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Sumário executivo 

Quais são as perspectivas para a OTT premium na América Latina? A Netflix continuará dominando ou 

fornecedores locais conquistarão os corações e bolsos dos consumidores? Como os participantes da 

indústria no México, Brasil e Argentina acreditam que o mercado e o ambiente competitivo irão se 

desenvolver até 2018? Quais os fatores que irão impulsionar ou travar o mercado? Em novembro de 

2015, Ooyala e Vindicia encomendaram à MTM explorar estas questões através de um conjunto de 

seminários com altos executivos da indústria. 

Principais conclusões 

Até à data, o mercado de OTT premium latino-americano foi fortemente impulsionado pela Netflix - a 

empresa lançou-se na região em 2011 e, apesar de enfrentar problemas iniciais relativos à 

autorização de pagamento e baixa penetração de banda larga, estão dominando o mercado de 

OTT premium em cada país da América Latina, com entre 60-80% de market share. No entanto, o 

mercado permanece relativamente pouco desenvolvido em relação a outras regiões - depois de 4 

anos, a Netflix tem apenas cerca de 2% de penetração, em comparação com 8-12% de penetração 

no Reino Unido, Canadá e Países Nórdicos, onde foi lançada em um momento similar. Os 

participantes do setor na América Latina atribuem isso à má qualidade e baixa penetração da banda 

larga, à desigualdade econômica e os altos níveis de pirataria, que impactam significativamente o 

crescimento e desenvolvimento de OTT premium até então. O nível de sensibilização dos 

consumidores de serviços de OTT é considerado baixo e apenas famílias de poder aquisitovo mais 

elevado possuem tanto a propensão como a capacidade de pagar por conteúdo de 

entretenimento. 

Os consumidores de todo o México, Argentina e Brasil são telespectadores ávidos e estão bem 

servidos por fortes emissoras que investem quantias significativas em conteúdo local. Netflix, o maior 

fornecedor de OTT na região, fornece em grande parte cinema e TV de conteúdo norte americano, 

que possui alta demanda em todo o mundo - a América Latina não é uma exceção. No entanto, os 

participantes da indústria acreditam que há uma demanda para conteúdo local que ainda não foi 

preenchida pelos serviços de OTT. Em resposta, um número de empresas de mídia grandes e bem 

financiadas em toda a América Latina lançaram ou estão planejando lançar serviços de OTT 

premium, aumentando a disponibilidade de conteúdo local e adaptando os modelos de assinatura 

de acordo às necessidades e preferências nacionais e regionais. 

Há uma incerteza significativa sobre o valor atual do mercado de OTT na América Latina. Profissionais 

da indústria local ressalvam que a flutuação da moeda, os altos níveis de churn e a limitada 

informação pública sobre a economia da Netflix e de outros grandes serviços de OTT levaram a uma 

falta de clareza sobre o estado atual do mercado. Como resultado dessas incertezas, os participantes 

da indústria local acreditam que muitos relatórios de pesquisa exageram no valor real do mercado, 

muitas vezes ao redor de 20-30%. No entanto, há um forte consenso de que o mercado irá crescer ao 

longo dos próximos três anos. Em 2018, espera-se que o mercado mexicano seja de USD 454m, acima 

dos cerca de USD 240 milhões1 em 2015, enquanto o mercado brasileiro deverá crescer a uma taxa 

                                                           
1 Estimativas MTM baseadas em pesquisa com participantes da indústria.  
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mais rápida, de cerca de USD 180 milhões2 em 2015 para USD 462m em 2018. O mercado argentino, 

ainda que menor, espera-se que irá duplicar, de cerca de USD 45 milhões3 em 2015 para USD 113 

milhões em 2018. 

Em geral, os serviços latino-americanos de nicho ou especialistas ainda estão em um estágio inicial de 

desenvolvimento. Uma série de serviços foram lançados, como Selecta e YaSports, mas eles são ainda 

incipientes e é difícil avaliar suas perspectivas para o sucesso futuro. Em comparação com os EUA e a 

Europa, há relativamente poucas organizações bem financiadas, com uma base de fãs dispostos a 

pagar por conteúdo de vídeo. No entanto, como a consciência de serviços de OTT premium cresce, 

todos os participantes da indústria esperam ver novos lançamentos no mercado, particularmente em 

gêneros populares tais como conteúdo infantil ou futebol. No México, os participantes da indústria 

foram especialmente positivos sobre as perspectivas para serviços de nicho, esperando ver 30-40 

serviços especializados com mais de 50.000 assinantes pagantes em 2018. Os participantes do 

seminário no Brasil foram mais cautelosos, esperando 15-20 serviços especializados e os participantes 

da indústria na Argentina acreditam que 10-15 fornecedores de nicho podem ter mais de 50.000 

assinantes pagantes em 2018. Os nichos mais atrativos são programação infantil e esportes - 

especialmente o futebol – porém se espera ver vários serviços bem-sucedidos em outros nichos como 

filme especializado, música, religião e estilo de vida. 

Anexo 1: Valor de mercado esperado de OTT premium em 2018 

 

O estudo da MTM também constatou que: 

 A maioria dos participantes da indústria espera ver melhorias nos estimuladores de mercado 

subjacentes ao longo dos próximos três anos, mas esperam uma mudança relativamente gradual, 

tendo em conta as restrições econômicas e geográficas. Por exemplo, a qualidade da banda 

larga e a penetração devem melhorar, com o México, o Brasil e a Argentina tomando medidas 

para aprimorar a infraestrutura de banda larga e implementando reformas estruturais nos 

mercados nacionais das telecomunicações4 - no entanto, os participantes acreditam que as 

melhorias de banda larga será gradual, ao invés de dramática, entregando apenas suporte 

limitado para os provedores de OTT. A penetração de dispositivos conectados deverá aumentar, 

                                                           
2 Estimativas MTM baseadas em pesquisa com participantes da indústria. 
3 Estimativas MTM baseadas em pesquisa com participantes da indústria. 
4 Por exemplo, ver: OECD Economic Surveys Mexico (January 2015); ITU, The State of Broadband 2015; Zdnet, Governo Brasileiro irá 

investir $4bn na expansão de redes de transmissão, 3 de Novembro de 2015. 
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assim como os custos de smartphones e tablets com capacidade de streaming de vídeo de alta 

qualidade deve cair, mas é improvável que impactem dramaticamente no crescimento do 

mercado de OTT. 

 O pagamento é percebido como uma grande barreira para a OTT premium na América Latina - a 

penetração do cartão de crédito é baixa, e os consumidores são frequentemente relutantes e 

incapazes de pagar por produtos e serviços online. Já que não se espera que a penetração do 

cartão de crédito mude significativamente ao longo dos próximos três anos, os prestadores de 

serviços estão oferecendo cada vez mais métodos alternativos de pagamento, potencialmente 

ampliando o público potencial. Os métodos preferidos de pagamento variam de país a país - por 

exemplo, os participantes da indústria mexicana sentiram que cartões-presente seriam um 

método de pagamento alternativo atraente; já os participantes brasileiros não acreditam que seja 

adequado para o seu mercado. 

 Enquanto as barreiras técnicas do desenvolvimento de um serviço de OTT premium devem 

diminuir continuamente, os desafios e os custos de aquisição de conteúdo de qualidade e a 

atração dos consumidores devem aumentar substancialmente com o lançamento de mais 

serviços de OTT para competir pela atenção do consumidor. Em particular, os profissionais da 

indústria percebem que existem quantidades limitadas de conteúdo local adequados para um 

serviço de OTT premium, e a maioria dos direitos são protegidos pelas emissoras e prestadores 

serviços de TV paga, com a intenção de lançar serviços próprios. 

 A consciência sobre OTT premium é baixa, mas deverá aumentar à medida que novos serviços 

investirão muito em marketing e aquisição de clientes. O interesse em serviços de vídeo de OTT 

premium deve ser originado principalmente pelas classes sócio-econômicas mais altas, porém a 

disposição geral em pagar por conteúdos deverá permanecer baixa, com a maioria dos 

consumidores preferindo ofertas financiadas por publicidade e gratuitas, incluindo TV aberta, 

YouTube e mídias sociais, bem como conteúdo pirata. 

 Enquanto a Netflix deverá manter-se dominante no Brasil, México e Argentina, com participação 

de mercado superior a 50% em 2018, novos lançamentos nacionais e regionais devem crescer 

fortemente. Os serviços de maior sucesso são esperados a partir da televisão por assinatura e de 

emissoras existentes, com marcas de consumo estabelecidas e acesso a volumes significativos de 

conteúdo. 
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1 Antecedentes do estudo 

Em outubro de 2015, Ooyala e Vindicia encomendaram à MTM explorar as perspectivas de serviços de 

OTT premium na América Latina. O projeto é o terceiro de uma série, na sequência para explorar as 

perspectivas de OTT na Europa Ocidental (com foco no Reino Unido, Alemanha e Países Baixos) em 

Novembro de 2014 e nos EUA em junho de 2015. 

Como nos dois projetos anteriores, a pesquisa latino-americana foi estruturada em torno da técnica 

Delphi, uma abordagem amplamente utilizada para o desenvolvimento de previsões e persectivas 

sobre o futuro. Inicialmente, a MTM analisou uma ampla gama de dados sobre o crescimento e o 

desenvolvimento da OTT premium na América Latina e realizou uma série de entrevistas com exeucitos 

de alto nível da indústria, falando tanto com especialistas do mercado local como com profissionais 

com uma visão regional. 

Após as entrevistas, a MTM modificou o quadro de quatro partes para determinar as perspectivas para 

a OTT premium utilizada na investigação europeia e nos EUA, garantindo a sua adequação ao 

mercado latino-americano. Este quadro foi então usado para estruturar as discussões em três 

seminários de mesa-redonda realizados ao final de novembro de 2015, na Cidade do México, Buenos 

Aires e São Paulo. Os seminários incidiram sobre as perspectivas para os mercados do México, 

Argentina e Brasil, respectivamente, mas também sobre as características regionais da América Latina 

como um todo. 

Os seminários foram assistidos por um grupo diverso de executivos-chave de tecnologia, mídia e 

indústrias de entretenimento, incluindo estúdios e redes de televisão, titulares de direitos, distribuidores 

de programação de vídeo multicanal (MVPDs), fornecedores do mercado de massa e de nicho de 

OTT, empresas de vídeo online, produtores e investidores. No geral, 60 experientes executivos 

participaram do programa de investigação, fornecendo uma ampla gama de perspectivas sobre o 

futuro da OTT premium na América Latina. 

Salvo disposição em contrário, todas as citações neste documento são provenientes do programa de 

entrevistas e dos três seminários Delphi com a indústria. Todas as entrevistas foram cumpridas de 

acordo com as regras Chatham House (não há atribuição sem autorização prévia) e os participantes 

estavam falando como indivíduos e não como representantes da empresa. Inevitavelmente, este 

documento oferece apenas uma visão parcial de uma indústria altamente complexa - que 

representa uma imagem de perspectivas da indústria em um momento particular. 

Estudos e workshops futuros serão agendados durante o curso de 2016/17, para explorar as mudanças 

de perspectivas da indústria, como os serviços de OTT premium continuam crescendo e se 

desenvolvendo internacionalmente. 

As opiniões expressas neste documento são de exclusiva responsabilidade dos autores e refletem o 

julgamento da MTM no momento, com base na informação disponível. Estas opiniões não 

representam necessariamente as opiniões dos entrevistados e colaboradores. Quaisquer erros são de 

inteira responsabilidade da equipe do projeto. 
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1.1 Participantes da pesquisa 

MTM, Ooyala e Vindicia agradecem a todos aqueles que contribuíram para a pesquisa com seus 

comentários e percepções: 

 

Anexo 2: Participantes da pesquisa 
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2 Explorando a evolução do mercado – um quadro da 

pesquisa 

O programa de pesquisa da MTM e os seminários Delphi foram estruturados em torno de um quadro 

de quatro estágios simples, projetado para suportar análise e exploração dos diversos fatores que 

possam afetar as perspectivas de OTT premium no mercado latino-americano. Fornecemos 

informações adicionais sobre o quadro no Apêndice B. 

Anexo 3: Quadro de Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospects for 
premium OTT

1 3

4

Market 

enablers

Broadband, devices, payment, 

regulation

OTT building 

blocks

Investment, content, 

product, brand

Competitive 

dynamics

Generalists vs. specialists, 

OTT vs. pay-TV

Consumer 

demand

Awareness, interest, 

appeal, substitutes

2

Perspectivas  

OTT Premium 

1 - Facilitadores do 

Mercado – banda 

larga, 

regulamentação dos 

dispositivos de 

pagamento 

 

2 - Blocos de 

Construção de OTT 

– investimento, 

conteúdo, 

produto, marca 

 

 

3 - Demanda do 

Consumidor – 

consciência, 

interesse, 

atratividade, 

substitutos 

 

 4 - Dinâmica 

Competitiva – 

generalistas vs. 

especialistas, OTT 

vs. TV paga 

 

 

 
1) Facilitadores do 

Mercado  

2) Blocos de 

Construção de OTT 

3) Demanda do 

Consumidor 

4) Dinâmica 

Competitiva 

*Penetração de banda 

larga com velocidad 

suficiente para 

streaming de OTT 

(4Mbps ou mais)? 

*Acesso a dispositivos 

que permitam 

streaming de OTT – por 

exemplo, tablets e TVs 

habilitadas para 

internet? 

*Infraestrutura de 

pagamentos com 

capacidade para 

assinaturas e transações 

online? 

*Marcos regulatórios 

ajudam o dificultam os 

proveedores de serviços 

de OTT – por exemplo 

neutralidade da rede, 

medidas anti-pirataria? 

 

 

*Investimentos 

necessários para 

desenvolver, lançar e 

manter um novo serviço 

de OTT? 

*Fácil acesso a 

conteúdo premium que 

permita compras e 

retenção de 

assinantes? 

*Disponibilidade e 

maturidade das 

plataformas de 

tecnologia e 

infraestrutura 

adequadas? 

*Níveis de gastos 

necessários para 

estabelecer marcas, 

comunicar propostas, 

atrair assinantes? 

 

*Consciência e interesse 

em serviços de OTT? 

*Níveis de demanda por 

ofertas de OTT 

premium? 

*Impacto da 

concorrência 

direta/indireta em TV 

paga, jogos, 

financiados por 

publicidade e outras 

ofertas ‘on demand’ 

online? 

*Demanda por ofertas 

de nicho – escalas de 

bases de fans, número 

de serviços 

especializados pelos 

quais os consumidores 

pagam? 

 

*Gama de participantes 

da indústria habilitados 

a lançar e fazer crescer 

novas ofertas de 

mercado massivo? 

*Natureza e tamanho 

da competência entre 

os maiores provedores 

de mercado massivo? 

*Fonte de vantagem 

competitiva 

sustentável? 

*Número de nichos ou 

categorías 

especializadas capazes 

de atrair e reter 

assinantes? 

*Impacto da resposta 

competitiva de MVPDs? 

 



       9 

  

MTM | 20-22 Shelton Street, London, WC2H 9JJ, UK | +44(0)20 7385 7510 | info@mtmlondon.com 
 

3 Contexto de mercado 

O mercado latino-americano é grande e complexo, com características diferentes dentro e entre os 

países - em termos de riqueza, dados demográficos, comportamentos de consumo de TV e interesses 

de conteúdo. Um desafio específico para o mercado latino-americano é que os desenvolvimentos 

econômicos recentes têm causado grandes flutuações cambiárias em relação ao dólar, o que é 

frequentemente utilizado como uma unidade de medida. Além disso, o mercado de OTT premium é 

de rápida mudança, com diferentes definições dos participantes da indústria sobre o que exatamente 

inclui, com fornecimento de dados limitados das principais empresas, tornando-se um mercado difícil 

de mensurar. 

  

Tendo em vista estes desafios de medição, esperamos que muitas das figuras e gráficos sejam 

indicativas e não definitivas, fornecidas para que se possa comparar e contrastar entre os mercados. 

3.1  O mercado até então 

O mercado latino-americano tem visto um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado 

principalmente pela Netflix, mas com certos provedores locais como Clarovideo tendo sucesso. Em 

2015, o mercado foi estimado pela Dataxis e Ooyala em USD 756m, tendo crescido em um CAGR de 

58% entre 2012 e 2015. 

Anexo 4: Valor do mercado latino-americano de SVOD5 e quota de mercado por prestador (2014) 6 

  

 

No entanto, os participantes da indústria em todos os três países sentiram que as avaliações de 

mercado podem estar muito altas, especialmente tendo em conta as flutuações cambiais recentes e 

instabilidade econômica. O consenso entre os participantes dos seminários é que dados mais precisos 

em 2015 são susceptíveis em torno de 60-80% dos valores declarados. 

 

                                                           
5 Dataxis Intelligence, Estado do mercado de vídeo OTT na América Latina (2015) 
6 Ibid. 
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3.2 Quais os fatores que afetaram o crescimento da OTT premium na América 

Latina até então? 

Apesar de a Netflix ter sido um motor de arranque no mercado latino-americano, a região não está 

muito avançada em termos de penetração e receitas de OTT premium. Participantes da indústria 

percebem 5 fatores inter-relacionados que afetam o crescimento até o presente momento: 

 Desigualdade econômica: Os países latino-americanos destacaram a desigualdade econômica e 

de classes como uma das principais barreiras para o desenvolvimento de serviços de OTT 

premium. Apenas uma pequena porcentagem dos consumidores são percebidos como capazes 

de assinar serviços de entretenimento e a classe média é pequena em comparação a outros 

países, apesar de ter visto um crescimento significativo no início dos anos 2000. Além disso, a 

economia tem visto um recente abrandamento, o que tem afetado principalmente as classes 

baixa e média, reduzindo ainda mais seu poder de compra de bens e serviços internacionais e 

digitais. O anexo 5 mostra o nível de desigualdade de renda nos principais países da América 

Latina, em comparação com os EUA e o Canadá. 

Anexo 5: PIB per capita e proporção da renda média dos 10% mais ricos e os 10% mais pobres7 

 

 Infraestrutura de banda larga insuficiente: A penetração da banda larga limitada nos países da 

América Latina é uma grande barreira para os serviços prestados através da internet. O quadro 6 

abaixo mostra que há apenas 10-15 assinaturas de banda larga de linha fixa por cada 100 

habitantes nos principais países da América Latina, em comparação com 30-35 no Canadá e nos 

EUA. Além disso, menos de 60% dessas conexões de banda larga no México e menos de 30% no 

Brasil fornecem uma conexão mais rápida do que 4 MBps, o que é considerado mínimo para 

streaming de conteúdo de OTT premium. Participantes da indústria referenciam a geografia e o 

tamanho de seus países como as principais barreiras para uma mudança de cenário, mas 

também uma resposta lenta do governo e uma economia desafiadora. 

 

                                                           
7 Banco Mundial (2014); Índice de Desenvolvimento das Nações Unidas (2013) 
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Anexo 6: Assinaturas de banda larga por 100 habitantes e % de assinaturas de banda larga acima de 

4 MBPs8 9 

 

 Altos níveis de pirataria: Os participantes da indústria na América Latina comentaram 

abertamente sobre a disseminação e aceitação de conteúdo pirata - um entrevistado estimou 

que 20% de toda a televisão por assinatura no Brasil é consumida de forma ilegal. Usando o proxy 

de pirataria de software para mostrar a prevalência da pirataria, o anexo 7 mostra que a perda 

de receita nos países latino-americanos pode variar entre 50% da receita legal (no Brasil) a mais 

de 70% da receita legal (na Argentina) - em comparação com menos de 20% nos Estados Unidos. 

A cultura do conteúdo pirata é tida como um inibidor significativo do crescimento dos serviços de 

OTT premium na América Latina, já que os consumidores não estão predispostos a pagar por 

conteúdo. 

Anexo 7: Relação entre receita de software não licenciada e receita de software licenciada10 

 

 Fortes provedores de TV locais: Em toda a América Latina, as receitas de publicidade na televisão 

ainda são muito elevadas, os anúncios on-line ainda não representam uma parte significativa dos 

gastos em comparação com os EUA e o Canadá. Especialmente Brasil e México têm mercados 

dominantes de TV aberta, com significativo poder de mercado e fortes relações de consumo. Em 

                                                           
8 União Internacional de Telecomunicações (2014) 
9 Akamai, O estado da Internet (2015) 
10 BSA, Estudo Global sobre Software (2013) 
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contraste com os mercados avançados, como os EUA e a Europa, a TV linear na América Latina 

aumentou em vez de se retrair e a penetração da TV paga está crescendo em função de uma 

economia em desenvolvimento. 

Anexo 8: Percentagem de gasto com publicidade por mídia e país11 

 

 Poucos serviços domésticos concorrentes: Como resultado dos desafios do mercado acima 

mencionados, existem poucos serviços disponíveis que realmente ganharam uma quota 

significativa. Em outros mercados, a introdução da Netflix tem desafiado provedores de mídia 

incumbentes, aumentando gastos com serviços de OTT premium nacional, como serviços de 

televisão por assinatura e emissoras tentando manter sua posição no mercado - vide anexo 9. Na 

América Latina, a Netflix não tomou parte significativa do mercado em comparação com os 

provedores de TV, que são capazes de manter seu relacionamento com o cliente e o poder de 

mercado com seu modelo de negócios existente. Portanto, os provedores tradicionais de mídia 

são menos incentivados a investir significativamente no mercado de OTT premium para proteger 

suas receitas e competir com a Netflix, diminuindo o crescimento global do mercado. 

Quadro 9: Estimativa da parcela da população com uma assinatura Netflix vs anos após o 

lançamento da Netflix12 

 

                                                           
11 GroupM, Este Ano Próximo Ano (2014) 
12 Estudo sbre TV Digital Ltd.; Emarketer (2015) 
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4 Estimuladores de mercado 

Como irão mudar os estimuladores de mercado subjacentes em 2018? 

 

4.1 Fatores comuns 

Os participantes da indústria acreditam que os estimuladores de mercado subjacentes e infraestrutura 

representam desafios significativos para os serviços de OTT premium - o mercado não está 

completamente pronto para serviços de OTT premium em termos de penetração de banda larga e 

velocidade, dispositivos conectados e infraestrutura de pagamentos. Profissionais da indústria esperam 

ver melhorias ao longo dos próximos anos, mas muitos estão preocupados com o ritmo relativamente 

lento das mudanças. 

Banda larga é um grande obstáculo à adoção de serviços de OTT – a penetração da banda larga é 

de apenas 30-35% da população no México, Brasil e Argentina, o que limita bastante a captação 

potencial de serviços de OTT. 

 A maioria dos participantes da indústria espera ver uma mudança significativa de forma positiva 

na disponibilidade e qualidade de banda larga ao longo dos próximos anos: "A banda larga irá 

melhorar nos próximos anos, tanto a penetração como no ponto de vista da qualidade - 

atualmente a penetração está OK, mas a qualidade é muito pobre. Muitos consumidores não têm 

acesso à banda larga suficientemente rápida para transmitir vídeos longos de alta qualidade." 

 No entanto, outros entrevistados foram menos otimistas sobre a velocidade da mudança: "Para a 

maioria das famílias, a banda larga terá poucas mudanças ao longo dos próximos três anos - os 

ISPs não são incentivados a mudar rapidamente e o governo não está fazendo suficientes 

reformas". 

 Para os consumidores da banda larga existente, os participantes do seminário visualizam que 

haverá maiores ganhos em termos de velocidade e preços, o que poderia ajudar no crescimento 

do mercado de OTT premium: "O que vai mudar é o preço e a velocidade - Internet mais rápida 

por menos dinheiro. Há uma grande diferença no consumo de vídeos longos se você tem banda 

larga de boa qualidade – ser obrigado a esperar carregar é uma experiência muito pior e reduz o 

tempo de visualização". 

 Na América Latina, ainda há desafios significativos para os serviços de OTT premium relativos 

aos estimuladores de mercado e infraestrutura subjacente - em particular, a baixa 

penetração da banda larga de alta velocidade e o ambiente de pagamento online 

desafiador. 

 Os participantes da indústria esperam ver algumas melhorias ao longo dos próximos anos, em 

particular na qualidade de banda larga e penetração de dispositivos, porém esperam que o 

mercado se mova de forma relativamente lenta, dado o clima econômico desafiador. 
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 Executivos do mercado debateram sobre a importância da banda larga móvel, com a maioria 

dos participantes sentindo que a conectividade móvel irá beneficiar vídeos curtos financiados por 

anúncios, mais do que os de formato longo de OTT premium: "Alguns consumidores vão assistir OTT 

em seus celulares, porém conteúdos em formato longo não são ideais para uma tela pequena - o 

crescimento da conectividade móvel será utilizado principalmente para assistir vídeos curtos, 

como esportes ao vivo e notícias". 

 

A penetração de dispositivos conectados irá aumentar rapidamente e se espera que desempenhará 

um papel importante na educação dos consumidores sobre as novas formas de visualização de 

conteúdo de vídeo. 

 Como os smartphones e tablets se tornam mais comuns e os serviços móveis melhoram na 

América Latina, os participantes esperam que o comportamento de visualização de vídeo irá 

mudar: "Dispositivos mais baratos tornam-se capazes de oferecer alta qualidade de vídeo de OTT, 

então veremos uma evolução do comportamento de visualização de vídeo. O crescimento da 

OTT será impulsionado por dispositivos mais baratos e suficientemente bons que permitam aos 

usuários consumir vídeo em um dispositivo pessoal ao invés de um aparelho de TV compartilhado”. 

 Os entrevistados esperam que as TVs conectadas tenham um grande impacto sobre o 

comportamento dos espectadores - mas que a penetração irá crescer a um ritmo relativamente 

lento: "Ter uma TV conectada irá realmente impactar o tempo gasto com a Netflix, mas o ciclo de 

atualização para aparelhos de TV é lento... quase a metade de todos os novos aparelhos de TV 

vendidos na Argentina são conectáveis - mas se realmente estão conectados ou não ainda é 

uma incógnita." 

 Conectores de baixo custo são uma solução provisória potencial para conectar uma TV: "Um 

conector USB é uma opção barata para conectar uma TV - você pode transmitir desde o seu 

celular. É uma maneira fácil de ver conteúdo em uma tela maior. E cada vez mais os conectores 

são uma caixa de ferramentas completa". 

 O uso do dispositivo também é visto fortemente ligado à banda larga fixa e móvel - se a 

infraestrutura de banda larga não é suficiente, a penetração dos dispositivos conectados é 

irrelevante: "Há espaço para o crescimento de dispositivos conectados - mas se a infraestrutura 

subjacente não permite streaming fluído, os consumidores não estarão dispostos a pagar." 

 

A falta de infraestrutura de pagamento on-line também foi vista em todos os três mercados como 

uma grande barreira - há baixa penetração de cartões de crédito e geralmente baixa disposição 

para pagar online. 

 Os participantes da indústria acreditam que os pagamentos on-line são um grande desafio para 

os provedores de OTT - cartões de crédito não são predominantes e muitos consumidores são 

incapazes de pagar online: "Em toda a América Latina há problemas com contas bancárias. A 
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penetração do cartão de crédito é muito baixa - e pode ser difícil obter um cartão de crédito, 

mesmo que você deseje ter um". 

 Além disso, existem problemas de confiança em matéria de pagamento on-line - os consumidores 

não estão dispostos a compartilhar detalhes de cartão de crédito: "A economia está se movendo 

lentamente em direção a sistemas de pagamento online, embora não através de cartões de 

crédito. Mas os consumidores não confiam em sites para fornecer seus detalhes on-line – é 

necessária uma marca de confiança, o que pode ser um desafio para os novos operadores". 

 Muitos participantes dos seminários comentaram sobre movimentos de serviços nacionais e 

internacionais de OTT para fornecer métodos alternativos de pagamento: "Muitos provedores de 

OTT estão procurando maneiras alternativas de pagamento - por meio de serviços públicos e 

fornecedores de celulares, cartões pré-pagos, cartões-presente. Pagamento on-line é um grande 

problema - a sensação é de que muitos consumidores estão interessados em conteúdo de OTT 

premium, mas não são capazes ou não estariam dispostos a pagar online". 

 No entanto, métodos de pagamento off-line poderão aumentar a barreira para a aquisição e 

retenção de clientes para os serviços de OTT premium: "Os métodos de pagamento off-line não 

são adequados para serviços de OTT. Você quer comprar algo e acessá-lo agora mesmo - em vez 

de ir ao posto de gasolina, esperar o pagamento ser confirmado e, em seguida, assistir seu 

conteúdo." 

 Participantes da indústria também percebem a flexibilidade e a falta de contratos anuais como 

sendo motores de captação para a indústria de OTT, porém que os métodos de pagamento off-

line limitam o potencial de uso contínuo: "...subscrição recorrente é outro desafio se você não 

pode faturar mensalmente - um assinatura anual é um grande compromisso. É um desafio para os 

prestadores de serviços tornar mais fácil para os consumidores o pagamento mensal, sem um 

contrato ou compromisso." 

 

4.2 Diferenças locais 

México 

 Os participantes mexicanos destacaram o potencial da "fibra escura" ou redes de fibra privadas, o 

que poderia competir com a infraestrutura do governo e fornecer conexões de banda larga 

rápida para um conjunto maior de consumidores: "A fibra escura - conexões de fibra escuras 

detidas por empresas privadas - poderia produzir uma enorme melhoria na penetração. 

Atualmente a América Móvil detém o monopólio das redes de fibra óptica e o aumento da 

concorrência seria muito bom para os consumidores." 

 No México, os participantes do seminário também discutiram a importância de consolas de jogos 

no fornecimento de conectividade e possibilidade de pagamento: "Muitos consumidores mais 

jovens estão assistindo conteúdo de vídeo através de seus consoles de jogos, que essencialmente 

são caixas com jogos... o PlayStation possui um método interessante de monetização onde você 

compra pontos que podem ser usados para pagar por qualquer item e você não precisa fornecer 
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os detalhes de cartão de crédito. Agregar-se a uma plataforma como essa seria atraente para 

alguns serviços de OTT." 

 

Brasil 

 Os participantes do seminário no Brasil não percebem cartões-presente como uma forma viável 

de pagamento no Brasil: "Cartões-presente não são muito difundidos no Brasil - é cultural, somos 

um dos poucos países em que o iTunes ainda não vende cartões-presente. Há alguma 

penetração de cartões de débito limitados dos bancos nacionais, mas ainda é uma economia de 

dinheiro para a classe C [mais baixa].” 

 Os atores do mercado brasileiro também se mostraram muito preocupados com a desaceleração 

da economia como um obstáculo aos serviços de OTT: "A economia é um problema, a 

desaceleração do crescimento em todas as áreas. A taxa de câmbio em relação ao dólar caiu 

pela metade, tornando os serviços internacionais de OTT mais caros - e os consumidores não têm 

dinheiro de sobra para gastar em entretenimento. Os serviços locais também são afetados - 

desde câmeras digitais até armazenamento na nuvem". 

 

Argentina 

 Na Argentina, mais do que em outros países do seminário, os participantes sentem que a iminente 

mudança de governo teria um efeito profundo sobre as perspectivas para OTT: "A Argentina está 

passando por uma grande mudança com o novo governo - estamos sedentos por novas 

tecnologias. O governo anterior restringiu a importação de smartphones e dispositivos e limitou a 

implantação da banda larga - acredito que veremos um grande crescimento em todas as 

questões digitais assim que estas restrições sejam levantadas". 
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5 Blocos de construção de OTT 

Será mais fácil ou mais difícil construir um serviço de OTT premium de sucesso em 2018? 

 

 

5.1 Serviços para o mercado de massa 

A América Latina é vista pelos entrevistados como um mercado em forte crescimento para o 

mercado de OTT, com uma grande população e interesse em conteúdo de TV e cinema. Como tal, 

muitos serviços estão tentando entrar no mercado e reivindicar por uma parte. No entanto, muitos 

executivos da indústria sentem que o mercado está se tornando mais desafiador, com vários 

operadores tentando diferenciar seus serviços e atrair novos consumidores. 

Os participantes apontam que os conteúdos estão se tornando mais difíceis de adquirir, com muitos 

direitos fundamentais amarrados em acordos de licenciamento existentes. No entanto, como os 

consumidores estão exigindo mais cedo janelas de conteúdo para serviços de assinatura, outros 

agentes do mercado sentem que o conteúdo está se tornando mais acessível para OTT premium. 

 Muitos entrevistados sentem que os serviços de OTT atuais para o mercado de massa se 

concentram em conteúdos exclusivos e de qualidade dos Estados Unidos, cujos direitos são muito 

caros: "Exclusividade é crucial - você precisa ter um ‘House of Cards’ exclusivo, um ‘Game of 

Thrones’ exclusivo. Só vai ficar mais caro e difícil adquirir o conteúdo que realmente irá conduzir a 

assinaturas". 

 Como resultado, os novos prestadores de serviços de OTT muitas vezes tentam diferenciar-se da 

Netflix, fornecendo conteúdo alternativo e tentando alavancar seu poder de mercado: "Todas as 

empresas de TV por assinatura já perceberam que a Netflix chegou para agitar o mercado e 

estão tentando proteger os seus direitos. Todos os acordos e negociações com canais de 

televisão por assinatura estão cada vez mais difíceis, porque eles querem os direitos SVOD com 

exclusividade - se você também vender para Netflix, eles não estão interessados”. 

 Os participantes latino-americanos acreditam que os maiores desafios na construção de um 

serviço de OTT são diferenciação e marketing - comunicar os benefícios e as características 

únicas do seu serviço de OTT para os consumidores. 

 Adquirir direitos de mercado de massa será difícil - o conteúdo internacional é geralmente 

caro e muito conteúdo local é mantido internamente pelas empresas emissoras de TV. 

 No entanto, os entrevistados esperam ver um aumento do número de serviços de nicho, 

especialmente serviços que ofereçam conteúdo original com um especialista seguinte. 

 Os participantes concordam que o custo e o desafio da tecnologia é cada vez menor, 

especialmente para serviços que exigem características de menor complexidade e 

funcionalidade. 
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 Participantes da indústria sentem que há uma falta de conteúdo local premium disponível no 

mercado: "Não há uma variedade de conteúdo local que realmente apele para um serviço de 

high-end. Há lotes de conteúdo gratuito na TV livre, mas poucas pessoas pagariam por isso. 

Conteúdo latino-americano como ‘Narcos’ têm um apelo, mas há muito poucos programas 

semelhantes e a maioria está ferozmente protegido por seus proprietários". 

 As opiniões foram variadas sobre a importância e o custo do conteúdo original - alguns 

participantes sentem que poderia reduzir o custo total do conteúdo: "Como a Netflix está 

concentrada em uma faixa mais estreita de conteúdo e fornece mais originais, isto deve conduzir 

a uma baixa nos custos de conteúdo do mercado - não haverá mais conteúdo disponível para 

comprar por outros provedores de SVOD". 

 No entanto, outros esperavam que o conteúdo original seria necessário para operar um serviço 

de OTT de sucesso, aumentando o risco e a despesa: "A Netflix mudou as regras do jogo - para 

competir você precisa ter conteúdo original, que é caro e difícil de produzir. Vai ser muito difícil 

para os fornecedores locais alcançar níveis similares de gastos para a produção de shows". 

 Os participantes sentiram que um importante diferencial da Netflix poderia ser a curadoria de 

conteúdo: "O que a Netflix não tem atualmente é um bom mecanismo de recomendação - 

vemos o sucesso com serviços que são ou que fornecem um conjunto menor de conteúdo e o 

atualizam regularmente, ou a criação de listas com curadoria e recomendação humana. Muitos 

consumidores estão sobrecarregados por muitas opções, mas as recomendações da Netflix nem 

sempre são confiáveis - preferimos ter uma pessoa criando e recomendando listas". 

 Outra característica fundamental que não está fortemente presente no mercado latino-

americano são canais lineares entregues através de OTT - enquanto os participantes da indústria 

enxergam a infraestrutura como uma barreira para isso, ela é percebida como uma área de 

crescimento potencial: "Para muitos tipos de conteúdo, VOD não é interessante, você quer vê-lo 

ao vivo. Se as redes podem se tornar boas o suficiente para oferecer TV ao vivo em boa 

qualidade a través de OTT, acredito que veremos um crescimento significativo do mercado." 

 

O maior desafio para lançamento de serviços de OTT na América Latina nos próximos anos deve ser a 

construção de uma marca diferenciada - com vários participantes competindo para atrair os 

consumidores e tomar parte do mercado, torna-se mais difícil e mais caro destacar-se e atrair uma 

base de assinantes. 

 Os jogadores da indústria esperam ver investimentos significativamente maiores em marketing e 

aquisição de clientes, em um mercado cada vez mais competitivo: "Marca e marketing são 

incrivelmente difíceis e a situação está cada vez mais dramática. As pessoas que estão 

atualmente no mercado cometeram erros e descobriram o que funciona e o que não funciona - 

será muito difícil para um novo serviço de mercado de massa conseguir realmente destacar-se". 

 Por outro lado, alguns participantes do mercado esperam que os serviços de OTT a serem 

lançados nos próximos anos tenham acesso a consumidores mais educados, mais familiarizados 
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com o conceito de OTT: "Quando a Netflix entrou no mercado ninguém tinha ouvido falar deles - 

ainda há um longo caminho a percorrer em termos de educação e conscientização, mas as 

empresas pioneiras no mercado tiveram que investir muito tempo e dinheiro na tentativa de 

mostrar às pessoas o que é um produto de OTT e por que eles devem querer um". 

 

Para as empresas latino-americanas, a tecnologia para lançar um serviço de OTT premium deve 

tornar-se cada vez mais fácil - poucas empresas irão construir suas próprias plataformas e desenvolver 

recursos inovadores: 

 Os custos de tecnologia deverão cair para a grande maioria dos serviços de OTT, com 

componentes cada vez mais fáceis de usar: "Os custos de lançamento de um serviço de OTT 

caíram 75% nos últimos três anos e os jogadores são mais rápidos na implantação, possuem mais 

recursos. A tecnologia foi um grande desafio para os provedores de OTT, antes era necessário 

construí-lo em casa – já temos visto grandes mudanças no mercado". 

 No entanto, para serviços que competem no extremo superior do mercado, as características 

especializadas devem ser mais caras, por exemplo, ferramentas de busca e recomendação: "Se 

você quiser competir com um serviço como a Netflix, eu não subestimaria o gasto necessário para 

construir um grande produto - eles estão em todas as plataformas, investem pesado em pesquisa 

e desenvolvimento, para criar novos recursos. Você pode construir um serviço simples e muito 

barato, mas para ter um produto diferenciado e sem problemas ainda é um desafio". 

 Além disso, os entrevistados percebem que ainda há desafios tecnológicos remanescentes na 

forma de infraestrutura e distribuição: "Com certeza esperamos que a infraestrutura CDN irá 

melhorar ao longo dos próximos três anos - está intimamente relacionado com os desafios de 

banda larga e infraestrutura". 

 Os participantes da indústria não esperam muitas novidades a serem desenvolvidas no mercado 

latino-americano: "Há um monte de boas habilidades técnicas, mas para fazer um produto muito 

competitivo, você precisa mais do que isso. Nós não temos nenhuma cultura de desenvolvimento 

de novos produtos - somos capazes de colocar as coisas em conjunto e integrar, mas não há 

grande tradição de desenvolver novos recursos de pesquisa e desenvolvimento". 

 

Haverá grande disponibilidade de capital para o lançamento de um serviço de OTT, com muitas 

empresas e investidores independentes interessados em produtos de OTT premium. No entanto, o 

capital necessário para o lançamento e serviço de OTT é improvável que diminua ao longo dos 

próximos três anos. 

 Muitas grandes empresas de mídia e os capitalistas de risco estão interessados na América Latina 

como mercado em crescimento - e em OTT como uma indústria em crescimento: "Os investidores 

estão sempre interessados em novos mercados, e o mercado de SVOD tem se mostrado em 

grande crescimento em outros mercados. E a América Latina é atraente, com o mercado de OTT 
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ainda relativamente imaturo, em um mercado em crescimento. Os investidores estão muito 

abertos a financiar este tipo de empreendimento”. 

 

5.2 Serviços de Nicho 

As barreiras para a construção de um serviço de nicho de OTT estão em queda: a tecnologia para 

construir um produto é cada vez melhor e mais barata, o conteúdo de interesse especialista está 

disponível - alcançar o público-alvo ainda é um desafio, mas superfans são alvo de muitos serviços de 

nicho, que tendem a auto-agregar através de fóruns de internet e comunidades. 

 A maioria dos profissionais da indústria acredita que há relevante conteúdo de nicho disponível: 

"Há lotes de conteúdo de nicho disponíveis – especialmente com a captura e processamento 

digital tornando-se mais fácil. Certos tipos de conteúdo, tais como conteúdo latino-americano e 

esportes pequenos precisam dos meios de comunicação - eles irão vender os seus direitos pela 

quantia que você puder oferecer, pois eles não têm outra saída". 

 Além disso, os participantes latino-americanos são muito positivos sobre o conteúdo original em 

canais de nicho: "Algum conteúdo de nicho pode ser de difícil licença, mas é muito mais fácil em 

termos de criação de conteúdo. Há espaço para criar seu próprio conteúdo de vídeo que não 

têm apelo comercial suficiente para uma grande empresa emissora, mas que tem um segmento 

especialista”. 

 A tecnologia também está melhorando rapidamente - especialmente porque a maioria dos 

serviços de nicho não precisa competir em recursos com os grandes fornecedores do mercado 

de massa: "Para a grande maioria dos serviços de nicho, você está perfeitamente bem com um 

produto - os consumidores vão se inscrever por causa de seu interesse no conteúdo, não por 

causa da experiência de usuário. Há algumas áreas que podem beneficiar-se de recursos 

adicionais - como conteúdo infantil que exige recursos adicionais de segurança - mas eles são 

poucos e distantes entre si". 

 Para serviços de nicho de sucesso, os custos mais baixos de conteúdo e tecnologia resultarão em 

margens mais elevadas: "Serviços de nicho tendem a ter uma margem superior - existem menos 

assinantes, porém, ainda assim pode ser definitivamente mais rentável, mesmo com 50-100,000 

assinantes". 

 

No entanto, fatores econômicos mostram que será difícil para muitos serviços de nicho obter 

suficientes assinantes: 

 Os entrevistados sentiram que as ofertas gratuitas e financiadas por anúncios, por exemplo, no 

YouTube, poderiam ser um problema maior para os serviços de nicho do que para os serviços de 

mercado de massa: "Há um monte de programas de nicho no YouTube - para muitos fãs o 

conteúdo livre será suficiente. Você precisa mostrar uma oferta premium real para atrair 

assinantes quando há tanto conteúdo gratuito disponível". 
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 Além disso, um pequeno segmento de consumidores será capaz de assinar várias ofertas, o que 

irá limitar a audiência potencial de muitas ofertas de nicho: "O mercado alvo em potencial para 

qualquer serviço de OTT premium é apenas uma pequena parcela da população global – e o 

mercado-alvo que vai ser capaz de assinar várias ofertas, que estão interessados em diferentes 

conteúdos de nicho, é apenas uma pequena parte disso". 

 Portanto, os participantes da indústria esperam que o desafio para muitos serviços de nicho será 

uma escalada internacional - tanto em termos de direitos como de marketing: "Você tem que 

fornecer um serviço altamente pessoal com curadoria de conteúdo especialista - mas como você 

não tem um enorme público local é provável que você precise escalá-lo em vários países. Isso 

aumenta rapidamente o custo de marketing e de direitos". 

 

5.3 Diferenças locais 

 

México 

 Um tema importante do seminário mexicano foi a proximidade e a influência dos EUA. Muitos 

participantes percebem um crescente interesse do mercado hispânico nos EUA, que tanto 

aumenta o investimento em conteúdo mexicano como também aumenta os preços para 

conteúdo de qualidade: "O mercado latino-americano nos EUA está crescendo fortemente e 

muitos serviços norte-americanos estão expandindo seu conteúdo em língua espanhola. O 

dinheiro para conteúdo premium no México provém em grande parte dos EUA, por programas 

como ‘Narcos’ - mas os direitos também estão voltando para as empresas americanas". 

 

Brasil 

 Uma das principais barreiras para os serviços de OTT no Brasil, particularmente, são os gastos com 

marketing, devido ao tamanho e a diversidade do país: "Somos um país grande com uma grande 

gama de diferentes culturas. É difícil fazer o trabalho de marketing funcionar em todas as regiões, 

você tem que mostrar mensagens diferentes para pessoas diferentes". 
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6 Demanda do consumidor 

Os consumidores estarão mais ou menos interessados em pagar por serviços de OTT premium em 

2018? 

 

 

Participantes da indústria no México, Brasil e Argentina pensam que ainda que exista demanda dos 

consumidores por serviços existentes de OTT premium, grande parte do mercado alvo potencial ainda 

não possui consciência e compreensão sobre o mercado de OTT. 

 Os executivos da indústria percebem a consciência de serviços de OTT premium ainda limitada 

aos consumidores urbanos mais educados: "Não acredito que as pessoas estão muito 

familiarizados com serviços de OTT em geral - aprenderam sobre o YouTube e amam as redes 

sociais, mas conteúdo de TV ainda é em grande parte limitado às telas dos televisores". 

 A pesar do movimento precursor da Netflix nos mercados latino-americanos, ela não é vista como 

uma das principais marcas com conteúdo bem conhecido: "Os usuários da Netflix são mais jovens, 

tecnológicos, de melhor poder aquisitivo - ainda não se espalhou para a geração mais velha. 

Quando eu morava nos EUA, Netflix era o assunto do escritório – o que não é o caso por aqui - o 

conteúdo da conversa de cafézinho se baseia nos canais abertos". 

 A consciência sobre OTT deve ser principalmente impulsionada por serviços gratuitos, tais como 

emissoras e mídias sociais: "Os consumidores latino-americanos são usuários massivos de serviços 

online gratuitos - Facebook, WhatsApp, YouTube. Como as emissoras começam a mover-se para 

este mercado e oferecem serviços AVOD gratuitamente, os consumidores vão começar a 

aprender sobre a visualização de conteúdos longos on-line, o que levará a uma maior propensão 

para se inscrever em serviços de OTT premium". 

 O conhecimento deverá crescer com os provedores de televisão por assinatura e emissoras 

desenvolvendo e lançando novos produtos de OTT premium: "Muitos provedores de TV paga, 

proprietários de conteúdo e agregadores independentes estão planejando lançar um serviço de 

OTT nos próximos anos. Eles irão investir muito dinheiro no mercado e mais pessoas vão aprender 

sobre ele". 

 Os participantes do seminário percebem a desigualdade econômica como uma forte 

barreira para serviços de OTT premium, com apenas as classes socioeconômicas superiores 

capazes de pagar por serviços de OTT. 

 Além disso, a consciência sobre serviços de OTT é relativamente baixa, mas deverá 

aumentar à medida que mais empresas lancem serviços e invistam em marketing. 

 A pirataria é sentida pelos participantes da indústria como muito prevalente e aceita, e os 

serviços terão necessidade de fornecer uma vantagem tangível sobre a pirataria para atingir 

a demanda. 
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No entanto, como em muitos outros países, a geração mais jovem é geralmente a mais interessada 

em conteúdo on-demand, tendo crescido com serviços de vídeo da Internet como o YouTube. 

 O uso de smartphones e tablets é mais prevalente entre os consumidores jovens e eles sentem-se 

mais interessados em assistir tanto conteúdo longos como de forma resumida em seus dispositivos 

conectados: "Os consumidores mais jovens estão assistindo conteúdo de longo formato em seus 

dispositivos - ao invés de usar uma televisão comum. Eles não entendem por que deveriam ter que 

esperar até sexta-feira para assistir a mais um episódio. Eles querem acessar o seu conteúdo a 

qualquer hora em qualquer lugar". 

 As crianças que estão crescendo com o YouTube e mídias sociais também estão mostrando 

comportamentos diferentes em termos de preferências de conteúdo: "Há crianças e adolescentes 

que não assistem programação profissional - assistem YouTube, bloggers. Estou realmente em ver 

como isso impactará à medida que envelhecem". 

 

Existem muitos substitutos importantes nos mercados da América Latina, reduzindo o tempo gasto com 

um potencial serviço de OTT premium - incluindo televisão livre e paga (ver 7.1), mídias sociais e jogos. 

Além disso, a pirataria é vista como uma grande barreira para o mercado de OTT - é generalizada e 

culturalmente aceita, com limitada ação governamental ou regulamentos de ISP. 

 As redes sociais tomam uma grande parte do tempo dos consumidores latino-americanos: "As 

pessoas passam muito tempo online - mas principalmente em redes sociais como Facebook e 

WhatsApp. São também lugares onde você potencialmente poderia acessar conteúdo ilegal – 

algumas pessoas compartilham links para baixar programas de TV e filmes, por exemplo". 

 Para os consumidores latino-americanos famintos por conteúdo, a pirataria é vista como a única 

maneira de assistir a determinados conteúdos, sem ter que esperar até que esteja disponibilizado 

para a América Latina: "A pirataria é um problema - é o único lugar onde você pode obter todos 

os conteúdos que desejar. Há grandes desafios ao redor de janelas e direitos de conteúdo. As 

pessoas irão se sentar até as 3:00 da madrugada para baixar o último episódio de um novo show 

dos EUA - eles não querem esperar meses até que esteja disponível pelos serviços locais". 

 Os executivos também sinalizaram a qualidade de determinados produtos ilegais - a experiência 

do usuário é tão boa quanto ou até melhor do que serviços legais: "PopcornTime é, em muitos 

aspectos, um produto melhor que Netflix - a interface do usuário é brilhante, você nunca 

adivinharia que se trata de um produto ilegal. Com facilidade de uso e acesso a conteúdo de 

alta qualidade, é difícil convencer as pessoas a pagar". 

 No entanto, as partes interessadas do mercado em geral acreditam que um grande produto 

possui o potencial para conquistar os piratas atuais - deve ser uma experiência pela qual valha a 

pena pagar: "Os consumidores pagarão por conteúdo importante e uma grande experiência - o 

desafio está em fornecer um serviço que seja significativamente melhor que as ofertas gratuitas ou 

pirateadas". 
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6.1 Diferenças locais 

México 

 No México, os participantes da indústria sentem que muitos consumidores estariam interessados 

em assinar vários serviços: "Mais e mais pessoas estão optando por trocar seu pacote de TV por 

assinatura por um ou mais serviços de OTT. Acredito que definitivamente há interesse em ter várias 

assinaturas - você teria Netflix para suas séries de TV e então assinaria um serviço de esportes ou 

filme especialista". 

 

Brasil 

 O mercado de TV aberta no Brasil é muito forte e provedor de conteúdo local superior e 

culturalmente relevante: "A TV livre levará um longo tempo para enfraquecer. Há uma enorme 

quantidade de shows em muitas emissoras. As redes são bem financiadas e possuem relevância 

cultural. Em muitos mercados europeus, a TV aberta não é muito boa, por isso eles consomem 

conteúdo americano - mas a nossa TV é grande!" 

 

Argentina 

 Na Argentina, os provedores de cabo têm poder de mercado significativo e capacidade de reter 

os consumidores: "Tentei cortar a TV do meu pacote de serviços e descobri que é quase impossível 

- depois de muitas horas ao telefone e operadores tentando me convencer do contrário, eles me 

ofereceram um pacote triplo por apenas $2 a mais por mês, em comparação com um contrato 

só de internet. Muitos operadores de cabo na Argentina irão agrupar internet com TV a um preço 

muito baixo para não perder clientes de TV por assinatura, mesmo à custa de receitas". 

 Os participantes do seminário na Argentina também referenciaram a propensão de seus 

compatriotas por adquirir apenas o serviço do líder de mercado: "Na Argentina, estamos 

acostumados a consumir apenas os principais produtos. Este será um grande desafio para os 

novos serviços de OTT - uma vez que um produto se estabeleceu como o melhor produto, será 

muito difícil convencer os consumidores a mudar". 
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7 Dinâmica competitiva 

Como evoluirá a dinâmica competitiva até 2018? 

 

 

7.1 Serviços para o mercado de massa 

Netflix é atualmente o jogador dominante no mercado latino-americano e espera-se que mantenha 

uma participação maioritária em todos os três mercados. No entanto, os participantes da indústria 

acreditam que a sua quota diminuirá com os fornecedores locais atendendo os interesses de 

conteúdo regionais e com as condições de mercado existentes. Em 2015 houve uma série de novos 

lançamentos no mercado latino-americano - e há mais por vir em 2016. 

Quadro 10 - Cronograma de lançamentos SVOD selecionados (2010-2016) 

 

 

 Até a presente data, o mercado latino-americano é dominado pela Netflix, com ofertas de 

televisão por assinatura como Clarovideo competindo pelo segundo lugar. No entanto, com 

uma série de novos serviços sendo lançandos ou re-lançados em 2015/2016, os participantes 

da indústria esperam ver o aumento da concorrência no mercado de massa de OTT. 

 Enquanto fornecedores de televisão por assinatura possuem vantagens no lançamento de 

um serviço de OTT premium, algumas emissoras têm posições muito fortes no mercado e 

acesso a quantidades significativas de conteúdo local - forte potencial de também ter uma 

quota do mercado de OTT premium. 

 Os executivos da indústria são positivos sobre as perspectivas para serviços de nicho - 

especialmente em nichos de mercado de grande interesse como futebol, conteúdos infantis 

e religiosos. 
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 Os operadores móveis, tais como Claro e Movistar, chegaram mais cedo ao mercado latino-

americano e terão de se adaptar de um telefone móvel para o modelo de SVOD – porém os 

entrevistados acreditam que eles podem lutar para manter a sua posição: "As operadoras de 

telefonia móvel foram as pioneiras neste espaço - os provedores de televisão por assinatura 

estavam nervosos com a possibilidade de canibalização de seus serviços, e ISPs têm sido 

fortemente regulamentadas. Eles se adaptaram ao modelo SVOD e o estão fazendo muito bem - 

porém serão desafiados quando os proprietários de conteúdo e operadores de televisão por 

assinatura começarem a oferecer os seus próprios serviços". 

 Muitos participantes da indústria acreditam que os fornecedores de televisão por assinatura têm 

potencial para ser a segunda maior categoria após Netflix, possuindo os direitos existentes e as 

relações de consumo: "Fornecedores de TV paga têm os direitos e os relacionamentos com os 

clientes existentes - ninguém tem sido muito bem sucedido até agora, mas é um mercado 

desafiador". 

 Os seminários também incluiram um número de agregadores de conteúdo independentes, que 

fixaram metas significativas de crescimento no mercado latino-americano: "Pensamos que 

podemos tomar uma fatia significativa do mercado, por sermos ágeis e sensíveis ao mercado, 

oferecendo novas funcionalidades, um grande experiência do usuário e um mix de conteúdo 

local e internacional. É algo que falta no mercado latino-americano no momento e podemos 

preencher esse espaço". 

 Os participantes do seminário esperam que haverá um espaço no mercado para as principais 

emissoras com conteúdo exclusivo, por exemplo, telenovelas: "Certas emissoras têm conteúdo 

exclusivo que pode agradar tanto local quanto internacionalmente - muitas das principais 

emissoras estão se concentrando primeiramente em sua proposição AVOD, porém pode-se 

definitivamente imaginar um serviço de assinatura de telenovelas com apelo local e 

internacional." 

 No entanto, relativamente poucas emissoras de TV possuem a força de conteúdo para construir 

um modelo de financiamento de assinatura exitoso: "Para a maioria das principais emissoras da 

América Latina, assinatura será sempre um desafio já que eles são oferecidos de forma gratuita. 

Há alguns com conteúdo realmente único e bibliotecas, mas para a maior parte do conteúdo 

não será suficiente para conduzir a assinaturas". 

 

Os contribuintes do seminário, particularmente no Brasil e no México, também discutiram a 

importância da publicidade e sua relevância no mercado de vídeo de OTT. Em geral, os participantes 

da indústria esperam que vídeos financiados por anúncios ganhem uma quota de mercado 

significativamente maior na região do que quando comparado com os EUA e a Europa - devido ao 

poder de consumo inferior, bem como a aceitação cultural do conteúdo financiado por publicidade. 

 Os agentes do mercado sentem que o preço é uma grande barreira para a aceitação dos 

serviços de OTT premium - muitos consumidores estão relutantes ou são incapazes de pagar: "Há 

importantes questões de classe na América Latina - acredito que apenas 5% da população no 
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Brasil e México é capaz de gastar facilmente em serviços de OTT premium. E se você não pode 

pagar, você tentará acessar o conteúdo através de outros meios - pirataria ou serviços 

financiados por publicidade."  

 Conteúdo financiado pelo anunciante é geralmente aceito - os consumidores seriam mais felizes 

assistindo publicidade do que pagando por uma assinatura mensal: "Todo grande conteúdo na TV 

do Brasil é gratuito e financiado por anúncios - as pessoas estão acostumadas a assistir 

publicidade e não estão acostumadas a pagar por conteúdo". 

 Dada a menor propensão a pagar, os entrevistados observaram que muitos provedores de TV por 

assinatura foram adiando a entrada no mercado de OTT devido a preocupações com a 

monetização sem publicidade: "Os jogadores de TV tradicionais têm muito trabalho pela frente 

para fazer com que os produtos de OTT funcionem e comecem a se fundir com sua audiência 

lineal. O maior problema para eles é que não entendem como monetizar conteúdo de forma 

sustentável através de um serviço de OTT premium sem anúncios - como se substitui comerciais?" 

 

7.1.1 Diferenças locais 

 

México: 

 No México, um aspecto importante do ambiente competitivo é a proximidade cultural e 

geográfica com os EUA: "A proximidade com o mercado norte-americano é um desafio e uma 

oportunidade - muitas das principais empresas norte-americanas estão investindo em conteúdo 

latino-americano, alguns são inclusive produzidos no México. Mas isso pode significar que o 

cenário competitivo seja muito desafiador para os serviços nacionais de OTT, pois eles não têm os 

mesmos recursos para este tipo de conteúdo". 

 O México também possui fortes conglomerados de mídia que possuem ambas plataformas de 

televisão por assinatura e alguns dos canais de difusão livre mais populares: "Há empresas muito 

fortes no México com poder de mercado significativo - que possuem grande parte do conteúdo 

mais popular e ofertas exclusivas, com muitos provedores de conteúdo. É difícil competir em um 

mercado tão concentrado". 

 No México, e em menor escala no Brasil, os agentes do mercado também estavam otimistas sobre 

as perspectivas para o YouTube Red: "O México é um dos maiores países em streaming do 

YouTube em todo o mundo, assistimos 8-10 horas por pessoa por mês, em média, e existem muitos 

canais gratuitos com milhões de assinantes. Eu não acho que o YouTube Red terá uma 

participação maciça de mercado, mas certamente causará algum impacto, especialmente no 

mercado de nicho." 

 

Brasil: 
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 Os participantes brasileiros também foram os mais otimistas sobre as perspectivas para as suas 

emissoras, dado o seu grande e vibrante mercado de TV aberta: "As principais emissoras 

desempenharão um grande papel no espaço de OTT. Elas podem se concentrar em seus 

produtos AVOD primeiro, mas são uma parte tão importante do espaço de mídia brasileiro que 

certamente mudarão para OTT premium, e seu conteúdo é bom o suficiente para fornecer um 

produto realmente convincente". 

 Tanto no México como no Brasil, os participantes do seminário acreditam que as plataformas de 

jogos possuem potencial para assumir uma parte significativa do mercado: "Acredito que as 

plataformas de jogos têm escopo para serem participantes significativos no mercado latino-

americano. Há um grande apetite para os jogos e as pessoas já estão assinando serviços - a 

barreira daí para conteúdo de vídeo por assinatura é muito baixa". 

 

Argentina: 

 A Argentina tem uma penetração de TV paga muito maior do que no México e no Brasil, e os 

executivos da indústria estavam mais otimistas sobre as perspectivas para os provedores de TV 

paga para influenciar o mercado de OTT premium: "Grande parte da dinâmica competitiva na 

Argentina dependerá do papel que provedores de TV paga optem por tomar - eles têm poder de 

mercado significativo e podem bloquear direitos de provedores de OTT premium. Além disso, eles 

têm influência sobre seus assinantes – pode ser muito difícil reduzir ou cortar um pacote de cabos, 

porque os provedores preferem reduzir os custos a perder assinantes ". 

 

 

7.2 Serviços de Nicho 

Conscientização e interesse em serviços de OTT de nicho devem acompanhar o interesse e 

conhecimento dos serviços do mercado de massa - no entanto, o contrário também pode acontecer. 

 Participantes da indústria em todos os seminários se mostraram muito entusiasmados com a 

perspectiva no segmento de esportes - especialmente o futebol possui uma grande base de fãs 

apaixonados que estariam interessados em pagar por conteúdo premium adicional: "O futebol é 

uma paixão nacional - e realmente chave para provedores de TV. Os grandes direitos são muito 

caros para um serviço de OTT - porém esperamos ver vários serviços baseados em conteúdo de 

bastidores, jogos clássicos, entrevistas, etc." 

 Da mesma forma, o conteúdo infantil foi percebido como um importante nicho de mercado, pois 

os pais podem assinar conteúdo OTT premium para as crianças consumirem em dispositivos 

conectados: "As crianças são bons condutores de conteúdo premium, porque os pais querem ter 

certeza de que seu filho está seguro – e pagariam por isso". 

 Alguns provedores da indústria acreditam que os serviços de nicho poderiam ser mais um 

complemento de um serviço de televisão por assinatura existente e, portanto, atrair os 
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consumidores que não estariam interessados em cancelar ou reduzir o pacote da TV a cabo: "Os 

serviços de nicho são complementares e adicionais, de forma que os serviços de mercado de 

massa não são. Você pode não estar interessado em ter Netflix porque você ama seu conteúdo 

de TV, mas você ainda pode querer pagar por vídeos de seu interesse e nicho favorito - seja 

basquete ou ballet". 

 

Menor e mais especializados, os nichos devem ganhar força mais lentamente, mas como a maioria 

dos serviços de nicho devem ser regionais, muitos dos entrevistados estavam otimistas sobre as 

perspectivas para serviços especializados: 

 Muitos esportes têm um conjunto distinto de "super-fãs", que os profissionais da indústria acreditam 

que estarão dispostos a pagar por conteúdo premium adicional que não está acessível através 

do seu serviço de TV padrão: "Se você é um fã de esportes, você pode obter muito mais jogos 

através de um serviço especializado que com um canal de esportes como ESPN. O futebol é 

popular, mas muitos outros esportes não estão recebendo suficiente atenção - basquetebol, 

hóquei no gelo, todos os esportes dos EUA – existem muitos fãs que estão propensos a pagar para 

serem bem servidos com conteúdo". 

 Conteúdo religioso também foi marcado pelos entrevistados como um nicho importante, como 

muitas igrejas já oferecem serviços de assinatura, poderiam incluir conteúdo de vídeo: "A religião 

representa uma grande parte da vida de muitas famílias latino-americanas - elas já pagam sua 

igreja e têm um constante fluxo de conteúdo de vídeo de sermões e eventos". 

 

 

7.2.1 Diferenças locais 

México 

 Os participantes do seminário no México foram os mais animados com as perspectivas de serviços 

de nicho, estimando que 30-40 serviços de nicho de sucesso poderiam estar presentes no México 

durante os próximos três anos. As áreas superiores para serviços de nicho mencionadas foram 

esportes e filmes especialistas, além de personalidade, música e serviços para crianças, por já 

existirem vários serviços de sucesso no país. 

 No México, houve também um foco em serviços de estilo de vida e artes: "Há um apetite incrível 

para conteúdo de estilo de vida - como yoga, culinária, artesanato, fitness - você poderia 

facilmente imaginar um ou vários serviços de OTT bem sucedidos em cada uma dessas 

categorias". 

 

Brasil 
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 Ao contrário do México, os atores do mercado brasileiro não foram muito otimistas quanto a 

conteúdo de nicho ao longo dos próximos três anos, citando a crise econômica como 

especialmente desafiadora para os serviços de assinatura menores. No entanto, eles ainda 

estimam que 15-20 serviços de nicho poderiam ganhar força, especialmente nos segmentos de 

esportes e conteúdos infantis. 

 Nichos especialistas que podem ter tração adicional no Brasil incluem serviços religiosos e de 

conteúdo adulto: "As igrejas são mais importantes no Brasil do que em muitos outros países latino-

americanos - eles têm grande influência e já possuem muitos assinantes pagantes". 

 

Argentina 

 O mercado argentino é significativamente menor do que os mercados mexicanos e brasileiros. Os 

participantes do seminário sugerem que apenas 10-15 serviços de nicho iriam ganhar força 

significativa no país. No entanto, eles também sentiram que o mercado argentino avançou mais 

em seu apetite por conteúdo de nicho quando comparado a outros mercados latino-americanos 

(por exemplo, o Brasil). Nichos-chave para o mercado argentino citados foram esportes, filmes, 

música especialista e conteúdos para crianças, com 3-4 serviços de sucesso estimados em cada 

nicho. 

 Além disso, os participantes argentinos sentiram positivas as perspectivas quanto aos serviços para 

artes: "Há um grande interesse em artes e música - surpreendentemente muitas pessoas estão 

interessadas em ópera, balé - e, obviamente a Argentina tem uma grande tradição de tango". 
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8 Conclusões - OTT premium em 2018 

Durante os próximos três anos, espera-se ver um crescimento no mercado latino-americano de OTT 

premium, impulsionado principalmente pelo aumento da conscientização do consumidor e uma série 

de novos operadores. O mercado deverá ser caracterizado por cinco fatores principais: 

 Situação económica e infraestrutura deverão permanecer desafiadoras: Os executivos da 

indústria não esperam uma evolução positiva em grande escala, quer da economia, da 

infraestrutura de banda larga ou de penetração do cartão de crédito. Enquanto se espera que a 

qualidade da banda larga e a penetração melhorem, muitos agentes do mercado percebem 

que as mudanças serão relativamente lentas nos três países. Além disso, os profissionais do 

mercado esperam que muitos provedores oferecerão métodos alternativos de pagamento, o que 

permite o acesso a seus serviços. 

 Potencial de crescimento de OTT: No entanto, os fornecedores ainda acreditam que há uma 

margem significativa para o crescimento dos serviços de OTT - como uma opção de baixo custo 

para a televisão por assinatura ou para acessar a conteúdo específico. A previsão mais otimista 

foi na Argentina, o menor mercado entre os três estudados, onde os participantes esperam dobrar 

as receitas de OTT premium em 2018, crescendo a uma taxa de 29% CAGR. No Brasil, os 

participantes esperam ver um crescimento de 21% CAGR ao longo dos próximos três anos. Se 

confirmado, isso significa que o Brasil ultrapassaria o México, que prevê uma taxa menos 

dramática de mudança, em 10% CAGR. 

Anexo 11: Valor do mercado de OTT premium em 2018 

 

 Netflix deverá manter-se dominante: A Netflix atualmente representa cerca de 65% do mercado 

latino-americano e acredita-se que irão manter a maioria do mercado no México, Brasil e 

Argentina em 2018. No entanto, os participantes esperam que a quota de mercado da Netflix 

deve baixar para 2018, com a entrada de prestadores domésticos ganhando força e prestando 

serviços que são mais adaptados aos mercados latino-americanos. 

 Oportunidade de conteúdo doméstico: Em todos os mercados, os participantes percebem que a 

demanda por conteúdo nacional e regional é grande - os consumidores identificam que as 

ofertas existentes estão focadas em conteúdos com base nos EUA e não representam interesses 

de conteúdo nacional. Pode haver uma oportunidade para uma empresa nacional ou regional, 
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para capturar uma grande quota de mercado com ofertas altamente adaptadas - embora os 

direitos de comercialização e os custos de produção de conteúdo necessários para competir 

possam ser muito altos. 

 Dinheiro = Tempo: O mercado latino-americano é visto como uma grande oportunidade para 

muitos serviços de OTT premium - com uma grande população, barreiras linguísticas limitadas em 

todas as regiões, uma economia em desenvolvimento e interesse em tecnologia. No entanto, o 

mercado não está totalmente pronto para a implantação de serviços de OTT premium em grande 

escala, e os novos operadores devem estar preparados para ver a rentabilidade bastante 

limitada por um número expressivo de anos. Ter capital pode permitir que as empresas se 

posicionem bem para esperar que o mercado se estabeleça, e capitalizar-se com o 

desenvolvimento futuro deste. 
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Apêndice A: Metodologia 

O programa de pesquisa da MTM foi estruturado em torno de uma forma adaptada da técnica Delphi 

- uma abordagem amplamente utilizada para o desenvolvimento de previsões e perspectivas sobre o 

futuro, estimulando um consenso, considerando a opinião de um experiente grupo de participantes 

da indústria. A técnica destina-se a facilitar o acesso aos atributos positivos de grupos que interagem, 

sintetizando o conhecimento a partir de uma variedade de fontes e perspectivas da indústria para 

desenvolver uma perspectiva comum sobre a evolução futura do mercado. 

Para concluir este estudo, a MTM analisou e sintetizou uma ampla gama de informação e dados 

publicamente disponíveis relativos ao desenvolvimento de serviços de OTT premium no mercado dos 

EUA. Todas as fontes foram atribuídas. Em seguida, realizaram entrevistas com 10 altos executivos com 

grande conhecimento do mercado latino-americano, explorando suas perspectivas sobre alavancas 

e barreiras de mercado, a dinâmica competitiva e desenvolvimentos futuros. 

Com base nos resultados destas etapas de pesquisa, a MTM desenvolveu um quadro analítico para 

estruturar as discussões Delphi. O quadro foi utilizado em três seminários especialmente realizados na 

Cidade do México, Buenos Aires e São Paulo. Os seminários foram assistidos por um grupo diverso de 

experientes executivos de tecnologia, mídia e indústrias de entretenimento, incluindo estúdios e redes 

de televisão, titulares de direitos, distribuidores de programação de vídeo multicanal (MVPDs), 

provedores dos mercados de massa e de nicho de OTT, empresas de vídeo online, produtores e 

investidores. 

A equipe de projeto da MTM (Jon Watts e Karin Bergvall, com o apoio de Stephen Adshead e Ed Corn) 

foi apoiada pelos principais executivos da Ooyala (Steve Biondolillo e Raul Garcia) e Vindicia (Bryta 

Schulz, Kevin Cancilla e Alejandro Couce). 
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Apêndice B: O quadro do estudo em detalhe 

Usamos um quadro de quatro etapas simples para estruturar nosso programa de pesquisa e análise. O 

quadro foi utilizado para explorar sistematicamente as perspectivas da indústria sobre o 

desenvolvimento do mercado e ambiente competitivo dos serviços de OTT premium durante os 

próximos três anos. 

Estimuladores de mercado 

Estimuladores de mercado compreendem as condições subjacentes necessários para suportar 

serviços de OTT premium, incluindo a infraestrutura de banda larga, a penetração de dispositivos 

conectados, pagamentos e regulamentação. 

Anexo 12: Estimuladores de mercado 

Fator de 

mercado 

Questões-chave 

Banda Larga • As velocidades de banda larga são suficientemente rápidas para os serviços 

de OTT?  

• As pessoas que estão interessadas em OTT têm acesso à banda larga 

suficientemente rápida? 

• Internet móvel é um grande facilitador de serviços de OTT? 

Dispositivos • Quantos consumidores têm dispositivos conectados? 

• Quais dispositivos são os mais importantes para o crescimento da OTT premium 

- tablets, smartphones, TVs conectadas? 

Pagamento • Quão rápida está crescendo a adoção de cartões de crédito? 

• Os provedores de OTT estão oferecendo métodos alternativos de pagamento 

- por exemplo, junto a contas de serviços públicos, cartões-presente, através 

de pagamentos móveis? 

Regulamentacão • Como estão regulados os serviços de OTT premium hoje - no contexto mais 

vasto da regulamentação de transmissão?  

• Como estão sendo abordados temas como pirataria e violação de direitos 

autorais?  

 



       35 

  

MTM | 20-22 Shelton Street, London, WC2H 9JJ, UK | +44(0)20 7385 7510 | info@mtmlondon.com 
 

  



       36 

  

MTM | 20-22 Shelton Street, London, WC2H 9JJ, UK | +44(0)20 7385 7510 | info@mtmlondon.com 
 

Fatores de sucesso e requisitos de negócio de alto nível 

Fatores de sucesso para o mercado de massa e de nicho em serviços de OTT variam 

significativamente, em relação às exigências de investimento, tendo em conta os custos associados à 

concessão de licenças e geração de volumes significativos de filmes de grande audiência e 

conteúdo de TV, atração e retenção de assinantes e prestação de serviços para o mercado de 

massa. 

Anexo 13: Fatores de sucesso para OTT premium 

 Serviços para o mercado de massa Fornecedores de nicho 

Capital 

 

Altos níveis de investimento inicial, 

gastos sustentados ao longo do tempo 

Investimento inicial para o 

desenvolvimento e lançamento, 

gastos contínuos para operar 

Conteúdo Grandes volumes de filme de mercado 

de massa, drama e comédia - TV local 

e / ou internacional 

Acesso a conteúdo exclusivo ou 

com apelo a um público-alvo - a 

um preço justo 

Produto Produto de alta qualidade, 

amplamente disponíveis em vários 

dispositivos e ecossistemas 

Produto-alvo disponível para as 

principais audiências na 

plataforma selecionada 

Marca e  

marketing 

Capacidade de estabelecer uma 

marca confiável e de investir 

fortemente em marketing e 

comercialização 

Trocar a rota de baixo custo para 

o público-alvo com a oferta 

distintiva ou única / exclusiva 
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Demanda do consumidor 

A equipe do projeto usou um quadro simples para explorar perspectivas da indústria sobre níveis e 

padrões de demanda dos consumidores por serviços de OTT futuros, concentrando-se principalmente 

sobre as questões em torno de consciência, a vontade de se inscrever e níveis de diferenciação. 

Anexo 14: Fatores de demanda do consumidor e indicadores 

Fator de 

demanda 

Questões-chave 

Consciência • Os consumidores estão cientes de que serviços de OTT premium estão 

disponíveis para eles? 

• Eles entendem como funcionam os serviços de OTT e como acessá-los?  

Disposição para 

assinar 

• Os consumidores estão dispostos a pagar através da internet? 

• Os consumidores estão dispostos a pagar uma taxa mensal para acessar 

conteúdos de filme e TV? 

Acesso a 

substitutos 

• Que outros serviços estão competindo para preencher as mesmas 

necessidades dos consumidores - por exemplo, transmissão de TV, PVR, vídeo, 

jogos on-line?  

• Como os serviços de OTT premium buscam diferenciar-se de outras formas de 

entretenimento? 

Número de 

serviços 

• Os consumidores estão propensos a assinar um serviço de OTT premium, ao 

invés de, ou além de, um serviço de televisão por assinatura? 

• Quantos serviços um consumidor irá assinar - em ambos os mercados de 

massa e de nicho? 

• Quão avançada está a plataforma de agregação de serviços? 
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Dinâmica competitiva 

Em um alto nível, três grandes categorias de competição irão impactar a dinâmica competitiva do 

mercado de OTT premium: 

1. A concorrência entre prestadores de serviço de OTT premium de mercado de massa bem 

estabelecido, como Netflix e Hulu, e os novos operadores, como os fornecedores de televisão por 

assinatura, estúdios, empresas de internet e provedores de tecnologia. 

2. Concorrência e cooperação entre provedores de mercado de massa de OTT e MVPDs 

estabelecidos. 

3. Crescente concorrência entre os agregadores de mercado de massa e de nicho ou provedores 

de OTT especializadas, ao passo que fornecedores do mercado tendem a aprofundar e alargar 

suas ofertas. 

 

Nossa estrutura procurou explorar os pontos fortes e fracos dos fornecedores de diferentes tipos de 

mercado potencial de massa para OTT: 

 Netflix 

 Outros serviços independentes 

 Prestadores de TV por assinatura 

 Redes movéis 

 Estudios / emissoras 

 Serviços baseados em plataforma 

 

Além disso, discutimos as perspectivas de diferentes tipos de serviços especializados de OTT premium. 

 


