estratégia possível é a multiprogramação com uma programação em alta definição
para os terminais fixos e uma programação específica para terminais móveis, evitando as
dificuldades de divisão da audiência para a publicidade, pois não se baseia na
segmentação do público-alvo da recepção fixa, e sim na expansão do tempo de exposição
dos usuários para aqueles momentos indisponíveis.
A interatividade pode indicar novas oportunidades de negócio para a televisão e, com isso,
novas formas de obtenção de receita. Como exemplo, pode-se citar a receita proveniente
da exploração do comércio eletrônico pela TV ou proveniente dos investimentos que os
anunciantes destinam a outras ações mercadológicas (diferentes das ações de
comunicação de massa, como os eventos e as promoções). A disponibilização de
aplicações interativas baseadas no canal de retorno implica que elas sejam implementadas
através de parcerias, podendo agregar novos atores à cadeia atual, tais como:
•

Provedores de interatividade: responsáveis pelo canal de retorno.

•

Provedores de comércio eletrônico pela TV.

De forma geral, este cenário agrada as emissoras atuais que manifestam grande interesse
pela alta definição, mobilidade/portabilidade com programação específica e flexibilidade no
modelo de negócio60, ainda que apresentem algumas ressalvas em relação à
interatividade.

59

Algumas operadoras de telefonia celular no mundo, como a DoCoMo no Japão, utilizam modelos
de negócio em que o conteúdo disponibilizado em suas plataformas, para seus terminais de 2a e 3a
gerações (2G e 3G), são produzidos por provedores de conteúdos independentes e credenciados
por elas.
60

Conforme levantado na pesquisa em profundidade (Somatório, 2004).
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Segmento das produtoras de conteúdo no cenário diferenciação

A exploração das características culturais por meio da interatividade pode trazer novas
oportunidades para as produtoras de conteúdo que se especializarem nessa área, seja
para o retrabalho de conteúdos já existentes, seja para as novas produções. Conforme o
conhecimento do mercado de interatividade na TV aumente, os riscos da produção
tenderão a diminuir e, com isso, poderão ser propostos novos negócios baseados em
produção independente, com participação nos riscos e nas receitas publicitárias.
Além da interatividade, as produtoras poderão explorar conteúdos para terminais móveis,
principalmente no caso em que as emissoras/programadoras decidam diferenciá-los
daqueles produzidos para o terminal fixo. Mesmo com uma possível concorrência inicial de
conteúdos importados, no médio prazo os investimentos nacionais em produção devem
aumentar. O setor de comunicações móveis tem se mostrado vigoroso no país, possuindo
uma das maiores bases de usuários no mundo, e a possibilidade de repetir esse caso de
sucesso na TV Digital móvel é um estímulo a novos investimentos.
No caso do conteúdo em alta definição, é possível que a produção continue a ser
verticalizada, o que deve diminuir o espaço para as produções independentes e para
modelos de negócios baseado em participação nos lucros e nos riscos. Esse tipo de
comportamento poderá criar uma força de oposição no diagrama das produtoras de
conteúdo (figura 21), agindo no sentido de que o número delas seja pouco alterado neste
cenário.
Mesmo que o número de emissoras/programadoras continue inalterado neste cenário61,
poderá haver um aumento no número de programações devido a estratégia mercadológica
da multiprogramação, o que poderá aumentar o nível de demanda para a produção de
conteúdo. Dessa forma, as produtoras independentes que investirem na capacidade de
produção alinhada com a proposta das programadoras podem se beneficiar com modelos
de negócios que prevêem o compartilhamento dos lucros e riscos. Entretanto esse
aumento da demanda para a produção pode ser difícil de prever, uma vez que dependerá
da mescla entre a alta definição e a multiprogramação de cada emissora/programadora.
No caso de uma produção de conteúdo em alta definição, o risco financeiro é elevado, já
que os custos são maiores (equipamentos, cenários, maquiagem, etc.) e muitos desses
conteúdos levam algum tempo para dar o retorno esperado, aumentando a dependência
por prazos de financiamentos mais longos e diminuindo a rentabilidade do negócio de uma
produtora62. Assim, pode não haver motivação suficiente para que uma produtora
independente assuma esse risco, limitando sua atuação em alta definição a apenas alguns
projetos específicos, provavelmente, sob demanda e risco da programadora. Contudo,
grande parte desses custos adicionais são custos fixos, que tendem a diminuir de impacto
conforme a produção ganhe escala, relativizando os riscos anteriores e aumentando o
incentivo à produção independente em alta definição.

61

Por exemplo, cada emissora existente hoje em dia recebe um novo canal, com a obrigação de
transmitir, ao menos, uma programação digital idêntica à transmissão analógica simultânea.

62

Por esse motivo, no momento, a maioria das produções em alta definição se destina a eventos de
consumo e sucesso garantidos, como alguns campeonatos esportivos com grandes cotas de
financiamento publicitário, ou, principalmente, para produtos com vida longa de prateleira, como
filmes e séries. Esses últimos são produções que serão exibidos várias vezes, com vários canais de
distribuição, e muitas vezes sendo exportados para outros mercados.
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Por outro lado, para as produções em definição padrão, o aumento do número de canais63
de distribuição, possibilitado pela multiprogramação em algumas emissoras/programadoras
e horários, melhora as perspectivas de rentabilidade dos investimentos em projetos
independentes, pois leva a ciclos mais rápidos entre a produção e a comercialização.
Entretanto, a baixa convergência das redes, esperada para esse cenário, exige que o
produtor interessado em explorar diferentes canais de distribuição (Internet, terminais
móveis, etc.), além da multiprogramação na TV, providencie a adequação de seu
conteúdo. Provavelmente, essa adequação será realizada na etapa de pós-produção e
prolongará os ciclos de comercialização, prejudicando a sua rentabilidade. Neste cenário, a
mobilidade/portabilidade deverá exigir o mesmo nível de adequação do conteúdo.
As oportunidades descritas neste cenário poderão agregar novos atores à cadeia atual,
tais como:
•

Produtores de conteúdo de cinema.

•

Fornecedores de aplicativos interativos.

4.2.3

Segmento dos fabricantes de equipamentos no cenário diferenciação

Para os fabricantes de equipamentos poderá ocorrer um reaquecimento do setor, levando
a um aumento na receita global. Isso se deverá, principalmente, às vendas de URDs e
televisores, de terminais móveis e de equipamentos de transmissão digital. De maneira
geral, a diversidade de serviços (tais como, multiprogramação, mobilidade, interatividade e
alta definição) permite explorar a demanda por terminais de maior valor agregado.
Embora a exploração da alta definição possa predominar, a indústria poderá se beneficiar
da diversificação de terminais, produzindo desde os mais simples, para atender à
população de baixa renda, até aparelhos mais sofisticados (televisores integrados para alta
definição). Para que a população possa se beneficiar com a interatividade, os terminais
adequados a essa característica terão um custo maior em comparação com aqueles que
apenas realizam a decodificação dos sinais digitais. No caso dos terminais mais simples, o
apelo da multiprogramação poderá fazer com que o processo de difusão seja acelerado
pelo lado da demanda. No entanto, esse processo poderá ser retardado pelo lado da oferta
em vista dos custos de programação, como discutido no item 4.2.1.
A procura por terminais mais sofisticados se dará, inicialmente, pela parte da população
com poder aquisitivo mais elevado. Por isso, pode haver uma demora até que a demanda
seja suficiente para justificar a construção, ou adaptação, de um parque nacional de
produção para esse tipo de equipamentos. Dessa forma, é provável que tanto terminais
integrados quanto as URDs com alta definição sejam importados no momento inicial. Pelo
fato dos componentes eletrônicos não serem fabricados no país, mesmo frente a um
volume de produção de terminais significativo, a digitalização dos sinais de áudio e vídeo
poderá não justificar alterações no modelo de produção baseado no índice de
nacionalização (CKD). Esse modelo, adotado atualmente para a produção de DVD e de
receptores DTH, poderá também ser empregado na produção das URDs mais simples,
com índices elevados de nacionalização do produto.

63

Aqui a palavra canais é empregada no sentido de diferentes mídias e não no sentido de
canalização de freqüências.

CPqD – Todos os direitos reservados.

PD.30.12.36A.0002A/RT-02-AB

59/95

Por outro lado, poderá haver investimentos na produção de aplicativos baseados na
interatividade e, mesmo com o middleware sendo razoavelmente complexo, pode-se
esperar o surgimento de agentes interessados no desenvolvimento de uma versão
nacional que procure explorar as necessidades e características do setor de radiodifusão
aberta do país. Isso poderá ocorrer uma vez que tais softwares estarão presentes,
potencialmente e no longo prazo, numa base de dezenas de milhões de equipamentos
terminais, tornando-se um mercado atrativo pelo tamanho da demanda e pelo valor
agregado significativo desse tipo de produto.
4.3

Cenário Convergência

Nesse cenário, a inovação tecnológica pode ser experimentada em sua totalidade pois a
plataforma de radiodifusão se confunde com as redes de telecomunicações (fixa e móvel)
e a interatividade suporta os níveis local, intermitente e permanente. Com a perspectiva de
se utilizar o receptor de TV como terminal bidirecional, fixo ou móvel, interconectado a
diferentes redes, é possível que ocorra uma profunda transformação na cadeia de valor da
TV como é conhecida atualmente.
As características que distinguem o cenário de convergência dos demais são determinadas
principalmente, mas não exclusivamente, por fatores voltados às políticas públicas e à
demanda do usuário, dentre outros. Esses fatores condicionam as decisões tomadas pelos
agentes e, assim, moldam a nova plataforma quanto aos serviços que poderão ser
oferecidos pela TV Digital. Por outro lado, fatores como a economia do país e o processo
de globalização devem determinar a intensidade no ritmo da mudança, o que não significa
que não atuem também sobre a composição da cesta de serviços oferecida.
A demanda do usuário é vista como potencial a ser explorado e motivador para a
implantação de novos serviços baseados na multiprogramação, na alta definição, na
mobilidade/portabilidade e na interatividade. Atuando em conjunto, estarão as políticas
públicas que definirão as condições de contorno através do quadro regulatório. Ou seja,
imagina-se um cenário com mais alterações no quadro regulatório do que os anteriores.
Isso é fundamental para a oferta de novos serviços, e não apenas do serviço de
radiodifusão, nos canais de freqüência destinados à TV Digital. Desse modo, a rede de
radiodifusão poderá ser transformada em uma plataforma de telecomunicações (fixa e
móvel).
Sendo assim, os serviços de televisão, baseados na monoprogramação e
multiprogramação, e os outros serviços convivem e exploram as funcionalidades do
formato 16:9, da alta definição, da mobilidade/portabilidade ou da interatividade (local,
intermitente ou permanente) para atender à demanda do usuário e aos interesses dos
agentes da cadeia de valor. Portanto, ocorre uma ruptura significativa com o modelo atual
do setor de radiodifusão, que é fundamentada, principalmente, em dois pilares: o ambiente
multisserviço e a interatividade com canal de retorno; sendo que, sem o primeiro não se
usufrui plenamente do segundo.
4.3.1

Segmento das emissoras/programadoras no cenário convergência

Com a oferta de multisserviço, a perspectiva de se utilizar o receptor de TV como terminal
bidirecional e interconectado a diferentes redes permite explorar ao máximo a capacidade
de transmissão da faixa de radiodifusão.
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Tais sinais poderão veicular outras programações de uma emissora tradicional, como por
exemplo, um multiplex da emissora A com programações A-B-C (caracterizando um
ambiente com multiprogramação). Além dessa aplicação, os sinais podem servir de
veículo, por exemplo, para as programações de uma nova programadora sem infraestrutura de radiodifusão. Nessa condição, a emissora/programadora atua como provedor
do serviço de infra-estrutura (ambiente multisserviço).
A multiplexação digital também permite a inserção de sinais advindos de provedores de
serviços interativos, que não se confundem com o serviço de radiodifusão, como, por
exemplo, o acesso à Internet ou ao comércio eletrônico pela televisão. Tal ambiente de
multiprogramação e multisserviço poderá ser intensificado à medida que o espectro
radioelétrico seja compartilhado com novos agentes.
Tal cenário fará com que no diagrama de influências para as emissoras/programadoras
(figura 19), surja um loop de reforço que provocará um aumento no número de
programadoras que procurarão explorar a característica de multiprogramação, dentre
outras. Nessa modelagem, o mesmo loop é responsável por representar o possível
aparecimento de novos agentes que irão explorar o ambiente multisserviço, trazendo
novas receitas para a TV Digital. Portanto, no cenário convergência o fator “número de
programadoras” representará todas as prestadoras de serviços de telecomunicações,
sejam essas emissoras/programadoras de televisão, provedores de novas mídias ou
provedores de acesso a redes digitais de informações.
Contudo, ao mesmo tempo que os novos serviços trazem novas receitas para a TV Digital,
sejam estas obtidas diretamente do usuário final (participação sobre serviços pagos) ou
obtidas junto a outras programadoras pelo compartilhamento da infra-estrutura, esses
serviços podem tirar audiência da programação tradicional comprometendo a principal
fonte de custeio de uma emissora/programadora aberta, ou seja, a receita publicitária.
Portanto, é de se esperar que tais serviços sejam explorados com maior intensidade por
novos atores na cadeia de valor junto com as emissoras/programadoras atuais, desde que
estas obtenham benefícios claros quando comparados a uma participação menor na
audiência total da televisão.
Outra funcionalidade que deverá ser explorada é a alta definição, com o objetivo de
aumentar a atratividade do conteúdo. Porém, face às oportunidades vislumbradas por meio
da interatividade e dos novos modelos de exploração da multiprogramação e do
multisserviço,
essa
funcionalidade
deverá
ficar
restrita
a
algumas
emissoras/programadoras. A alta definição consome praticamente toda a capacidade de
um canal de freqüência, inviabilizando um compartilhamento mais intenso desse canal,
com exceção para as aplicações móveis e a interatividade local. Como alternativa para
aumentar a atratividade do conteúdo, as emissoras/programadoras que não optarem pela
alta definição poderão explorar o formato 16:9 com a definição padrão para, assim,
diferenciar a radiodifusão digital da analógica, atuando de maneira semelhante aos
cenários incremental e de diferenciação, mas, dispondo agora de recursos de espectro
excedentes que poderão ser devidamente explorados no ambiente multisserviço.
A oferta de interatividade com canal de retorno viabilizará a exploração de novas formas de
receitas, provenientes tanto de novos serviços – como o comércio eletrônico –, como de
outros investimentos em comunicação, numa tentativa de aumentar o envolvimento do
usuário com o anunciante. As emissoras poderão explorar o potencial da interatividade em
aplicações de ensino a distância, utilizando-a como ferramenta que proporciona um
envolvimento maior dos usuários e conduz a um aumento na eficiência do processo
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educacional. Outras aplicações da interatividade, possíveis especialmente nas
emissoras/programadoras públicas, não se voltarão necessariamente para novas fontes de
receitas, mas sim para fins de utilidade pública.
No caso das emissoras/programadoras comerciais, as novas aplicações interativas
associadas à programação convencional deverão ser planejadas de maneira distinta das
outras, uma vez que terão como finalidade aumentar o envolvimento do usuário com o
conteúdo televisivo original.
Com a implementação de uma plataforma multisserviço, ou seja, na busca da
convergência das redes de telecomunicações, abre-se uma janela de oportunidades
expressiva também para a mobilidade/portabilidade, onde as emissoras ou prestadoras
poderão explorar toda uma nova gama de serviços. Conteúdos específicos para terminais
móveis, seja pelas pequenas dimensões da tela ou pelas condições diferentes de atenção
do usuário (transporte coletivo, iluminação, deslocamentos curtos, etc.), podem ser
transmitidos simultaneamente à programação tradicional.
Um ator que pode surgir neste cenário é a Prestadora de Serviço de Telecomunicações,
responsável pelo provimento de infra-estrutura para o acesso a redes digitais de
informação, inclusive à Internet. Na busca por maiores sinergias operacionais, esse ator
pode se restringir a operar em parceria com as emissoras atuais, sendo, por exemplo,
responsável apenas pelo canal de retorno, ou tornar-se um Provedor de Interatividade,
estendo suas atribuições a uma eventual cobrança dos usuários. No limite, esse ator pode
responder pela operação de toda a infra-estrutura, aproveitando seu know-how em redes
bidirecionais de telecomunicações e tornando-se uma Operadora de Rede.
Entretanto, o controle sobre o canal de retorno, e conseqüentemente sobre o
relacionamento com o usuário, pode ser fundamental para as emissoras/programadoras,
em função da estratégia mercadológica adotada.
Mesmo com a presença de um ambiente multisserviço neste cenário, pode-se esperar que,
tratando-se da mídia televisão, as emissoras tradicionais consigam evitar uma perda
significativa de audiência por vários motivos. Em primeiro lugar, porque as emissoras
provavelmente continuarão com uma programação genérica que visa atender
indistintamente os vários segmentos de usuários, garantindo índices de audiência elevados
através de programas de sucesso garantido, como novelas e programas de auditório, e da
arte de construir a grade de programação. Em segundo lugar, porque poderão lançar mão
de produção em alta definição acompanhada por aplicações secundárias de interatividade
local, apostando numa estratégia comercial voltada para o usuário em busca de uma forma
de lazer passiva. Dessa maneira, talvez o ambiente multisserviço venha para adicionar os
usuários dos novos serviços ao setor da radiodifusão terrestre e não necessariamente para
reduzir os índices de audiência das emissoras de televisão.
As líderes de audiência poderão se concentrar na produção e programação, e não na
operação da infra-estrutura, utilizando o serviço de multiprogramação para explorar
programações temáticas adicionais à programação principal. Novas programadoras
também poderão lançar programações temáticas para aproveitar os nichos de interesse,
mas com uma provável fragmentação de audiência e, portanto, com aumento na disputa
pelos investimentos publicitários. Algumas dessas novas programadoras poderão enfrentar
maiores dificuldades para sobreviver, como é usual nas plataformas multiprogramação de
TV a cabo e via satélite. No entanto, não se deve desprezar a importância dessas novas
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programadoras, e da multiprogramação, na promoção da diversidade e democratização da
informação.
4.3.2

Segmento das produtoras de conteúdo no cenário convergência

Este cenário apresenta grande flexibilidade e é favorável ao aparecimento de novos atores
motivados a explorar as possibilidades de geração de novas receitas. Da mesma maneira
que ocorreu nas plataformas de TV por assinatura a cabo e via satélite, a digitalização,
tanto da produção e programação como da transmissão, reduz barreiras de entrada para
novas programadoras, ao reduzir os custos de operação de estúdios e de transmissão.
Os atores ligados à produção de conteúdo que podem surgir neste cenário são:
•

Novas programadoras.

•

Provedores de serviços eletrônicos: portais, jogos, ferramentas de busca, vídeo sob
demanda, TV-gov, comércio eletrônico pela TV.

•

Provedores de conteúdo Internet.

•

Produtores de metaconteúdo.

•

Gestores de conteúdo digital: especializados na gestão de direitos autorais e de
uso de conteúdos digitalizados.

Uma participação maior de provedores de serviços de interatividade, ocupando o espaço
da multiprogramação, pode implicar na manutenção do número de atores atuais no
segmento de produtoras de conteúdo para televisão e no surgimento de produtoras de
conteúdo para novas mídias. A multiprogramação, quando implementada por novos atores,
significa um número maior de programadoras disputando os recursos publicitários que
financiam a televisão aberta. Possivelmente, isso levará a um aumento do número de
produtoras de conteúdo para a televisão, mas a receita média por programadora tende a
diminuir e limitar esse aumento. Já o ambiente multisserviço, embora retirando audiência
das programações convencionais de televisão, e portanto afetando a receita publicitária
global, tende a trazer novas receitas e incentivar a produção de novos tipos de conteúdo.
O cenário de convergência pode resultar em produtoras que explorem suas competências
para alta definição, formato 16:9 e metaconteúdo, através da experiência em gerar
“sucessos de audiência”, e parcerias complementares com empresas de serviços de
telecomunicações, móveis ou banda larga, para o desenvolvimento de aplicações de
mobilidade/portabilidade e interatividade.
É um cenário em que os produtores de conteúdo estarão atentos ao segmento mais jovem
da população. A plataforma de TV Digital móvel poderá explorar a convergência entre os
terminais destinados, hoje em dia, a aplicações específicas para o usuário, como
integração com telefones celulares 3G e terminais para jogos eletrônicos (videogames
portáteis) para atender a esse segmento. Outros serviços interativos, como o acesso à
Internet, poderão explorar mais a personalização de terminais portáteis, como televisores
de telas pequenas, e não necessariamente a mobilidade. Esse ambiente pode estimular à
produção independente, aumentando também a produção de conteúdo terceirizado, como
mostrado na figura 21.
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Segmento dos fabricantes de equipamentos no cenário convergência

Este cenário é favorável principalmente para os fabricantes de equipamentos que podem
explorar uma expansão nas vendas, não se concentrando apenas em uma substituição de
equipamentos analógicos, mas principalmente numa abertura de novos mercados.
O setor mais favorecido deve ser o da eletrônica de consumo, dada a diversidade de
terminais (fixos, portáteis e móveis) que podem ser oferecidos para o usuário. Além da
melhor qualidade de som e imagem, esses terminais poderão explorar novas
funcionalidades, como a personalização dos conteúdos e de sua apresentação, nos
mesmos moldes do que já é permitido pelos gravadores digitais. Como o cenário engloba a
opção multisserviço, diferentemente dos cenários anteriores, o setor pode se beneficiar da
utilização de modelos de negócios desconhecidos pela televisão aberta, tal como o
subsídio de terminais pelos provedores de serviços, utilizado hoje pelas prestadoras do
serviço móvel pessoal.
O setor de equipamentos para infra-estrutura pode ser favorecido pela presença de novos
atores no segmento de emissoras/programadoras, interessados em investir em parcerias
com os atores atuais para explorar a mobilidade/portabilidade e a interatividade. O setor de
TI também pode ser impulsionado ao fornecer equipamentos para a implementação das
plataformas de interatividade e desenvolver software para as aplicações interativas.
No diagrama de influências para fabricantes de equipamentos ( figura 22), as inovações
introduzidas no setor atuarão principalmente sobre os fatores da receita global do mercado
TV, em função da exploração de novas receitas e compartilhamento de infra-estrutura, da
atratividade do conteúdo TV digital, da diversidade de serviços e da oferta de terminais. A
capacitação nacional para desenvolvimento de middleware pode explorar a diferença dos
custos frente aos fornecedores externos e à personalização voltada ao mercado nacional.
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Caracterização da Nova Cadeia de Valor

Em qualquer um dos três cenários previstos, são consideradas funcionalidades que
permitirão dotar a TV de recursos capazes de aumentar o valor percebido no serviço
tradicional de radiodifusão ou criar novas oportunidades de negócio associadas a um novo
ator ou, até mesmo, a um novo papel. A partir da cadeia de valor atual, são identificadas
duas novas etapas: empacotamento e acesso – conforme ilustrado na figura 23 –,
baseadas na exploração de funcionalidades, como multiprogramação, interatividade e
multisserviço.

Criação Produção

Processamento

EmpacotaArmazenaOrganização
mento
mento
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Figura 23 – Cadeia de valor da TV Digital terrestre
A caracterização da nova cadeia de valor, ou seja, da representação do processo de
agregação de valor vislumbrada para a introdução da TV Digital, é dependente dos
modelos de serviço e de negócio que serão adotados no Modelo de Referência. Além
disso, a nova cadeia só será efetivamente delineada com a definição das configurações de
negócio e da articulação entre atores (novos e atuais) que vierem a ser consubstanciadas
no ambiente por vir. Nesse sentido, as projeções levantadas nesta seção são resultantes
de exercício exploratório, visando suportar a análise de oportunidades que permitam atrair
novos atores, dinamizar o setor e consolidar a implantação do novo sistema.
É importante ressaltar que parte significativa dessas estimativas é baseada em dados de
receitas relativos a aplicações que vêm sendo incorporadas aos programas televisivos.
Tais aplicações lançam mão de interatividade obtida por meio dos serviços de
telecomunicações atualmente existentes e ainda estão em fase incipiente de formatação
comercial. É também elemento complicador o fato de que bases históricas são de pouca
valia na análise ex ante de impactos que decorrerão de inovações radicais (de ruptura).
Todavia, as informações aqui utilizadas provêm de alguns pontos de partida que podem
ser utilizados para antever o comportamento do mercado consumidor brasileiro frente a
essas novas tecnologias e hábitos de comunicação.
5.1

Novos papéis e atores

Além dos papéis atualmente presentes na cadeia de valor da TV analógica, é possível
apontar quatro novos: a armazenadora, a agregadora, o provedor de interatividade ou de
serviço de valor adicionado – SVA64 – e a operadora de rede, responsáveis pelo repositório
de conteúdo digital (armazenamento), pelo empacotamento de várias programações e/ou
serviços, pelo (controle de) acesso aos novos serviços e por toda infra-estrutura de rede de
radiodifusão e de telecomunicações, respectivamente. Além disso, a prestadora de

64

Essa distinção prevista entre o provedor de interatividade ou de serviço de valor adicionado diz
respeito à perspectiva da exigibilidade de uma outorga para explorar a interatividade (mesmo
através de redes de terceiros), no primeiro caso ou, da possibilidade de ser um serviço não regulado
e, portanto, dispensado de qualquer autorização, no segundo caso.
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serviços de telecomunicações, atualmente presente na cadeia de TV terrestre, poderá
participar de uma nova etapa da entrega e distribuição, a de acesso aos novos serviços,
oferecendo interatividade por meio de canal de retorno. Esses novos papéis podem ser
visualizados na figura 24 e dizem respeito às fases de programação e distribuição e
entrega.
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Figura 24 – Novos Papéis da TV Digital terrestre
Face à perspectiva de surgimento desses novos papéis, os atuais atores poderão assumir
a realização dessas funções ou, em caso contrário, novos atores poderão surgir para
explorá-las. Por fim, alguns novos atores podem surgir para desempenhar os papéis já
presentes na cadeia de valor do setor.
5.1.1

Fase de produção de conteúdo

Na fase de produção é previsto o surgimento de um novo ator para o papel de produtora
de conteúdo, voltado para a produção de metaconteúdo e atuando fortemente no seu
processamento. Esse processamento consiste na inclusão de descritores visuais de todas
as imagens de vídeo de uma base de dados, sendo que esses descritores se prestam à
busca e obtenção de conteúdo, ao seu gerenciamento e até à navegação do usuário por
diferentes fontes.
5.1.2

Fase de programação

Para essa fase, vislumbra-se que parte das atividades desempenhadas atualmente pela
programadora seja deslocada para dois novos papéis: o de agregadora e o de
armazenadora.
A identificação do papel de agregadora decorre da expectativa de que há espaço para que
novos atores explorem formas de acrescentar valor ao conteúdo oferecido, a partir do
empacotamento de diferentes conteúdos e serviços, comportando-se como provedores de
serviços eletrônicos (portais, comércio eletrônico pela TV , ferramentas de busca, etc.).
Prevê-se que a possibilidade de escolher entre diversos serviços, no cenário de
convergência, modificará radicalmente a percepção de valor atribuído a cada uma dessas
agregadoras, que deverão buscar a maximização da atratividade de seus mixes de opções
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com o intuito de reter ao máximo o usuário em seu ambiente e, com isso, explorar novos
conceitos de audiência e novas formas de publicidade.
O surgimento do segundo papel deve ocorrer devido a algumas possibilidades previstas
para a TV Digital, como busca e recuperação de conteúdos armazenados ou navegação
não-linear. Com esse tipo de navegação, o usuário poderá visualizar as várias
programações ou serviços a partir de uma interface gráfica que o auxiliará na seleção entre
as diversas opções. Dessa forma, será possível transpor a programação linear, atualmente
fixada pela TV analógica, em tempo real ou previamente agendado, dependendo da
capacidade de armazenamento da URD.
5.1.3

Fase de distribuição e entrega

Na fase de distribuição e entrega surge uma etapa adicional de acesso que representa a
possibilidade de individualizar e identificar o usuário por meio de interatividade com canal
de retorno, de forma a permitir o atendimento de suas solicitações. A interatividade provida
por meio dos serviços de telecomunicações poderá tornar possível o surgimento de novos
papéis para essa etapa, como, por exemplo, provedores de interatividade ou de SVA.
Esses novos papéis seguem uma tendência de atividades e funções já presentes no setor
de telecomunicações, sem implicar em fortes impactos na regulamentação vigente.
Além disso, na perspectiva de um cenário de ruptura dos modelos atuais (como cenário
convergência), é possível que surja mais um novo papel na etapa de distribuição e
entrega: o de operadora de rede65. Sua função principal é fornecer infra-estrutura de
transmissão de sinais de TV por radiodifusão, tendo a incumbência de acomodar
programações de uma ou mais emissoras num mesmo canal de freqüência. Esse papel
permite conciliar a capacidade excedente de transmissão de detentoras de infra-estrutura
de transmissão com os benefícios advindos dos processos de digitalização e compressão.
Adicionalmente, a operadora de rede poderá concentrar as fases de distribuição e acesso,
dispensando a presença de retransmissoras, prestadoras de serviços de telecomunicações
e provedores de interatividade. Ou seja, é por meio desse novo papel que poderá ser
fomentada a convergência do serviço de radiodifusão com os serviços de
telecomunicações, pois a atribuição do novo papel será a de suportar ambos.
O modelo de separação de rede e serviços já se encontra presente em alguns países na
Europa (Keen, 2000), desde a época de radiodifusão analógica, como, por exemplo, Reino
Unido, Espanha, Finlândia, Suécia, etc. No caso da Itália66, a introdução da operadora de
rede ocorrerá somente na plataforma digital.
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Por tratar-se necessariamente de atividade regulada pela Anatel, principalmente pelas questões
de radioespectro, esse papel poderá ser designado por outros termos, por exemplo, provedor de
rede ou prestadora de serviços de rede.
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A Delibera n. 435/01/CONS, da Autoriddade Reguladora Italiana, de 6/12/2001 que aprovou o
regulamento de TV Digital terrestre, diz que ao contrário da TV analógica, não haverá verticalização
e será prestada por meio de prestadoras separadas: rede, conteúdo e serviços interativos; as duas
primeiras separadas em âmbito local e âmbito nacional. No caso da operadora de rede ser de
âmbito local, lhe será dada a possibilidade de também ser fornecedora de conteúdo, porém
respeitada a separação contábil. Já no caso de ser operadora de rede em âmbito nacional, esta não
poderá ser fornecedora de conteúdo, sendo mandatória a separação de empresas. Disponível em:
http://www.agcom.it/provv/ d_435_01_CONS.htm. Acesso em: julho 2004.
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Essas iniciativas visam evitar a verticalização observada no setor e também proporcionar a
diminuição de barreiras de entrada para novas programadoras e/ou provedores de serviços
interativos que não detenham infra-estrutura. A preocupação em garantir o acesso a essa
infra-estrutura de forma não-discriminatória abrange toda a plataforma de TV Digital
terrestre e toma vulto na questão dos sistemas implementados para o controle de acesso
condicional, pois eles não podem representar barreira para a penetração dos serviços dos
novos entrantes.
É importante destacar que o papel de operadora de rede trará impactos significativos,
devido à complexidade dos modelos de remuneração e, sobretudo, à profundidade das
modificações regulatórias. As possíveis conseqüências desses impactos serão abordadas
nas análises previstas no estudo geral que culminará na proposição do Modelo de
Referência, especificamente a análise de riscos e oportunidades, conforme metodologia
descrita na figura 1.
5.1.4

Exemplos

Diferentes oportunidades identificadas para a plataforma de TV Digital terrestre podem ser
divididas em (i) serviços já existentes em outras plataformas e (ii) totalmente inovadoras,
que integram diferentes papéis da nova cadeia de valor.
Por exemplo, no serviço BLNET67, que possibilita acesso à Internet por meio de uma
plataforma de TV Digital terrestre, o provedor do serviço constitui uma nova prestadora de
serviços de telecomunicações, dado que lhe é atribuído somente o provimento de
conectividade entre usuário e a Internet. Nesse serviço, o usuário usufrui da capacidade de
transmissão em banda larga, no sentido da emissora de TV para o usuário, para receber
as informações (páginas) solicitadas, sendo que as solicitações podem ser transmitidas no
sentido contrário através de outras redes ou da transmissão na mesma banda da
radiodifusão, quando reservada para tal.
Assim, nesse tipo de serviço, parte da agregação de valor será desempenhada pelo
próprio provedor de acesso à Internet e de conteúdo, o que não consta das atribuições do
provedor BLNET. Dessa forma, a formulação de novos serviços suportados pela TV Digital
deverá observar necessariamente essa escala de valor, na qual o conteúdo representa
uma parte significativa.
Também como exemplo, um serviço que pode agregar os valores observados nesses
papéis é o de gerenciamento dos direitos sobre conteúdo digital ou DRM (Digital Rigths
Management), responsável, entre outras coisas, pela remuneração dos direitos relativos ao
uso de conteúdos digitais/digitalizados. As atividades realizadas pelo provedor desse
serviço são tipicamente de um provedor de SVA, mas podem estender-se desde a etapa
de produção – na qual a fase de processamento se presta à inserção de metaconteúdo e
outros descritores voltados para o próprio gerenciamento do conteúdo – até a etapa de
acesso – garantindo a adequação ao consumo do conteúdo radiodifundido somente para
os usuários autorizados. Além disso, pode providenciar o faturamento pelo consumo e a
remuneração dos diversos autores/detentores.
Portanto, apesar de poder atuar diretamente na geração de conteúdo, é provável que o
gerenciador de conteúdo digital, desempenhe os papéis de armazenadora e de
67

(Lemos et al., 2004).
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agregadora. O fato do gerenciador assumir o papel de um provedor de SVA, não prescinde
da participação das prestadoras de serviços de telecomunicações, ou do provedor de
interatividade, cujo escopo mais limitado volta-se apenas à aferição de receitas pelo
provimento de infra-estrutura de rede para a constituição do canal de retorno.
As receitas desse gerenciador podem ser provenientes de quatro fontes: (i) da venda de
seus serviços ou conteúdos aos usuários finais; (ii) da cobrança de taxas de uso das
aplicações oferecidas; (iii) dos serviços de acerto de contas referentes à cobrança de
direitos autorais de mídias eletrônicas; e (iv) de comissões sobre produtos e serviços, cuja
venda seja efetuada por meio de aplicações do tipo comércio eletrônico pela TV .
Vale observar que essa previsão é calcada na perspectiva do usuário perceber o valor a
ponto de justificar a oferta de serviços mediante remuneração, tanto na forma de
assinatura como na forma de cobrança por evento. Caso o usuário não se disponha a
pagar pelo conteúdo digital recebido, esse serviço poderá ainda ser fornecido para as
emissoras/programadoras ou provedores de serviços interativos. Mesmo assim, é possível
que o gerenciador se responsabilize pela remuneração dos direitos envolvidos, ainda que
de forma indireta, a partir de outras fontes de receitas como é o caso atual das receitas
publicitárias.
Alguns autores68 propõem uma cadeia de valor específica para esse novo ator, conforme
mostrado na figura 25.

Gerenciamento Armazenamento
Gerenciamento
Direitos e
Informações
Licenças
Contratos
de Direitos

Proteção de
Conteúdo

Acerto
de Contas
(Clearing)

Faturamento
(Billing)

Gerenciamento dos direitos para conteúdos digitais

Figura 25 – Atividades de gerenciamento dos direitos para conteúdos digitais
Em cenários de ruptura, como o de convergência, é provável o surgimento de um ator para
explorar esse serviço de gerenciamento. Isso poderá ocorrer em função de uma demanda
impulsionada por uma profusão de oferta de conteúdo digital na rede e, principalmente, a
partir dos próprios autores/detentores de direitos em busca de uma remuneração pelo uso
de seu conteúdo. Já em cenários de continuidade, como o de diferenciação, é provável
que essas atividades sejam absorvidas pelas próprias emissoras/programadoras, pois
assim elas ainda manteriam forte centralização sobre os conteúdos.
Outro exemplo que possibilita identificar oportunidades associadas aos novos papéis é
ilustrado pelo SAPSA69, serviço voltado para educação que consiste em uma ferramenta
de apoio aos professores das redes pública e privada de ensino fundamental e médio,
disponibilizada por um gestor de ensino (MEC, secretarias de educação, mantenedoras de
instituições de ensino de direito privado, etc.).
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Por exemplo, (Pagani, 2003 a:189).
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Detalhes sobre as características funcionais desse serviço são encontrados em (Pinto et al.,
2004).
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O serviço está baseado numa plataforma de TV Digital terrestre que possibilita ao
professor a busca e recuperação de material multimídia didático de apoio às aulas por
meio de uma TV e uma URD. Essa solução permite, além da navegação em tempo real, o
armazenamento de conteúdo educacional para uso posterior, com funcionalidades de
navegação não-linear pelo conteúdo. O usuário usufrui a capacidade de transmissão em
banda larga, no sentido da radiodifusora de TV para o usuário, para receber as
informações (páginas) solicitadas, sendo que as solicitações podem ser transmitidas no
sentido contrário, através de outras redes ou da transmissão na mesma banda da
radiodifusão, quando reservada para tal.
Ao contrário do serviço BLNET, o provedor do serviço SAPSA pode assumir outros papéis
previstos na nova cadeia de valor da TV Digital terrestre, a saber: produtora de conteúdo,
armazenadora e provedor SVA. Adicionalmente, o provedor também poderá realizar o
empacotamento de conteúdos oriundos de diferentes fontes, inclusive com a perspectiva
de atrair mais usuários pela atratividade dessas fontes, conferindo-lhe o papel de
agregadora. Na figura 26 é apresentada a cadeia de valor da TV Digital, na qual
encontram-se destacados os papéis previstos para o SAPSA que podem assumir funções
específicas para o provimento desse serviço.
Entre os agentes previstos na exploração do SAPSA, cabe ressaltar o gestor de ensino
que, apesar de ser um agente importante para o surgimento desse serviço, não faz parte
da sua cadeia de valor por não realizar nenhuma atividade transformadora (agregadora de
valor), podendo ser comparado ao papel de anunciante na TV comercial aberta ao
patrocinar toda a cadeia.
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Figura 26 – Cadeia de valor do SAPSA
Assim, no serviço SAPSA a produção do conteúdo pode ser própria ou executada pela
“produtora de conteúdo multimídia para a educação”, via contratos com o “provedor do
SAPSA” ou com o “gestor de ensino”, que é o cliente do provedor do serviço. Da mesma
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forma, o armazenamento desse conteúdo pode ser internalizado ou realizado pelos
“provedores de repositório de conteúdo”.
Sob a coordenação do “provedor do SAPSA”, a distribuição e entrega é realizada pelos
“provedores de rede” (prestadoras de serviço de telecomunicações, geradoras e
retransmissoras) para fruição pelos usuários – os professores e alunos, cuja identificação é
atribuição do provedor do SAPSA como prestador de um serviço de valor adicionado.
As funções dos papéis que compõem a solução são descritas a seguir:
Usuário – é o usuário e beneficiário final do serviço. Os atores que desempenham este
papel são os professores das redes de ensino pública e privada, do ensino fundamental ou
de nível médio. Os alunos também podem desempenhar esse papel pela interação direta
com a interface de navegação do serviço (sem a necessidade da mediação do professor).
Gestores do Ensino – esse papel representa os clientes para o SAPSA e é o responsável
pelo financiamento do serviço para os professores de sua rede de ensino. Esse papel tem
a responsabilidade pela definição do conteúdo, a ementa escolar, podendo aceitar o
conteúdo existente e/ou sugerir inclusões. Desempenham esse papel as Secretarias de
Educação Estaduais e Municipais, o MEC e as entidades mantenedoras de redes de
ensino privado.
Provedor do SAPSA – esse papel é a peça-chave da cadeia, ou seja, é o articulador
responsável pelo gerenciamento e operação do sistema e do serviço, respondendo por
este perante os clientes.
Produtora de Conteúdo Multimídia para Educação – esse papel tem a atribuição de
desenvolver e produzir o material multimídia que irá compor o acervo educacional. O
conteúdo pode ser composto tanto de material padronizado de alcance nacional como de
material especialmente produzido para atender a necessidades regionais ou locais. Poderá
vir a compor esse acervo tanto material novo, produzido para essa finalidade, como
material legado.
Provedor de Rede – papel com as seguintes atribuições:
•

Distribuição de conteúdo multimídia dos centros de produção até os repositórios e
desses até as emissoras de TVD.

•

Entrega de conteúdo para os usuários nas escolas.

•

Provimento de canal de retorno.

•

Encaminhamento das requisições de módulos multimídia, efetuadas pelos usuários
através do canal de retorno.

Provedor de Repositório de Conteúdo – responsável por operar o repositório (Data
Center) armazenando e disponibilizando conteúdos para o Provedor do SAPSA. Apesar
desse papel poder ser desempenhado de forma isolada, é possível que haja interesse de
exploração desse papel por atores que já estejam envolvidos em outros papéis. Por
exemplo, o próprio Provedor de Serviço pode equipar-se com servidores de vídeo e
recursos humanos para desempenhar tal função. Os Provedores de Rede também podem
agregar valor a suas atribuições e desempenhar este papel.
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Novos fluxos de receitas

O surgimento de um ator que assumirá, entre outros, os novos papéis previstos para a TV
Digital impõe uma mudança em alguns fluxos de receitas conhecidos, na medida em que
pode explorar novas oportunidades de negócio, geralmente em substituição aos atuais.
Quanto à atuação de um gerenciador de conteúdo digital, é possível imaginar a situação
limite em que ele se relacione diretamente com o usuário final, para eventuais cobranças,
até mesmo na forma one stop shopping, para realizar a cobrança global dos bens e/ou
serviços adquiridos e efetuar a remuneração de toda a cadeia.
Da mesma forma, é possível que ele se relacione com os demais atores para efetivar o
acerto de contas (clearing) entre as diferentes atividades. Todavia, isso pode acarretar um
grande impacto aos atores já existentes, concorrentes entre si e igualmente ávidos por
auferir receitas, e, como conseqüência, pode dificultar o pleno estabelecimento desse novo
ator sob condições espontâneas. Porém, com o aprofundamento da legislação que
disciplina os direitos autorais e de uso, essas atividades podem se mostrar necessárias e
até mandatórias.
Portanto, ao comparar o fluxo de receitas da cadeia atual representado pela Figura 18 com
um possível novo fluxo de receitas (figura 27), nota-se a presença do novo agente o
gerenciador de conteúdo digital, além da presença de novos fluxos, representados por
setas tracejadas.
Cenários onde ocorrem mudanças significativas no modelo de negócio atual, como o
cenário de convergência, provocam maiores mudanças nos fluxos de receita. Por exemplo,
o aparecimento de um novo agente como representado na figura 27 implica no surgimento
de novos fluxos de receitas. Esses fluxos podem ser de dois tipos:
•

destinado ao gerenciador de conteúdo digital, por meio da aquisição ou pagamento
dos direitos de uso dos conteúdos digitais pelo usuário; ou

•

proveniente do gerenciador de conteúdo digital, por meio da remuneração dos
autores (pagamento de direitos autorais), da prestadora de serviços de
telecomunicações (pagamento pela contratação de transmissão), da produtora de
conteúdo (pagamento pela produção metaconteúdo) e da geradora (pagamento por
uso de recursos).

Na verdade, com o surgimento desse novo ator, muitas das relações indicadas no fluxo
podem deixar de existir, caso ele realmente se caracterize como um “procurador” dos
diversos interesses e seja responsável pela remuneração ao longo de toda a cadeia.
Outros fluxos de receitas que não existiam ou se apresentavam como um negócio pouco
significativo na cadeia atual, podem adquirir maior relevância em um novo cenário.
Atualmente, as prestadoras de serviços de telecomunicações possuem receitas advindas
dos usuários, geralmente por meio de ligações telefônicas para participar dos programas
televisivos, no entanto, esse negócio não se apresenta com grande destaque no mercado.
Em um cenário onde a interatividade é privilegiada, esse fluxo entre o usuário e a
prestadora de telecom ganha uma maior importância, pois a prestadora de telecom como
responsável em prover o canal de retorno, necessário para a interatividade plena, ao
usuário pode receber um fluxo de receita significativo para a sustentação do seu modelo
de negócio. Cabe ressaltar que a prestadora de serviço de telecomunicações não,
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necessariamente, é a detentora da rede de telecomunicações, esta pode ser obtida de
outros agentes já estabelecidos, ou não, no mercado.
Contratação de canal de retorno

Compra de equipamentos
Aquisição de conteúdo digital ou
pagamento de direito de uso
Compra de equipamentos

Contratação de transmissão
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Gerenciador
Conteúdo
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Produção Publicitária

Compra de equipamentos

Agência de
Publicidade
Compra de equipamentos

Demanda de Produção
Metaconteúdo
Demanda de
Campanha
Publicitária

Fabricante

de programação
Compra de
aparelho

Usuário

Retorno ao
anúncio

Produtora de
Conteúdo

Anunciante

Programadora/
Geradora
Compra de
programação
Repasse
de verbas

Compra de equipamentos

Veiculação da publicidade
na grade de programação

Prestadora
Telecom

Pagamento de
Direitos
Contratação de
Autorais
transmissão
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Produção de
Conteúdo

Pagamento pelo uso de recursos
Veiculação na grade

Autores

Progr/Geradora
Local

Subsídios
Contratação da
geradora

Contratação da
geradora
Subsídios

Dotação de
orçamento
Compra de equipamentos

Compra de equipamentos

Governo

Retransmissora
Própria

Retransmissora
Independente

Subsídios

Figura 27 – Exemplo de fluxo de receitas para a TV Digital terrestre
Uma possibilidade que pode ocorrer com a digitalização é a existência de programadora
não vinculada a uma geradora, dessa forma uma programadora que não possui uma rede
para radiodifundir sua programação remunera uma geradora por essa atividade. Essa
relação está representada na figura pelos loops nas caixas “Programadora/Geradora” e
“Programadora/Geradora Local”.
É importante ressaltar que essa é apenas uma das configurações possíveis, ou um dos
cenários, em que há o surgimento desse novo ator. Todavia, tal configuração pode variar
em função dos modelos de negócios que poderão ser adotados, os quais só serão
conhecidos nas etapas finais da análise do Modelo de Referência, conforme definido na
nota 2 da seção 1. Nesse sentido, o novo fluxo de receitas se presta para ilustrar uma
dessas possibilidades futuras.
5.3

Novas oportunidades de negócios em TV Digital

O surgimento de atividades com alto valor agregado podem indicar novas oportunidades
de negócios aos atores, dependendo do papel associado a essas atividades. Um caso que
pode resultar em várias alternativas de negócios diz respeito ao comércio eletrônico pela
TV70, uma possível evolução do TV shopping existente ainda associado ao serviço de

70

Entendendo-se, nesse estudo, como sendo a comercialização por meio dos recursos de
interatividade de qualquer produto que não seja conteúdo digital cuja comercialização/exploração,
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radiodifusão. Entretanto, a introdução da interatividade com canal de retorno caracteriza
uma aplicação típica de plataformas multisserviço, distinta do atual serviço de
radiodifusão71.
Assim, prevêem-se alternativas para a exploração das funcionalidades advindas da TV
digital, destacando-se, principalmente, os provedores de comércio eletrônico pela TV , de
TV interativa e de portais, conforme estimativas a seguir.
5.3.1

Estimativas de mercado para provedores de comércio eletrônico pela TV

Nessa aplicação, os provedores do serviço oferecem bens ou serviços para os usuários, os
quais podem obter informação com maiores detalhes e até mesmo concluir a operação de
aquisição pela própria TV.
Atualmente, a utilização da interatividade para comércio eletrônico pela TV pela BSkyB
(operadora de DTH no Reino Unido), que possui canal de retorno por meio de linhas
discadas, representa uma participação de 3% em seu faturamento bruto, ao mesmo tempo
em que apresenta um crescimento de 11% ao ano72.
No Brasil, a iniciativa de prover comércio eletrônico nas plataformas de TV Digital73 ainda é
incipiente, não havendo ainda uma tendência na forma de implementação do canal de
retorno, porém é possível analisar as emissoras/programadoras que exploram o serviço de
TV shopping. Um dos serviços de TV shopping oferecido é o Shoptime.com74, que está
disponível aos usuários da TV por assinatura e àqueles que possuem antena parabólica. A
análise desse serviço pode ser utilizada como ponto de partida para se estimar o tamanho
do mercado dos futuros provedores de comércio eletrônico pela TV , na medida em que os
usuários do TV shopping já efetuam suas compras pela TV.
A empresa Shoptime.com é composta por três segmentos: TV Shoptime.com, site
Shoptime.com e catálogo Shoptime.com. Na tabela 3, encontram-se representadas as
principais informações de cada um dos segmentos.
Observa-se que o maior tíquete-médio é obtido através do site, no valor de R$ 280,00.
Outros dados relevantes são relativos à base de clientes cadastrados, com cerca de 1,4
milhões de clientes e com 13 mil chamadas telefônicas/dia à quantidade destinadas à TV
Shoptime.com, conforme registros de 2000.

nesse caso, será efetuada por um gerenciador de conteúdo digital com base em novos modelos de
negócio e provavelmente sob nova regulamentação.
71

O serviço de radiodifusão consta na Lei Nº 4.117 de 1962 – Código Brasileiro de
Telecomunicações, destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral,
compreendendo radiodifusão sonora e televisão.
72

“British Sky Broadcasting Group plc Annual Report and Accounts 2003”, pg 8.

73

No Brasil, apenas as plataformas de TV por assinatura (DTH da Sky, DirectTV e TECSAT) e
algumas transmissões na banda C são digitais.
74

Empresa pertencente à Sociedade da Globopar (45%), à GP Participações (27,5%) e ao Grupo
Macal (27,5%). Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/ano02/0209c002.htm, acesso em julho
de 2004.
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Tabela 3 – Dados da empresa Shoptime.com75
DADOS GERAIS

TV SHOPTIME.COM

SITE SHOPTIME.COM

- 1,4 milhão de clientes 2.143.000 domicílios atingidos 11 milhões de páginas visitadas/mês
cadastrados
pela Net/Sky, totalizando 7,5
milhões de pessoas, 8
milhões de domicílios
- 87% pertencem às
atingidos via parabólica
classes A/B

CATÁLOGO
SHOPTIME.COM
800 mil exemplares com
tiragem trimestral e
distribuição nacional para
a casa do cliente

- 84% tem mais de 25
anos

Mais de 2 mil produtos
vendidos por dia

600 pedidos por dia

25 mil pedidos em média
por edição

- 49% dos clientes são
mulheres e 51% são
homens

Informação não disponível
quanto a investimentos

Investimentos de R$ 20 milhões, em
2000, para consolidar o negócio de
comércio eletrônico, com a compra de
equipamentos, aquisição de novas
tecnologias e elaboração de
campanhas de marketing.

Informação não
disponível quanto a
investimentos

13 mil telefonemas diários
76
(2000)

Informação não disponível quanto a
acessos

Informação não
disponível quanto a
acessos

- Público fiel - taxa de
retenção de clientes é
de 53%
- 10% da base ativa de
clientes compra mais de
uma vez em 18 meses
- Captação alta - média
de 57% de novos
clientes por mês
Tíquete-médio
(R$ 250,00) sendo 10%
acima de R$ 400,00

5 horas de programação ao Informação não disponível em relação à
Informação não
vivo por dia, 220 programas
freqüência de atualização do site
disponível com relação à
diferentes por mês
freqüência de tiragem do
catálogo
Tíquete-médio das compras
(R$ 240,00)

Tíquete-médio das compras via site
(R$ 280,00)

Tíquete-médio das
compras via catálogo
(R$ 260,00)

Um modelo de negócio genérico para um serviço de TV shopping semelhante ao da
empresa Shoptime.com é representado na figura 28, cuja principal fonte de receitas
provêm da venda de produtos anunciados ao usuário (consumidor final). Outro agente
envolvido é a prestadora de serviços de telecomunicações77, que recebe o pagamento de
chamadas telefônicas ou de assinaturas de serviços de suporte ao acesso à Internet, que,
por sua vez, pode repassar uma parcela da receita com telefonia à empresa contratante.
Para o serviço de CRM (Customer Relationship Management), pode haver a participação
de um fornecedor específico a fim de melhorar a eficiência operacional da empresa.

75

Elaborado a partir das informações disponíveis em http://np.brainternp.com.br/templates/
grupodemidia/noticia/noticia.asp?cod_noticia=1260&cod_canal=22. Acesso em: julho 2004.
76

Conforme encontrado em http://www.mktdireto.com.br/news5a.html. Acesso em: julho 2004.

77

Por exemplo, no caso da TV Shoptime.com o usuário acessa um serviço 0300, e no caso do site
Shoptime.com acessa a Internet pagando tarifas de chamada local ou assinatura de serviços banda
larga, além de gastos com provedor de acesso à Internet.
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serviçosdede
Publicidade
telecom

$ parcela da receita com telefonia

$ arrendamento

TV Shoptime +
Catálogo Shoptime

Site Shoptime

$ solução B2C

TV
aberta

$ serviço

Fornecedor
de CRM

$ impressão

IDC
$ compra
de produtos

$ compra
de produtos

Prestador de
Agência
SVAde
Publicidade

mídia

$ chamada (0300)

Usuário

$ Acesso
à Internet

$ chamada local
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Figura 28 – Remuneração entre agentes na oferta de um serviço TV shopping
A operação através da mídia TV, por sua vez, paga à emissora uma parcela de sua receita
pelo arrendamento do espaço na TV, enquanto a operação na mídia impressa (catálogo)
visa o marketing direto e a necessidade do usuário de obter maiores informações sobre as
ofertas, incorrendo em custos com impressão.
Diferentemente, a operação na mídia interativa (Internet) contrata serviço de hospedagem
e soluções de B2C78 junto a um IDC (Internet Data Center), que possibilita a realização de
um comércio eletrônico seguro.
Os dados da tabela 4 representam o faturamento da empresa Shoptime.com, assim como
a participação dos segmentos nesse faturamento de 1999 a 2003. É importante salientar
que a receita do site Shoptime.com tinha participação de 7% no faturamento total da
empresa em 1999, elevando-se para 42% do faturamento total em 200379. Esse
crescimento considerável ocorreu em virtude do aumento das vendas pela Internet,
movimento observado também em outros sites de comércio eletrônico, como Submarino,
Lojas Americanas, etc.

78

Business to Consumer ou processo de vendas no varejo pela Internet.

79

(Galbraith, 2003).
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Tabela 4 – Faturamento da Shoptime.com80
1999 (R$)

%

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

site
3.200.000
shoptime.com

7%

12.800.000

17%

27.000.000

28%

42.600.000

30%

67.306.260

42%

TV
shoptime.com

75.318.910
42.800.000 93%

64.200.000

83%

69.000.000

72%

99.400.000

47%

70%

catálogo
shoptime.com

17.627.830

11%

faturamento
46.000.000 100% 77.000.000 100% 96.000.000 100% 142.000.000 100% 160.253.000 100%
shoptime.com

Ao prever uma quarta operação através de serviço de TV shopping, é de se esperar um
resultado promissor nas vendas, a partir da possibilidade de aliar todos os recursos obtidos
pelas demais operações em uma única plataforma81, dado o ambiente de convergência
que se configurará, conforme representado pela figura 29.
Prestadora deAgência
serviçosdede telecom
ou
Publicidade
Provedor de Interatividade
$ divisão de receitas
TV - com

$ solução B2C

$ arrendamento
TV
aberta

$ serviço

IDC
$ compra
de produtos

Fornecedor
de CRM
Usuário

$ uso do canal
de retorno

Figura 29 – Remuneração entre agentes na oferta
de um serviço comércio eletrônico pela TV
Considerando que a atitude do usuário frente ao comércio eletrônico pela TV deve seguir o
perfil observado nas compras pela Internet, na qual o tíquete-médio é 12% maior que o
tíquete-médio das três operações, é provável que o faturamento da operação na TV Digital
apresente crescimentos da mesma ordem

80

Baseado em dados encontrados em: (Grupo de Mídia, 2003), (Galbraith, 2003), (Silva e Lopez,
2003) e no seguinte endereço eletrônico: http://www.cvm.gov.br/. acesso em: julho 2004.
81

O ambiente de convergência permite, simultaneamente, a massificação proporcionada pela
capilaridade da TV, a imediata transação à semelhança da Internet proporcionada pela
interatividade com canal de retorno e, o detalhamento das informações à semelhança do catálogo
proporcionado pelo metaconteúdo.
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Como exercício, para estimar o potencial mercado do comércio eletrônico pela TV, foi feita
uma extrapolação desse percentual para o faturamento da operação na TV e na mídia
impressa, o que representa um crescimento da ordem de R$ 11,15 milhões/ano nas
receitas, sobre os valores de 2003 e excluídas as receitas do site.
Nessa solução, as prestadoras de serviços de telecomunicações não serão as únicas que
poderão atuar no provimento de canal de retorno. Isso pode comprometer o seu
faturamento atual, da ordem de R$ 5,12 milhões/ano82 (no caso, originado por um serviço
de TV shopping), nas situações em que venham a surgir substitutos, como, por exemplo, o
provedor de interatividade.
Eventualmente, as prestadoras podem até ser excluídas desse mercado, caso o provedor
de interatividade adote canal de retorno suportado por outras soluções tecnológicas83.
Esses valores representam apenas uma parcela do mercado potencial de um provedor de
interatividade, em virtude de outros serviços interativos que também gerarão tráfego,
muitas vezes de curta duração.
Em soluções intrabanda ou em infra-estrutura de terceiros, é possível que a oferta de
serviço de interatividade apresente estruturas tarifárias do tipo flat, trazendo benefícios ao
usuário dos serviços interativos.
Esse novo modelo de negócio representa a convergência de ambientes, proporcionada
pela introdução da plataforma de TV Digital terrestre, o que pode estimular ainda mais a
realização dessas transações, imprimindo um crescimento ao negócio de comércio
eletrônico pela TV.
5.3.2

Estimativas de mercado para provedores de TV interativa

Outra oportunidade a ser explorada no futuro pela TV Digital é a TV interativa, na qual os
conteúdos da programação são modificados pela atuação direta dos usuários, motivandoos a uma participação efetiva para o desenvolvimento do programa.
Atualmente, esses serviços originam-se de iniciativas que visam principalmente estimular o
uso dos serviços de telecomunicações (normalmente tarifados e que suportam a
interatividade) pelos usuários que participam de programas televisivos. Não por acaso,
essas iniciativas envolvem, freqüentemente, a participação de prestadoras de serviços de
telecomunicações.

82

Considerando apenas as chamadas destinadas à TV Shoptime.com, com uma duração média de
5 minutos e tarifa de serviço 0300 de R$ 0,27/minuto, obtém-se o valor de R$ 1,35 por chamada.
Multiplicando esse valor por 13.000, que representa o número de chamadas diárias (conforme
Tabela 3) e por 365 dias, chega-se na receita de R$ 6,4 milhões/ano. Se o modelo de divisão de
receitas entre prestadora de telecom e Shoptime.com for 80/20 obtém-se a receita de R$ 5,12
milhões/ano.

83

No caso, uma alternativa que elimine a necessidade de uso de redes de telecomunicações como,
por exemplo, a transmissão intrabanda.
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Parte das receitas oriundas dos usuários é repassada pela prestadora de serviços de
telecomunicações ao provedor da solução e à emissora/programadora, sendo que, o
percentual destinado a cada uma delas é objeto de negociação entre as partes84.
A estrutura geral desse modelo de negócios é mostrada na figura 30, com as várias
remunerações atualmente adotadas para serviços interativos. Nessa configuração, o
provedor da solução é apenas um provedor de plataforma de Tecnologia da Informação e
realiza os investimentos necessários para viabilizar a oferta do serviço interativo. Sua
responsabilidade é a de processar e gerenciar as informações que chegam pelo canal de
retorno, enviadas pelo usuário.
Esse modelo representa atualmente uma alternativa às emissoras e prestadoras de
serviços de telecomunicações para aumentar suas receitas, evitando os investimentos
adicionais em infra-estrutura.
%$
Usuário

Prestadora
De Serviço
Telecom

Receita de Tráfego
Telefônico ($)

%$

%$

Provedor da
Solução

Programadora

Publicidade/
Anunciantes

Receita de
Anúncios ($)

Figura 30 – Remuneração entre agentes na oferta de um serviço
interativo no cenário atual
Com a evolução dos serviços propiciados pela digitalização da TV terrestre, prevê-se que
as emissoras/programadoras busquem outras fontes de receitas, em alternativa à
participação nas receitas de tráfego, pois esse modelo pode limitar a difusão dos serviços
de TV interativa. Nesse sentido, é possível que investimentos de marketing, atualmente
destinados a outras formas de comunicação (não mídia) sejam atraídos pela forma
interativa de envolver o usuário com o conteúdo.
Além disso, as prestadoras de serviços de telecomunicações não serão as únicas que
poderão atuar no provimento de canal de retorno e, da mesma forma que no modelo de
serviço de comércio eletrônico pela TV descrito no item 5.3.1, elas também poderão ser
preteridas nos casos em que surjam substitutos, como, por exemplo, o provedor de
interatividade.
Considerando os R$ 5,6 bilhões que poderão migrar de outras formas de comunicação
(não-mídia) como, por exemplo, de promoções e marketing direto, além das destinadas às
novas mídias (anúncios na Internet), é previsto o desenvolvimento de novos modelos de
negócio, nos quais o provimento da interatividade é subsidiado pela publicidade,
desonerando o usuário das despesas com serviços de telecomunicações.
84

Van Dusseldorp & Partners (apud Mediabriefing.com, 2003) mostram que, habitualmente, a
partição entre os agentes envolvidos supõe que 40% do preço da mensagem quem embolsa é a
prestadora de serviços de telecomunicações, 25% correspondem ao canal ou a produtora
responsável pelo programa, os outros 15% são para a empresa que aporta a tecnologia (os 20%
restantes se destinam a recolhimento de impostos). Ou seja, 50%, 32% e 18% sobre a receita
líquida, respectivamente.
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Na figura 31, é apresentado um arranjo possível entre esses agentes para a oferta dos
serviços interativos suportados pela TV Digital.
Provedor da
Solução

18 % $
50 % $
Programadora

Prestadora Telecom
ou
Provedor de Interatividade

32 % $

Publicidade/
Anunciantes

Receita de
Anúncios ($)

Usuário

Retorno ao
Anunciante ($)

Figura 31 – Interação entre agentes para oferta de serviço interativo em cenário futuro
Nesse arranjo, a programadora converte-se no centro de captação de receita no lugar da
prestadora de serviço de telecomunicações, em função da relevância que o conteúdo deve
apresentar em uma aplicação de TV interativa, quando comparado aos recursos de infraestrutura necessários.
Isso significa que a programadora poderá reverter a divisão de receitas a seu favor, ficando
com até 50% do total85 e remunerando tanto a prestadora de serviços de
telecomunicações, responsável pelo canal de retorno, como o provedor da solução em
serviços interativos.
Em todos os exemplos, o retorno obtido pelos anunciantes é condicionado pela reação do
usuário aos anúncios, que podem contribuir ora pelo aumento nas vendas dos produtos
anunciados, ora reforçando a fidelidade às marcas divulgadas.
Um exemplo real de serviços interativos vinculados a programas de TV é o Big Spy 86,
resultado da parceria entre a emissora Globo e a Oi87. Voltado para a participação do
usuário no reality show da Globo, o Big Brother Brasil, o Big Spy foi oferecido por ocasião
da última edição do programa (em janeiro de 2004). O acordo entre emissora e prestadora
de serviços de telecomunicações baseou-se na divisão da receita que foi gerada pelas
chamadas telefônicas, o que pode incluir as receitas provenientes da interconexão com
outras redes (fixas e móveis) além daquelas originadas e faturadas pela própria Oi.
Ao ligar para um determinado número, o usuário de qualquer operadora fixa ou móvel
acessava o sinal de áudio da casa ou de um participante específico. O serviço também
oferecia envio de SMS via celular e o Big Chat – no qual os fãs do programa acessavam
chat de voz entre os usuários. Quanto ao primeiro, a Globo manteve acordo com todas as
operadoras móveis.

85

Invertendo-se a divisão de receitas proposta por Van Dusseldorp & Partners (apud
Mediabriefing.com, 2003), seriam destinados 50%, 32% e 18% sobre a receita líquida,
respectivamente, à programadora, à prestadora de serviços de telecomunicações e à empresa que
aporta a tecnologia.
86

“Usuários gastam 12 milhões de minutos ouvindo Big Brother Brasil”. Tela Viva, 18/03/2004.

87

Empresa de prestação do serviço móvel pessoal.
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Embora a oferta de um serviço tecnicamente simples de implementar como o Big Spy
prescinda do provedor de solução nas condições atuais em que é oferecido, a introdução
da TV Digital poderá mudar as exigências de viabilização técnica do serviço. Para permitir
o aprofundamento da integração do serviço interativo à programação, oferecendo ao
usuário uma forma de participação mais direta e mais cômoda pelo terminal integrado ou
pela URD, será necessário o provimento de uma infra-estrutura adicional, baseada em
tecnologia de informação. Essa infra-estrutura poderá ser oferecida pelo provedor da
solução.
A título de exercício, é possível estimar a receita potencial proporcionada pelos serviços
interativos tomando como base os números disponíveis para o caso do Big Spy. Entre
janeiro e março, foram efetuadas chamadas aos participantes do Big Brother Brasil
totalizando 12 milhões de minutos. Considerando o preço do minuto da chamada local88, a
receita total advinda dos minutos gerados é em torno de R$ 5 milhões89. Se for extrapolado
esse valor para o ano, é possível obter R$ 30 milhões de receita anual, a ser dividida entre
os atores, de acordo com o modelo de negócio adotado.
Supondo que os serviços interativos substituam parcialmente os três tipos de
investimentos em comunicação não mídia, esse mercado poderá acomodar uma variedade
razoável de serviços disponibilizados pelas emissoras. Claro que esses serviços não
suprem totalmente todas as formas possíveis de divulgação (e persuasão) que essas
formas de marketing supostamente abrangem. Mas é provável que os serviços interativos
venham a se apropriar de uma parte dessa receita. Desse modo, por meio dos serviços
interativos, as emissoras poderão abocanhar mais uma receita que atualmente é destinada
a outros tipos de ações mercadológicas, beneficiando os demais agentes presentes no
modelo de negócio.
Supondo uma apropriação moderada (em torno de 10%)90 dos R$ 5,6 bilhões e adotando a
partição de receitas líquidas com percentuais de 50%, 32% e 18%28, constata-se que as
emissoras/programadoras têm um potencial de receita adicional de R$ 280 milhões, as
prestadoras de serviços de telecomunicações, R$ 180 milhões, e o restante, distribuído
entre os provedores de plataformas. Obviamente, é importante ressaltar que os
percentuais de divisão dependerão das negociações entre os agentes e do poder de
barganha (reflexo do seu poder de mercado) de cada um.
5.3.3

Estimativas de mercado para provedores de portais

Além da perspectiva positiva manifestada pelos novos atores na pesquisa em
profundidade91 (portais que operam TV interativa na Internet e prestadoras de serviços de
telecomunicações), deve-se considerar a participação efetiva do governo no fornecimento

88

No caso do Big Spy, o número de acesso era de Minas Gerais o que impunha aos usuários de
outros estados o desembolso do valor da tarifa interurbana.

89

R$ 0,42, considerando uma proporção de chamadas intra-rede e inter-redes de 20% e 80%, com
tarifas VC e VU-M, respectivamente, de R$ 0,70 e R$ 0,35.

90

Os investimentos em promoção, marketing direto e Internet apresentaram crescimento de 11%,
entre 2001 e 2003. Assim, pode-se supor que uma recuperação por parte dos veículos de
comunicação de mídia poderá levar a uma apropriação da ordem de 10% dos atuais R$ 5,6 bilhões
reservado a esse tipo de investimento.
91

(Somatório, 2004).
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de conteúdos e serviços diversificados, voltados para ações de utilidade pública, aqui
chamadas de TV-gov.
Como oportunidades a serem exploradas com a introdução da TV Digital terrestre no
Brasil, destacam-se algumas ações de TV-gov no exterior. Na Itália, por exemplo, o
Ministério da Inovação e da Tecnologia constituiu, em conjunto com o Centro Nacional de
Informática na Administração Pública (CNIPA)92, com o Ministério das Comunicações e
com a Fundação Ugo Bordoni, um grupo de trabalho com o objetivo de delinear as
iniciativas e possíveis aplicações da TV Digital terrestre no âmbito do TV-gov. Nesse
sentido, foi lançado o projeto do Canal Informativo Nacional, que é a inclusão na TV Digital
terrestre de vários serviços e informações hoje já disponíveis na Internet, precisamente no
“Portal nacional do cidadão” (www.italia.gov.it), que possibilita ao usuário o acesso a quase
8 mil serviços.
Esse projeto constitui-se assim no “primeiro grande experimento de serviços multimídia ao
cidadão por meio da televisão digital” (Draoli, 2004). Desse modo, a TV Digital “dá uma
contribuição real à criação de uma ‘Sociedade da Informação’ sem excluídos ... onde o
acesso à tecnologia digital representa uma oportunidade única de conhecimento, instrução,
trabalho, informação e um direito básico aos cidadãos” (Draoli, 2004). Foram, no geral,
alocados 10 milhões de Euros para projetos em TV Digital, sendo que 7 milhões serão
destinados a projetos de baixa complexidade quanto às funcionalidades apresentadas e
outros 3 milhões serão voltados para aplicações avançadas (como, por exemplo, a telemedicina com canal de retorno permanente).
No mercado brasileiro, estima-se que investimentos em TV-gov podem ser obtidos a partir
dos orçamentos destinados às ações de governo para essas áreas. Por exemplo, no
governo do estado de São Paulo, por meio de seu Plano Plurianual (PPA) de 2004-200793,
prevê-se a aplicação R$ 2,1 bilhões para investimentos em programas e ações de governo
eletrônico, os quais foram organizados em quatro grupos: (i) infra-estrutura, (ii) transações
internas, (iii) transações com a sociedade e (iv) inclusão digital.
A maior parte desses recursos irá para a área de infra-estrutura (R$ 1,4 bilhões), enquanto
serão destinados R$ 175 milhões às ações de transações internas (que reúnem os
programas de desenvolvimento e integração de processos e sistemas de informações),
R$ 492 milhões, às transações com a sociedade (que abrangem os serviços aos cidadãos)
e R$ 54 milhões, para os programas de inclusão digital.
No caso das iniciativas voltadas para transações com a sociedade, os investimentos foram
destinados a serviços como o Poupatempo94 que, atualmente, soma nove postos de
atendimento em funcionamento que atendem diariamente 78 mil pessoas com mais de 500
serviços em operação. Adicionalmente, o governo adotará neste ano a instalação de
postos móveis para atender a região da Grande São Paulo e em mais de 300 municípios,
nos quais as prefeituras pretendem implantar o Poupatempo em seus municípios. O

92

CNIPA – Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione: www.cnipa.gov.it

93

Disponível em http://www.camara.gov.br/internet/interacao/orcamento/ppa/ppa_2004_2007_sp_
1.pdf. Acesso em: julho 2004.
94

Para ampliar e melhorar o atendimento, encontra-se também disponível o e-Poupatempo pela
Internet, plataforma exploratória de e-gov do estado de São Paulo – que poderá se estender
futuramente ao âmbito do TV-gov – para avaliar e monitorar os 60 serviços mais importantes.
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número de postos previstos para implantação no período do PPA de 2004-2007 é de 13
fixos e 7 móveis.
Os custos estimados por posto de atendimento são: R$ 3,225 milhões para implantação e
R$ 200 mil/ano para operação, por posto fixo. Em contrapartida, o custo de instalação e
operação de um posto móvel gira em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil/mês.
Portanto, o orçamento do PPA paulista (para os 4 anos) já comprometido com postos
existentes e em implantação consiste de R$ 278 milhões para os postos fixos existentes,
R$ 52,3 milhões para postos fixos em implantação e R$ 58,8 milhões para postos móveis
em implantação, totalizando R$ 389,1 milhões95. Como suposição, o orçamento restante,
R$ 102,9 milhões, poderá ser alocado no e-Poupatempo, bem como em iniciativas de TVgov. Para esse último considerar-se-á o orçamento restante previsto para o último ano do
PPA, ou seja, R$ 26 milhões.
O modelo atual do Poupatempo registra um custo por atendimento em cada posto fixo de
R$ 0,5096. Já para o posto móvel não é informado o número esperado de atendimentos,
mas considera-se bem menor que a capacidade de um posto fixo. Adicionalmente a esse
fato, o custo de um posto móvel mostra-se duas vezes maior que o posto fixo97. Assumindo
que um posto móvel possua uma capacidade de atendimento 3 vezes menor do que um
posto fixo, obtém-se o custo por atendimento em cada posto móvel de R$ 3,1598. Ou seja,
a perspectiva do governo ao implantar os postos móveis não é de redução de custos, mas
sim de universalização do serviço, condição plenamente atendida por um serviço baseado
em plataforma de TV Digital.
A título de exercício, foi tomado “emprestado” o modelo observado no caso dos provedores
de TV interativa, descrito no item 5.3.2, e aplicado os mesmos percentuais envolvidos84,
com algumas alterações conforme figura 32.

95

Foram considerados os 9 postos fixos existentes, 13 postos fixos e 7 postos móveis em
implantação.
96

Um posto fixo, custa aos cofres públicos R$ 3,225 milhões para sua implantação e R$ 200 mil/ano
para operação e realiza uma média anual de 2 milhões atendimentos. Ao considerar o período do
PPA chega-se ao custo totalizado de R$ 4,025 milhões/8 milhões, ou seja, em torno de R$
0,50/atendimento.
97

Com custos de instalação e operação em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil/mês, um posto móvel
custa durante o período do PPA em torno de R$ 8,4 milhões, ou seja, mais que o dobro do custo de
um posto fixo.

98

Com 1/3 da capacidade de um posto fixo, o posto móvel contabilizará ao longo do período do
PPA em torno de 2,67 milhões de atendimentos com custo de R$ 8,4 milhões, ou seja, em torno de
R$ 3,15/atendimento.
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Figura 32 – Remuneração entre agentes na oferta de um serviço TV-gov
Esses percentuais, aplicados aos R$ 26 milhões disponíveis para iniciativas de TV-gov,
representam receitas da ordem de R$ 8,32 milhões para as prestadoras de serviços de
telecomunicações ou provedores de interatividade, repassadas pelo provedor de serviço
de TV-gov para subsidiar a utilização do canal de retorno.
Novamente, voltando-se ao modelo descrito no item 5.3.2, esse faturamento anual pode
corresponder ao tráfego de 17,5 milhões de atendimentos99, ou seja, o custo por
atendimento para os cofres públicos pode ser da ordem de R$ 1,48 implicando em
reduções de 53% em relação ao custo por atendimento em um posto móvel.

99

Nesse caso, considerou-se apenas o caso em que a prestadora de serviços de telecomunicações
encaminha a chamada dentro de sua própria rede. Ou seja, com a receita de R$ 8,32 milhões uma
prestadora de telefonia fixa consegue encaminhar 32 milhões de chamadas (considerando cobrança
de 2 pulsos por chamada resultando em conexão de 4 minutos ao custo de R$ 0,26). Uma
prestadora de telefonia móvel consegue encaminhar 2,98 milhões de chamadas (considerando
cobrança de VC para os mesmos 4 minutos ao custo de R$ 2,8). Considerando a proporção
semelhante da base fixa e móvel, em média serão realizados 17,5 milhões de atendimentos.

CPqD – Todos os direitos reservados.

PD.30.12.36A.0002A/RT-02-AB

6

85/95

Conclusões

No contexto das análises em torno da introdução da TV Digital terrestre no Brasil, este
relatório resume os resultados do mapeamento da cadeia de valor do setor brasileiro de
televisão, objetivando identificar a participação e a inter-relação dos diferentes atores no
mercado nacional, além de caracterizar o fluxo e a distribuição das receitas ao longo de
todo o processo produtivo. Os resultados em questão partem da situação atual do setor e
se estendem ao futuro próximo, em que se contempla a introdução da TV Digital no país.
O mapeamento da cadeia de valor foi conduzido em quatro etapas, redundando em quatro
blocos de informação: (i) análise do mercado nacional, (ii) expectativas e percepções dos
agentes quanto à TV Digital, (iii) cenários para a cadeia de valor da TV Digital e (iv)
caracterização da nova cadeia.
O primeiro resultado alcançado com a análise de mercado nacional foi a sedimentação da
terminologia empregada na identificação dos papéis e atores do setor televisivo, que
permitiu a caracterização da cadeia de valor atual e facilitará o fluxo de informações nas
análises subseqüentes. Calcado em dados secundários, foram levantadas as fontes de
receita existentes no modelo de negócios dos principais atores atuais, reunindo
informações valiosas em termos de dimensionamento do mercado e de identificação de
novas oportunidades. Quanto aos modelos de negócio das emissoras, por exemplo, foi
possível inventariar a estrutura de remuneração de atores pertencentes a um mesmo
grupo, inclusive aqueles de natureza privada, cujas dimensões e dinâmica só se
esboçaram com base em dados primários levantados diretamente com os atores atuais.
Do ponto de vista de desempenho de todo o setor, identificou-se uma tendência de
retração nas fontes de receita e, de certa forma, para onde esses recursos estão se
deslocando. Essa informação é relevante em se tratando de buscar alternativas e apontar
como a TV Digital pode reverter esse quadro.
No tocante às expectativas e percepção dos agentes, foi realizada uma pesquisa em
profundidade junto a 40 entidades do setor, sendo que boa parte desse número
corresponde aos principais segmentos mapeados na cadeia de valor e o restante, a
possíveis entrantes advindos com os novos papéis e oportunidades vislumbradas. As
análises decorrentes das informações assim levantadas auxiliaram na identificação de
oportunidades e ameaças previstas por esses agentes e na descrição dos fenômenos
dinâmicos que marcam a relação entre eles. O quadro resultante das análises é formado
por uma variedade de visões, o qual conduziu à elaboração de alguns cenários de cadeia
de valor, de forma a acomodar todas as perspectivas. Apesar das percepções e
expectativas serem definidas conforme o interesse do segmento, os agentes, de uma
maneira geral, manifestaram um entendimento comum sobre os impactos previstos para a
introdução da TV Digital, refletidos nos diagramas de influência reportados na seção 3.
A constatação de um entendimento compartilhado por todos permitiu realizar uma análise
dinâmica dos fenômenos observados em cenários distintos. Com o propósito de cobrir as
visões de todos os segmentos, foram elaborados três cenários de cadeia de valor,
prevendo-se mudanças na forma de atuação dos agentes que hoje compõem o setor de
radiodifusão. Os cenários construídos se distinguem em função do nível de mudança que
abarcam, representando condições que se estendem de uma visão de continuidade até
uma completa ruptura do processo de agregação de valor. Para cada um dos cenários,
foram levantados os pontos fortes e fracos sob a perspectiva de cada tipo de agente,
possibilitando constituir um mapa de oportunidades e ameaças referente à introdução da
TV Digital. Em última instância, é importante destacar que é com base nesses cenários
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que serão agrupados modelos de serviço/negócio de forma a integrar as alternativas de
exploração e implantação desse novo tipo de televisão.
A caracterização da nova cadeia foi feita a partir de algumas conjecturas, uma vez que se
trata de possibilidades futuras sobre bases ainda não definidas, como os aspectos
regulatórios e de negócios. Balizadas pelos três cenários de cadeia de valor, foram
analisadas oportunidades de negócio para os novos papéis e atores vislumbrados, tendose como lastro experiências atuais em torno de aplicações interativas – naturalmente, a
partir de uma interatividade não integrada à plataforma de radiodifusão. As experiências
são: comércio eletrônico pela TV, serviços de TV interativa e provedores de portais. O
objetivo perseguido com esses estudos de caso foi o de identificar os recursos
(especificamente, receitas) que podem impulsionar os serviços na nova plataforma, além
das formas de participação de novos atores. De uma maneira geral, foi possível observar
que há oportunidades a serem exploradas, cuja atratividade e factibilidade, entretanto,
dependem fortemente do modelo de exploração a ser adotado e das diretrizes de políticas
para o setor. Dentre as características do modelo de exploração com maior impacto na
materialização dessas novas oportunidades, encontram-se o modelo de negócios e os
desdobramentos no plano regulatório.
Em suma, as informações geradas no presente mapeamento, sobretudo os cenários de
cadeia de valor com a subseqüente caracterização, representam insumos para as
próximas etapas de análise da introdução da TV Digital no Brasil. Como pôde ser
observado na figura 1, esses insumos irão munir especialmente as etapas de análise de
viabilidade e de riscos, juntamente com os modelos de serviço e de negócio. Dado que as
atividades definidoras desses modelos ainda se encontram em andamento – de acordo
com o cronograma corrente –, quando vierem a ser concluídas, podem suscitar
atualizações e refinamentos nos resultados aqui apresentados. Todavia, tal necessidade
só será avaliada ulteriormente.
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Glossário
Cabeça de rede: estação geradora ou geradora local que distribui uma programação
básica para outras estações geradoras, geradoras locais ou retransmissoras pertencentes
a mesma rede de televisão.
Carrossel: modo de inserção de informação adicional ao conteúdo difundido na
programação linear, que utiliza o intervalo vertical vazio na TV analógica ou a capacidade
de datacasting da TV Digital para prover interatividade em nível local, ou seja, sem
comunicação com a programadora por meio de canal de retorno.
CKD (Completely Knocked Down): grupos de componentes parcialmente pré-montados,
que tipicamente são completados e montados como um produto final no país de destino.
Emissora afiliada: estação geradora local ou retransmissora que recebe uma
programação básica de uma cabeça de rede e retransmite-a para recepção pelo público
em geral, em determinada localidade.
Emissora de televisão: é a emissora de radiodifusão de televisão que transmite
simultaneamente sinais de imagens e som destinados a serem livremente recebidos pelo
público geral.
Estação geradora: é a estação radiodifusora que realiza emissões portadoras de
programas que têm origem em seus próprios estúdios.
Estação geradora local: é a estação radiodifusora que realiza emissões portadoras de
programas, que têm origem em seus próprios estúdios, para uma determinada localidade.
Estação repetidora de televisão (Dec. 3.965/2001): é o conjunto de receptores e
transmissores, incluindo equipamentos acessórios, capaz de captar sinais de sons e
imagens oriundos de uma estação geradora, recebidos diretamente dessa geradora ou de
outra repetidora, terrestre ou espacial, de forma a possibilitar seu transporte para outra
repetidora, para uma retransmissora ou outra geradora de televisão.
Estação retransmissora de televisão (Dec. 3.965/2001): é o conjunto de receptores e
transmissores, incluindo equipamentos acessórios, capaz de captar sinais de sons e
imagens e retransmiti-los simultaneamente, para recepção pelo público em geral.
Estação retransmissora independente de televisão: são estações localizadas em
municípios pequenos ou de economia mais limitada, com equipamentos custeados pela
própria prefeitura ou por alguma entidade local (que não uma empresa de comunicações),
e que o fazem visando proporcionar conforto, lazer e informação para os seus munícipes.
Nesse caso, há apenas um termo de autorização cedido pela estação geradora para que a
retransmissora efetue a retransmissão de seus sinais, com obrigações mínimas e sem
repasse de verba de parte a parte.
Formato 16:9: é a funcionalidade que consiste na produção, transmissão e apresentação
de imagens num formato conhecido como formato de cinema, ou widescreen. Tem sido
promovido como uma evolução do formato 4:3, o formato tradicional de apresentação da
TV analógica, e refere-se à proporção entre as dimensões de largura e altura da imagem.
Pode ser utilizado por imagens com qualquer grau de resolução, sendo inclusive
promovido por vários editores de DVDs como meio de distinção desta mídia frente ao
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antigo VHS. É usual que uma imagem em alta definição seja produzida e transmitida nesse
formato e, portanto, deve ser apresentada por terminais apropriados para uma fruição em
sua totalidade.
Grade de programação: esquema de programação periódica no qual a programadora
define os horários e os programas de televisão que serão exibidos.
Interatividade: é a funcionalidade que caracteriza os serviços acessíveis a partir de um
aparelho de TV que diferem de uma sucessão linear de programas de vídeo de
radiodifusão. É endereçada no sentido empregado pela informática e intensificado pelas
aplicações multimídia.
Interatividade local: esse nível diz respeito à interatividade circunscrita na comunicação
eletrônica/digital entre o controle remoto e a URD, e referente ao fluxo de radiodifusão.
Apesar do usuário poder dispor instantaneamente do conteúdo solicitado, a URD não
possui canal de retorno. Em outras palavras, não há envio de sinal (referente a uma
solicitação de usuário) para a prestadora do serviço (radiodifusora): as informações a
serem consumidas já se encontram disponíveis no sinal transmitido (por exemplo, escolha
do ângulo de câmera). Nesse caso, a interação do usuário se faz por meio de aplicativos
residentes na URD ou fornecidos por radiodifusão. Esse tipo de interatividade possibilita,
dependendo da capacidade de processamento e armazenamento da URD, o envio de
aplicativos como, por exemplo, jogos, informações sobre o conteúdo, ou até mesmo, novas
formas de publicidade. Nesse nível de interatividade, ficam impossibilitadas as aplicações
transacionais como serviços bancários, comércio eletrônico pela TV, serviço de acesso à
Internet e até mesmo aplicações como TV-gov.
Interatividade com canal de retorno intermitente: essa interatividade é possibilitada à
medida que o sistema possua canal de retorno para estabelecer uma comunicação
assíncrona do usuário com aplicativos residentes no ambiente do provedor do serviço.
Essa interatividade permite, inclusive, a comunicação com outros usuários. As informações
geradas pelo usuário podem ser temporariamente armazenadas na URD e,
posteriormente, enviadas ao provedor do serviço pela prestadora de serviços de
telecomunicações, conforme a solução de canal de retorno a ser adotada. Nesse nível, a
comunicação exigida pelo serviço não necessita ocorrer em tempo real (máximo de
instantaneidade) e nem apresentar requisitos de latência mínima, pois ela se baseia em
informações que podem ser processadas posteriormente, sem prejuízo do desempenho da
aplicação. Assim, são considerados para esse nível de interatividade serviços como:
votação, correio eletrônico, comércio eletrônico pela TV, TV-gov, etc.
Interatividade com canal de retorno permanente: essa interatividade é possibilitada à
medida que o sistema possua canal de retorno para estabelecer uma comunicação
síncrona do usuário com aplicativos residentes no ambiente do provedor do serviço ou com
outros usuários. As informações geradas pelo usuário são enviadas, instantaneamente, ao
provedor do serviço pela prestadora de serviços de telecomunicações, o que exige
soluções de canal de retorno adequadas. Nesse nível, a comunicação exigida pelo serviço
ocorre em tempo real (máximo de instantaneidade) e deve apresentar requisitos de
latência mínima, pois se baseia em informações que não podem ser processadas
posteriormente, sob pena de inviabilizar a aplicação. Assim, são considerados para esse
nível de interatividade serviços como: mensagens instantâneas, jogos entre pares, serviços
bancários, serviço de acesso à Internet, comércio eletrônico pela TV, TV-gov, etc.
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IPC (índice de Potencial de Consumo): uma vez estabelecido o consumo de cada
domicílio em cada classe econômica e em cada município estudado, pode-se calcular o
potencial de consumo desse município, dividindo-se o montante de despesas esperadas
no mesmo, para o exercício de um ano, pelo total de despesas correntes do país. A
informação obtida é apresentada em forma de um índice de participação da despesa do
município na despesa total do Brasil, com leitura percentual.
Metaconteúdo: é, literalmente, “dados relacionados a dados” e inclui dados associados a
um sistema de informações, ou a um conjunto de informações, voltado para a sua
descrição, administração, armazenagem, introdução de funcionalidades técnicas para o
uso ou para formas de uso. São dados inseridos no processo de construção da base de
dados por meio de tecnologias como, por exemplo, o MPEG-7.
Middleware: software capaz de interpretar os aplicativos e traduzi-los na linguagem da
plataforma em que ele reside.
Mobilidade: é, neste estudo, a funcionalidade que caracteriza os serviços transmitidos
pelas emissoras de televisão destinados a recepção por terminais móveis. Esta
funcionalidade engloba diferentes tipologias de terminais, como móveis e portáteis, que
são caracterizações baseadas na velocidade de deslocamento do terminal, dentro de um
veículo ou caminhando, por exemplo.
Monoprogramação: é o serviço de radiodifusão que consiste na transmissão de apenas
uma programação de televisão na freqüência designada para que a emissora transmita
seu sinal digitalizado. É o que as emissoras podem oferecer hoje, principalmente por
limitações técnicas da plataforma de transmissão terrestre analógica.
MPEG-7: conjunto de ferramentas de descrição audiovisual usada para gerar descrições
que comporão a base para aplicações que viabilizem o acesso eficiente e efetivo à
conteúdos multimídia.
Multiplexação: processo reversível para empacotamento de sinais provenientes de várias
fontes distintas em um único sinal composto para transmissão por meio de um canal de
transmissão (cf. Recomendação B.13 da ITU-T, artigo II.3.11).
Multiprogramação: é o serviço de radiodifusão que consiste na transmissão de múltiplas
programações simultâneas de televisão na freqüência designada para que a emissora
transmita seu sinal digitalizado. Esse serviço é possibilitado pela tecnologia digital que
permite a compressão dos sinais digitalizados, através da eliminação de redundâncias
espaciais e temporais, o que otimiza a utilização do canal de 6 MHz destinado às
transmissões do sinal de televisão. É o análogo terrestre ao compartilhamento de um único
transponder por várias emissoras nas transmissões via satélite atuais. No entanto, como
se trata de um serviço de radiodifusão, e não de telecomunicações, está restrito à
transmissão de programações pertencentes a uma mesma cabeça de rede.
Multisserviço: é o ambiente de serviços de telecomunicações que consiste na
transmissão de sinais portadores de múltiplos serviços, simultaneamente ou não, na
freqüência designada para que a emissora transmita seu sinal digitalizado. O multisserviço
engloba a situação de multiprogramação em que as programações que compartilham a
freqüência de sintonia são pertencentes a duas, ou mais, cabeças de rede.
Programadora: é a responsável pela organização da grade de programação.
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Rede nacional de televisão (Dec. 3965/2001): é o conjunto de estações geradoras e
respectivos sistemas de retransmissão de televisão que veiculam uma mesma
programação básica com abrangência nacional.
Comércio eletrônico pela TV (t-commerce): representa a possibilidade de se explorar
atividades comerciais de varejo via transmissão televisiva. Diferencia-se dos programas
atuais, voltados para a divulgação de produtos e serviços, pela introdução da interatividade
com canal de retorno, o que torna possível a conclusão de uma transação comercial por
meio da operação de um controle remoto.
TV-gov (t-govern): representa a possibilidade de se viabilizar programas de governo via
transmissão televisiva. Diferencia-se dos programas atuais, como por exemplo TV escola,
pela introdução da interatividade com canal de retorno, o que torna possível a identificação
da demanda proveniente do cidadão.
Televisão com definição padrão – SDTV (Standard Definition Television): é uma
variante da televisão que disponibiliza ao usuário imagens com resolução similar à
televisão analógica. Usualmente, possui formato de tela 4:3, embora possa ser também
16:9.
Televisão de alta definição – HDTV (High Definition Television): é a funcionalidade que
consiste na transmissão de programação de televisão com qualidade de imagem superior,
o que se traduz em imagens com ao menos 720, ou 1080, linhas de resolução em
varredura progressiva, ou entrelaçada, respectivamente. Usualmente essa transmissão
está acompanhada pela qualidade de som surround.
URD (Unidade Receptora-Decodificadora): aparelho, de uso doméstico ou profissional,
que tem por finalidade receber e processar (demodular e decodificar) os sinais de televisão
digital, para exibição através de um monitor ou um televisor convencional. A unidade
receptora também é conhecida pelos termos Set-top Box e IRD (Integrated Receiver
Decoder).
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