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Editorial

Top C-Level4

Nasce um novo olhar 

sobre o mercado de 

mídia e entretenimento

Fernando Moura - Gerente de Conteúdo

Pensar e gerar uma nova publicação para 
um mercado tão exigente como o de mídia 
e entretenimento (M&E) é um desafio 
interessante e encorajador porque nos 
últimos anos mudou todo o ecossistema da 
cadeia audiovisual e do mercado em geral. 
As certezas de há uma década deixaram 
de ser tais, e o paradigma se alterou 
substancialmente. Assim estamos em 
uma etapa onde as principais tendências/ 
realidades passam pela padronização do 
IP e NMOS, o uso de inteligência artificial e 
virtualização para aplicações de produção 
e eficiência operacional seja física ou 
remota sustentadas por cloud.
Assim e nesse marco, os artigos da Top 
C-Level terão como eixo principal o olhar dos 
C-Levels e, para isso, a publicação oferecerá 
aos seus leitores relatos em primeira 
pessoa sobre tecnologia e negócios nos 
quais os executivos analisarão, desde o seu 
ponto de vista, o mercado e a sua área de 
atividade.
Na edição de lançamento oferecemos um 
primeiro olhar da indústria com artigos 
que vão desde os negócios até os novos 
hábitos de consumo.  A primeira edição se 
divide em três grandes seções. A primeira  
escrita  por  nosso  corpo  de consultores, 

a segunda desenvolvida por reconhecidos 
C-Levels do mercado e pela Editorial 
Prensario, a nossa associada em América 
Latina. Finalmente na parte de artigos, 
duas análises sobre a indústria audiovisual.
Na primeira seção, Daniel Lahtermaher 
traz seu olhar sobre a gestão de negócios 
no mundo digital afirmando que está 
“deve ser ágil”; “Cloud para economia e 
escalabilidade” é a analise de Vitor Chaves 
de Oliveira; enquanto JR Cristovam se 
debruça sobre “os impactos na sociedade 
das telecomunicações e 5G”.  
Ainda apresentamos, na segunda 
parte, “tendências para o mercado 
de streaming e novas tecnologias de 
consumo audiovisual” de Edmar Moraes; 
“Live Production e as mudanças na 
produção audiovisual” sob o olhar de 
Gustavo Franken; e a análise de Domingo 
Vassellati da Prensario Internacional, 
escrita em Buenos Aires, onde o jornalista 
analisa a pandemia e como ela tem sido 
“interessante no sentido chinês da palavra”. 
Na parte dedicada a artigos, Larissa 
Goemer analisa o trabalho remoto e com 
ele, a sustentabilidade. Finalmente, Fabio 
Souza se debruça sobre o mercado de 
Over-the-Top (OTT) e as tendências para 
2021. 
Boa leitura! 

Fernando Moura
Gerente de Conteúdo
fernando.moura@newconb2b.com
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Nesta seção da Revista Top C-Level os 

membros do Conselho de Consultores, 

executivos de grande experiência, 

compartilharão conhecimento e visão 

sobre as principais tendências da 

tecnologia e do business com os nossos 

leitores.

Assim, a ideia é que estes seis renomados 

executivos analisem a cada edição os 

temas candentes das suas áreas de 

atuação e coloquem o leitor a par das 

suas ideias, desafios e certezas. 
O Conselho está formado por Alexandre 

Britto, Ceo ABX Consulting e Presidente 

da Abotts (Associação Brasileira de 

OTTs); Daniel Lahtermaher da K2 

Achievements; George Bem, CTO da 

Tivit; José Raimundo Cristovam, CEO 

UNISAT Consultoria; Rodrigo Arnaut, 

Innovative and Technology Director 

Esconderijo Hub; e Vitor Chaves de 

Oliveira, professor universitário e 

Especialista em DevOps.

Estes profissionais e o TOP C-Level 
se propõem conectar os executivos 

e os fornecedores do mercado para 

gerar negócios, com uma estratégia 

de matchmaking, utilizando recursos 

avançados de inteligência artificial, 
machine learning e engajamento.

Conselho Consultivo
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Consultor

A meados da década de 1990 a Internet 

começou a g-anhar forma. Nesta época 

eu prestava serviços de consultoria 

estratégica a um grande jornal. Lembro-me 

bem da conversa onde nós, consultores, 

tentávamos chamar à atenção dos líderes 

desta empresa para a nuvem que se 

formava no horizonte. Sabedores de 

tudo, nos rechaçaram, explicando que a 

internet se prestava a coisas rápidas, pouco 

profundas, enquanto só os jornais trariam 

aos leitores a profundidade desejada. 

Na época pensei: por quê? Jornais tem 

limitação de espaço e a impressão e 

confusa e cara, enquanto os meios digitais 

têm espaço infinito a custo marginal.
O resto da história todos conhecem: 

perda de audiência a taxas nunca antes 

observadas.

 

O   impacto  do   digital   nos   negócios   é 

tremendo. São oportunidades e desafios 
enormes; e a melhor arma para entendê-

lo é uma grande dose de humildade. O 

mundo como conhecíamos acabou, o 

novo é diferente, construído sobre outras 

bases. Precisamos estudar e nos adaptar. 

Lições de Darwin. As estatísticas mostram 

a concentração das verbas de marketing 

entorno de Google e Facebook. A 

valorização das ações da Netflix contrasta 
com   a  crise  nas  redes  de  TV. Por  outro 

lado, após anos de queda na arrecadação 

de direitos autorais, o streaming aparece 

hoje como algo promissor para artistas. 

Pandemia que o diga. Como ficam as 
empresas de comunicação neste cenário? 

Que novos papeis são possíveis? Como 

alavancar as capacitações existentes para 

A gestão  de negócios 
no mundo digital 
deve ser ágil 
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Daniel Lahtermaher

Top C-Level 9

preservar audiência e relevância, sem 

deixar de lado a monetização?

 Quem se der o tempo para pensar e for ágil 

para se adaptar, certamente sobreviverá. 

Afinal, a tartaruga marinha existe a 150 
milhões de anos e nós só estamos por 

aqui a cerca de 300 mil. Mas não se iluda, 

desde que chegamos já mandamos várias 

espécies para outra dimensão.

 Enfim, não dá para responder como gerir 
negócios neste mundo crescentemente 

digital em poucos parágrafos e não 

acredito que haja uma resposta única para 

este desafio. Mas se posso aqui destacar 
dois pontos, estes são: as necessidades 

de revisitar honesta e criticamente os 

negócios atuais e de achar o caminho da 

adaptação aos fatores de sucesso nesta 

nova realidade.

Essas ideias vêm de trabalhar há mais 

de 30 anos em consultoria de estratégia 

e gestão, tive a oportunidade de atuar 

junto a experientes executivos e grandes 

empresas de diversos setores, em projetos 

de estratégia, organizações, operações e 

tecnologia   para   importantes   empresas 

de setores como serviços financeiros, 
consumidor, mídia, telecomunicações, 

saúde, educação e governo.

O autor: 

Comecei minha carreira de 
consultor na Booz Allen & Hamilton, 

passei pela Accenture, e hoje sou 
sócio da K2 Consultoria, além de 

Conselheiro em algumas empresas. 
Sou graduado em engenharia 

pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e mestre em 

administração pela COPPEAD/UFRJ. 
Ao longo deste período, trabalhei 

repetidamente e com sucesso, junto 
ao Top Management de empresas 

líderes em seus mercados, 
principalmente no Brasil, mas 

também na América Latina e África.

contato: daniel@k2a.com.br
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Consultor

Cloud para Economia 
e Escalabilidade

Por Vitor Chaves

Atualmente muito é discutido sobre mover 

os recursos para a nuvem com promessas 

de economia, confiabilidade e agilidade 
para as aplicações. Todavia, a sensação 

e os movimentos de um grande número 

de entusiastas da iniciativa é que basta 

uma ação isolada de um departamento 

de infraestrutura de TI para que isto se 

concretize. Deste modo, este departamento 

deve simplesmente realizar o De Para 

entre On Premises para On Cloud como 

se migrasse para novas máquinas em um 

datacenter. 

Este isolamento da área de Operações e 

Infraestrutura da área de Desenvolvimento 

de Aplicações nestes projetos desencadeia 

uma migração que não entrega o prometido 

e eleva os custos de operação. Com 

isso, vamos para o próximo desafio que 
empresas encontram em seu “Move To 

Cloud” para mitigar as falhas do isolamento, 

a necessidade de integrar as áreas de 

desenvolvimento/ aplicações e operação/ 

infraestrutura, para que trabalhem juntos 

nas demandas, especializando as equipes 

em torno de um produto para uma área de 

negócio. 

Esta iniciativa é acertada para realizar a 

entrega do desafio, porém há dois fatores 
ainda  a  serem  considerados. O  primeiro 

é  de  ordem   técnica  e  envolve  todas  as 

dependências para que ocorra a  quebra de 

sistemas monolíticos existentes através de 

uma nova arquitetura para microsserviços. 

Este desenho, planejamento e execução 

deve considerar que todas as aplicações 

devem possuir escalação sustentável e 

utilizar a nuvem como commodity. Isto é, 

permitir que as aplicações sejam escaláveis 

lateralmente (scale out) e elásticos, gerando 

Top C-Level10

Ta
y

lo
r 

V
ic

k
/U

n
sp

la
sh



custos lineares e sob demanda ao invés de 

custos escaláveis verticalmente (scale up) 

e imutáveis. 

É necessário  compreender  que,  em 

nuvem, uma máquina com capacidade 

computacional de 1Y custa 1X e uma 

máquina com capacidade de 10Y custa 

30X, 50X ou até 100X. Ou seja, se temos 

um sistema que precisa acomodar uma 

demanda maior e ele precisa comportar 

essa demanda, se continuarmos com uma 

escalada vertical de máquinas, o custo deste 

sistema tende a ser exponencial. Todavia, se 

reprogramarem esta aplicação monolítica 

para funcionar em componentes menores 

e dispersos, podemos escalar este sistema 

horizontalmente (lateralmente) com custos 

lineares e elásticos comprando/ deletando 

máquinas em acordo com a necessidade. 

Com estes conceitos em mente, chegamos 

no segundo fator decisivo para o sucesso 

de tais iniciativas, moldar a cultura da 

organização para foco em transformação 

digital de fato (e não somente em 

discursos), pois estas mudanças precisam 

ser ènforçadaś  de modo “top-down” 

continuamente em conjunto com políticas 

de apoio aos profissionais de tecnologia e 
das   áreas   de   negócio   da  empresa 

para capacitação nestes novos ferramentais 

e novos comportamentos (cultura sem 

culpados, feedbacks contínuos, foco no 

produto, times pequenos, autonomia para 

as pessoas, princípios lean, cerimônias ágeis 

etc.).

Vitor Chaves de Oliveira

O autor:

Sou especialista em DevOps, SRE 

& Cloud e Professor Universitário. 

Atuo há mais de 15 anos na: 

Implantação, Estratégia e 

Melhoria na Jornada DevOps 

e SRE dos Clientes com foco 

em ganhos de Velocidade, 

Qualidade e Transparência 

para o Negócio; Definição e 
Implementação de Arquitetura 

para Microsserviços através 

de Conteinerização e Cloud 

(Escalabilidade / Confiabilidade 
/ Performance / Elasticidade); 

Análise, Desenvolvimento e 

Administração de Infraestruturas 

Inteligentes, Elásticas e 

Automatizadas On Premises e 

On Cloud; Desenvolvimento de 

Telemetria e Alertas (Infra, APMs, 

KPIs); Construção de Automações 

para Infraestrutura (Tarefas, 

Rotinas); Desenvolvimento de 

Pipelines e de Estratégias CI/CD.
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Impactos na 
Sociedade das 
Telecomunicações e 5G

Por J R  Cristovam

Já faz algum tempo que as telecomunicações 

assumiram um papel preponderante para 

praticamente todos os setores em nosso 

planeta, e até fora. E não resta a menor dúvida 

de que a pandemia agravou ainda mais a nossa 

extrema dependência de estar conectado, de 

modos fixo e/ou móvel, para trabalhar, estudar, 
consultar, pesquisar, pagar, receber, comprar, 

vender, usar transporte e realizar toda uma série 

das outras tarefas que necessitamos durante 

a maior parte do  nosso tempo de vigília. Seja 

através  de  um  PC,  notebook,  tablet ou de 

outro qualquer dispositivo, e principalmente 

de um dos mais de 5 bilhões de dispositivos 

celulares no mundo ou de um dos mais de 

240 milhões de celulares ativos no Brasil. Fora 

os dispositivos das categorias classificadas 
aqui podemos citar o M2M Especial e M2M 

Padrão. Tudo isso na era 4G. Aqui, ainda nem foi 

lançado o edital para licitação das frequências 

do 5G. Fato que deve se consolidar até final do 
mês de agosto próximo. 

Mas o que de fato pode vir a representar o 5G no 

mundo e, quais os impactos para a sociedade, 

conforme vá se implantando e, ao mesmo 

tempo, tornando-se mais comum o uso do 5G? 

Como ponto de partida, vejamos os 3 três tipos 

de serviços básicos do 5G: 

1) eMBB – enhanced Mobile Broadband (Banda 

Larga Móvel Aprimorada); 

2) MMTC - IoT tipo Massiva; e 

3) uRLLC – Comunicações Ultra Confiáveis de 
Baixa Latência.

A Banda Larga Móvel Aprimorada tem como 

meta em um dos seus indicadores-chave, 

entregar uma taxa mínima de 100 Mbit/s que 

pode chegar a Gbit/s para o usuário final. A 
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O autor:

Sou consultor sênior com experiência 

comprovada de 37 anos em 

telecomunicações, visão ampla e 

aprofundada de tecnologias, sistemas, 

redes e soluções de telecomunicações 

via satélite e via terrestre. Analista, 

engenheiro e palestrante internacional 

em telecomunicações, Satcom, 

radiodifusão, over-the-top entre outras 

competências. Sou pós-graduado 

em Telecomunicações pela UFF 

(Universidade Federal Fluminense), 

formado como Engenheiro Eletrônico 

pela UGF (Universidade Gama Filho), 

e Engenheiro Eletrônico Operacional 

pela UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro), com especialização em 

Sistemas de Microondas, Comunicações 

via Satélite e Televisão no Japão. (NEC, 

NTT, NHK e ANRITSU) e nos Estados 

Unidos (TCB - Thomsom Corporation 

Broadcasting).

Internet das Coisas tipo Massiva, com uma 

conexão  por  metro  quadrado,  e  a   uRLLC 

à 1 ms (um milisegundo) de latência para 

comunicações críticas, como carros autônomos.

Para tornar-se possível atingir metas tão 

ambiciosas na implementação   do  5G vêm 

sendo adotadas tecnologias convergentes 

quase do estado da arte, tais como os últimos 

avanços em nuvem, virtualização, inteligência 

artificial, rádio definido por software (SDR), 
rede definida por software (SDN), formatação 
dinâmica de feixes de RF (beamforming), 

MIMO, fatiamento de rede (network slicing) 

e computação móvel de borda (mobile edge 

computing), entre outras não menos relevantes.

 

A partir destes três tipos de serviços básicos 

descritos acima e seus oito indicadores-

chave de desempenho, abrimos o leque para 

aplicações nos  diversos  campos da  ciência  

e da vida atual e futura nos diferentes setores 

da sociedade. E que iremos abordar em uma 

série de artigos à partir desta breve introdução. 

Lembrando que a humanidade já vivenciou 

três revoluções industriais: a primeira com a 

ḿáquina à vapoŕ  (1700s), a segunda com o 

uso da eletricidade (1800s), e a terceira, com a 

computação (1900s). Agora, avançamos com 

a era do t́udo conectadó  e desta forma da  

´hiperconectividadé .

 

As mudanças serão bem mais marcantes 

para a sociedade como um todo e nos mais 

diversos sentidos e aspectos, sem qualquer 

dúvida. Seja com telecomunicações fixas ou 
móveis, terrestres ou via satélite, aeronáuticas, 

marítimas ou por outras hidrovias, tudo e todos 

serão impactados, independente das incertezas 

econômicas reinantes no planeta. Continuará...

José R Cristovam

Consultor

Top C-Level14
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Por Fernando MouraPor Fernando Moura

Quais os impactos dos hábitos 
dos consumidores nos 
negócios?

Quais os impactos dos hábitos 
dos consumidores nos 
negócios?

C-Level Talks

O sociólogo francês Pierre Bourdieu afirma 
que os espectadores mudaram os seus hábitos 

de consumo, e com essa mudança, também 

mudou a produção audiovisual e o consumo 

audiovisual, seja a tradicional com uma TV na 

sala, como as novas formas de entrega de vídeo 

por streaming para diferentes dispositivos, 

sejam fixos ou móveis, um habitus (BOURDIEU, 
1972), uma forma de olhar para o dispositivo. 

O habitus disse Bourdieu é “a necessidade 

interiorizada e convertida numa disposição 

que gera práticas significantes e percepções 
significadoras; é uma disposição geral de 
transferência que leva a cabo uma aplicação 

sistemática, universal - além dos limites do que 

foi diretamente aprendido - da necessidade 

inerente nas condições de aprendizagem”.

Este funciona como uma práxis. Nela muda o 

conceito de emissor e receptor, o sinal já não 

é linear, ou seja, segue uma sequência espaço 

temporal definida pelo programador, ou seja, 
a emissora, e avança para uma forma de 

olhar não linear, onde o usuário escolhe onde, 

como e quando assistir a um determinado 

conteúdo. Assim, e pelo consumo de conteúdos  

Top C-Level16

audiovisuais estarem em uma etapa de 

transição e mudança de hábitos, os modelos 

de negócios tradicionais das emissoras de TV 

lutaram nos últimos tempos contra os serviços 

OTT, VoD e TV Everywhere oferecidos mediante 

streaming na internet.

Com essas mudanças vieram transformações 

substanciais na retórica do discurso e o seu 

conteúdo gerando um discurso narrativo 

diferente ao que hoje conhecemos. Como 

a produção é parte da cadeia de mídia e 

entretenimento, os negócios, os consumidores 

e os produtores mudaram nos últimos anos, 

porque como a retórica é diferente, todos 

os processos precisaram ser revistos e ainda 

precisam, porque as mudanças não pararam, 

pelo contrário, se intensificaram.
Na seção C-Level Talks a publicação se propõe 

trazer a palavra de renomados CEOs do 

mercado que expliquem em 1ra. Pessoa o seu 

olhar sobre os mais diversos temas da indústria, 

e compartilhem experiencias, inquietudes e 

certezas sobre o fluxo de avanços tecnológicos 
que afetam direta ou indiretamente a cadeia 

de Mídia e Entretenimento. 

Por Fernando Moura

Top C-Level16

G
le

n
n

 C
a

rs
te

n
s-

P
e

te
rs

/U
n

sp
la

sh



https://www.panasonic.com/br/business/professional-av/4k/ag-cx10.html


C-Level Talks

Tendências para 
o mercado de 

streaming e novas 
tecnologias de 

consumo audiovisual

Em 2021 as assinaturas de vídeo online 

ultrapassarão as assinaturas clássicas de TV 

paga. Esse número considera, em média, 

duas assinaturas SVOD (Subscription Video on 

Demand) por residência. Em números    absolutos 

o streaming será maior, mas longe ainda de 

chegar perto da arrecadação financeira, assim 
como geração de lucros, para essas plataformas. 

A adoção do streaming em todo o mundo 

foi acelerada pela Covid-19. Exemplo disto é a 

plataforma da Netflix que ultrapassou os 200 
milhões de assinantes globalmente no quarto 

trimestre de 2020.

Na América Latina tivemos movimentos 

importantes no Brasil, com a parceria entre 

a GloboPlay e a Disney+, assim como o 

crescimento da Plataforma Flow da Telecom 

Argentina. Em comparação, o consumo da 

TV linear se estabilizou com aumento em 

países em desenvolvimento compensando 

as reduções de outras regiões como a Europa 

e Estados Unidos. O crescimento do vídeo 

online tende a continuar com os lançamentos 

recentes de novos  serviços   SVOD,  como   

Disney+ e HBOMax, e da captação de novos 

assinantes na América Latina. A popularidade    

das     plataformas     AVOD (Ad-based Video-

Top C-Level18

on-demand), monetizadas via publicidade 

como Peacock e Hulu (nos EUA), farão com 

que a receita de anúncios dobre  para  US$  63  

bilhões  em  2024. As receitas da TV, por outro 

lado, permanecerão estáveis ou diminuirão 

marginalmente, já que as receitas de anúncios 

voltarão aos dias anteriores à Covid e a queda 

gradual na TV paga tradicional.  

A TV por assinatura tem sido um negócio 

sustentável porque as pessoas estavam 

dispostas a pagar para ter acesso à conteúdos  

não disponíveis na TV aberta. Este cenário tem 

mudado, uma vez que mais e mais conteúdos 

estão disponíveis  on-line  e os  usuários passaram 

a ter maior poder de decisão sobre o que 

consumir ou não. Assim, conteúdos com pouca 

audiência, que antes eram empacotados juntos 

e o usuário tinha que pagar por eles, passam a 

ter maior dificuldade neste novo ecossistema. 
Por outro lado, o excesso de conteúdos 

disponíveis e a dificuldade do do usuário 
saber da existência deles, acabou gerando a 

necessidade de agregadores que possam fazer 

a curadoria e gerenciar de forma mais fácil o 

acesso, sem que os usuários tenham que ter 
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dezenas de senhas e   gerenciar   pagamentos    

em    múltiplas plataformas para ter o pacote 

desejado. 

Outro fator a ser considerado é a dificuldade em 
monetização.  Hoje quase todas as plataformas 

têm baixa ou nenhuma lucratividade. Isto se 

deve a grandes investimentos necessários 

para a produção ou compra de conteúdos e 

o grande custo de marketing e distribuição. 

Diferente das plataformas de distribuição 

tradicionais (como o cabo, IPTV e satélite) o custo 

da distribuição via CDN (Central Distribution 

Network) aumenta significativamente com 
o aumento do volume. Algumas plataformas 

estão buscando soluções, como a inserção 

de publicidade mais direcionada (para canais 

lineares) ou modelos mistos com SVOD e 

AVOD, onde o usuário pode optar ou por pagar 

mais, sem publicidade, ou reduzir o seu custo, 

aceitando assistir a inserções publicitárias antes 

ou mesmo durante a exibição do conteúdo.

O streaming tem tudo a ver com alcançar 

escala e as grandes plataformas estão 

recorrendo a estratégia ‘ABCD’, que é 

composta de Ad Insertion (Publicidade), 

Bundling (Empacotamento), Consolidation 

(Consolidação) e Distribuition (Distribuição). 

Quem fizer isto com mais eficiência e qualidade, 
conquistará o gosto e bolso dos consumidores. 

Em resumo, pode-se afirmar que o streaming, 
tanto para canais lineares como em VOD, 

continuará a crescer fortemente nos próximos 

anos, especialmente agora que a agência 

reguladora (Anatel) confirmou que isto pode ser 
feito no modelo de Serviço de Valor Adicionado 

e não por um modelo de TV por Assinatura.  

Isto não significa que a TV por assinatura vai 
perder a sua relevância, ao contrário, é possível 

observar os broadcasters no contra-ataque 

desta guerra comercial, principalmente nas 

aquisições e produções profundas nos modelos 

comerciais e um processo de consolidação no 

mercado, uma vez que a escala é que fará toda 

a diferença.
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O autor:

Tenho mais de 20 anos de experiência no 

mercado audiovisual. Hoje se desempenha 

como Senior Director, Sales Latin America & 

Caribbean da SES, e me desempenho como 

Diretor de Parcerias e Desenvolvimento 

da Abott´s (Associação Brasileira do OTT). 

Já foi Gerente de vendas para América 

Latina na Synamedia (2018/2021); diretor 

para América Latina da Kaltura (2016/2018). 

Trabalhou por mais de 3 anos na Cisco 

(2012/2015; e outros 7 na Nagra (2004/2011). 

Entre 1993 e 2004 desenvolveu projetos 

na área de TI. Técnico em Processamento 

de Dados; Bacharel em Administração de 

negócios na FIT - Business School; master 

em CEAG-SI Business Administration na 

Fundação Getúlio Vargas (FGV); e cursos 

no LSI em Berkeley, Estados Unidos e no LSI 

em Toronto, Canadá.
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Live Production e as mudanças na 
produção audiovisual

C-Level Talks

Por Gustavo Franken

Pioneira em tecnologia cellular bonding, a 

Ucan Transmissão Digital trouxe a LiveU para 

o Brasil em 2009. Atendemos as principais 

emissoras de TV do país, governo e também a 

demanda crescente de transmissão ao vivo de 

eventos corporativos. Com foco em transmissão 

digital e profundo expertise nesse segmento, 

trabalhamos com todas as demandas de 

transmissão de áudio e vídeo oferecendo o 

que há de mais avançado em soluções para 

transmissões com mobilidade, em condições 

extremas e inconstantes como as que vivemos 

atualmente.

Foi justamente nessas condições, com o 

cenário da pandemia, que um novo mercado se 

abriu, exigindo novas soluções a cada instante. 

Dentro deste contexto, os os fluxos de trabalho 
de produção de vídeo remoto evoluíram de 

uma alternativa econômica e ágil para uma 

necessidade prática para muitos produtores e 

profissionais de streaming. A infraestrutura de 
telecomunicações, as câmeras prontas para 

Wi-Fi e os fluxos de trabalho baseados em 
IP permitiram que as equipes realizassem a 

maioria das tarefas de produção distantes do 

local de criação de conteúdo. 

Entre essas novas soluções, a LU 800 é uma 

de nossas grandes estrelas, de fato uma 

ruptura tecnológica. É um equipamento com 

recursos adicionais de vídeo e áudio que provê 

a codificação de até quarto feeds de vídeo HD 
sincronizados em uma única unidade, usando 

uma poderosa combinação de bonding com 14 

conexões possíveis. Além disso, permite fazer 

produção remota, com corte de câmeras. Com 

nossos mochilinks, fizemos história no final 
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de abril, com a primeira transmissão de uma 

corrida ao vivo com tecnologia 5G no Brasil – 

a primeira etapa da temporada 2021 da Stock 

Car, em Goiânia. Durante a prova, os mochilinks 

geraram imagens em tempo real, oferecendo 

ao espectador uma experiência muito mais 

imersiva.

O  termo “evolução constante” faz parte do 

nosso DNA. A busca por soluções nos move 

a cada dia, sempre na direção de oferecer a 

melhor experiência para nossos parceiros. 

Estávamos prontos para as mudanças que 

aconteceram no mercado com a chegada da 

pandemia, estamos prontos para o que vem 

por aí, sempre com a melhor tecnologia.

Gustavo Franken

O autor:

Gustavo Franken é sócio-diretor 

da Ucan Transmissão Digital e da 

Everstream, produtora com mais 

de 8 anos de história e pioneira 

em transmissão ao vivo no Brasil. 

É formado em direito, sócio do 

escritório de advocacia Franken & 

Kreisner Advogados e Associados, 

com sede em São Paulo e 

Porto Alegre e atua também 

em negócios transnacionais, 

especialmente entre Brasil e Itália. 

Top C-Level 21

D
iv
u
lg
a
ç
ã
o

contato: gustavo@ucan.com.br

mailto:gustavo@ucan.com.br
mailto:gustavo@ucam.com.br
mailto:gustavo@ucan.com.br


C-Level Talks

Top C-Level22

      Um ano 
‘interessante’ 

 no sentido 
chinês da 

palavra

Um  ano  após  o início da pandemia  Covid-19, 

a indústria televisiva continua a se reinventar 

para se adaptar às restrições: sem shows ao vivo, 

viagens ou reuniões presenciais. No entanto, “o 

show deve continuar”.

A pandemia aconteceu em todo o mundo, 

em poucas semanas, devido à tecnologia, 

e especialmente à tecnologia de viagens e 

turismo, que a espalhou de forma irresistível, 

em todos os lugares.

O paradoxo é que, para combatê-la primeiro foi 

necessário se recluir e assim tentar derrubá-la. A 

tecnologia também foi usada, desenvolvendo, 

em um tempo relativamente curto, uma série 

de vacinas que, ao longo do tempo, poderão 

mitigar a pandemia e tornar possível retornar a 

práticas que, como viagens e turismo, passaram 

de hábito comum até 2019, a ser a uma prática 

perigosa a partir do início de 2020. O ponto é 

que ainda não sabemos exatamente até quando 

será assim, talvez 2023.

Com a interrupção das viagens devido aos 

ontágios e a transmissão de novas cepas de 

Covid-19, as reuniões presenciais massivas 

acabaram – pelo menos por algum  tempo  –,  

incluindo  a   NAB   Show realizada pela National 

Association of Broadcasters (Estados Unidos), 

que se reuniu  em  2019,  em  Las  Vegas,  cerca 

de 91.000 pessoas ao longo de sete a dez dias, 

ou IBC (International Broascaster Center) em 

Amsterdã, na Holanda, ou locais de programação 

de televisão como NATPE em Miami (EUA); o  

MIPTV e Mipcom em Cannes, França, bem como 

uma dúzia de reuniões semelhantes em cidades 

desde Cingapura na Ásia até São Paulo, e CDMX  

na América Latina.

A   indústria de mídia  diante  dessa  nova  e 

grave situação que afeto seu funcionamento,  e 

até talvez a sua existência, reagiu com rapidez 

– e medo – acelerando a implementação de 

tecnologias que já existiam, como reuniões 

audiovisuais remotas. Estas se tornaram 

essenciais para manter as empresas de produção 

e distribuição de conteúdo funcionando, 

apesar da impossibilidade ou inconveniência 

de continuar com as práticas tradicionais de 

encontros humanos presenciais para aprender 

sobre notícias, reduzir erros, melhorar o que está 

sendo testado e, muito importante, evitar ou 

minimizar erros.

Essa necessidade gerou um notável avanço 

nas tecnologias de comunicação, com a 

expansão explosiva de tecnologias como o 

Zoom, a superlotação dos Webinars a um nível 

de globalização limitado apenas pela língua, 

e a adaptação das tecnologias de produção, 

processamento  e transmissão de conteúdo para 

rádio e televisão para as novas circunstâncias. 

Isso “globalizou” a atividade em um ritmo 

nunca visto antes: um técnico pode participar, 

no mesmo dia ou semana, em várias reuniões 

Por Domingo Vassellati
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virtuais em diferentes países do mundo, 

com fornecedores, clientes ou especialistas 

o que teria sido impossível, tanta física como 

economicamente até o início de 2020.

O resultado é que hoje a indústria de mídia e 

conteúdo audiovisual, antes considerada como 

rádio e televisão, e no passado recente em termos 

de conectividade e acesso individual e móvel à 

Internet e redes sociais, mudou drasticamente. 

Mídias como publicações gráficas, típicas no 
modo de vida presencial, desapareceram ou 

reduziram seu alcance. O WhatsApp arrasou a 

telefonia de longa distância, o Streaming está 

afetando o rádio linear e a televisão em muitas 

partes do mundo. O rádio de ondas curtas, que 

chegou a países distantes há meio século, foi 

substituído pela transmissão on-line.

A pergunta que muitos se fazem hoje é: 

“Quando a pandemia passar ou mitigada, 

voltaremos à ordem anterior? A resposta é 

ambígua: “sim e não”. Muito do que aconteceu 

e se desenvolveu está aqui para  ficar. Sim, a 
indústria voltará às reuniões coletivas para a 

exibição de inovações tecnológicas e culturais, 

mas, não será a mesma coisa. Atendê-los 

continuará sendo uma opção, pois os ativos 

de comunicação desenvolvidos durante esta 

crise não desaparecerão ou deixarão de ser 

usados. Haverá menos reuniões por Zoom, mas 

eles não deixaram de ser utilizados. Ninguém 

sabe exatamente como será, mas haverá um 

“equilíbrio” diferente entre o encontro cara a 

cara e o remoto. E haverá uma avalanche de 

novidades técnicas, uma nova maneira de 

fazer a maioria das coisas, com base no que foi 

aprendido durante a pandemia.

Quando a cultura chinesa fala em “viver um 

futuro interessante”, não implica que este 

futuro será agradável. Aplica-se à expectativa 

de disrupção. Aqui, ‘interessante’ significa 
‘diferente, com mudanças’ e assume-se que 

a pessoa está disposta a se interessar pelas 

mudanças. Mas também implica que essas 

mudanças vão acontecer, quer essa pessoa 

goste ou não. 

Agora, depende de cada um de nós continuar 

pertencer à indústria de rádio, televisão e 

comunicações e vislumbrar como será no futuro, 

em vez de ficar na memória coletiva como 
algo que foi, mas já não é. Haverá um novo 

equilíbrio. Porém, as tendências tecnológicas 

e psicológicas são irreversíveis e cada um de 

nós terá que adaptar-se às mudanças que se 

consolidarão no futuro, para desta forma não 

tornarmos obsoletos.

O autor:

Domingo Vassellati é gerente General da 
Editorial Prensario. Mais de 30 anos no 

jornalismo de tecnologia, com experiência 
em broadcast e broadband, implantação 

da TV digital, TI e desenvolvimento de 
plataforma de streaming. É advogado 
formado pela Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA) e Técnico Eletrônico 
pelo Pio XI em Buenos Aires.

Domingo Vassellati

contato: domingo@prensario.com 

mailto:domingo@prensario.com
mailto:domingo@prensario.com
mailto:domingo@prensario.com


C-Level Talks

“Prensario Internacional, 

parceiro em Latam” 

A Newcon tem a Editorial Prensario da 

Argentina, como seu parceiro de negócios 

e de mídia no TOP C-Level. Segundo Paulo 

Galante, a grande experiência da Newcon, 

aliada a tradição, a forte presença na América 

Latina e o reconhecimento do mercado pelo 

valor dos conteúdos e produtos da Editorial 

Prensario são fatores fundamentais para a 

parceria e para a consolidação do TOP C-Level 

como um hub para os executivos da indústria 

de mídia e entreteniento. 

O diretor da Prensario internacional, Alejo 

Smirnoff afirmou que “Prensario International 
é uma publicação mensal, distribuída 

simultaneamente de Buenos Aires e Miami. 

A publicação é dirigida a tomadores de 

decisão em emissoras de televisão, sistemas 

de TV paga, produtoras de    programas    e   

outros   fornecedores profissionais e usuários 

de conteúdo, serviços e produtos televisivos”. 

Os provedores de conteúdo são outro grupo 

importante. A publicação também é lida 

por anunciantes (advertisers), executivos de 

agências de publicidade, funcionários do 

governo, advogados, consultores e outros 

profissionais.
Pesquisas mostram que na América 

Latina apenas 3% da população lê inglês 

fluentemente e apenas 6% entende o inglês 
falado. Portanto, uma publicação que 

pretenda atingir os latino-americanos deve 

ser escrita em espanhol. Mas, para ajudar os 

não latino-americanos a entender o que está 

acontecendo na região, a revista e nossos sites 

trazem artigos escritos em inglês e português, 

também lançamos edições especiais escritas 

em inglês e português.

A editora conta também com um serviço de 
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newsletter   que   mantém   os   assinantes 

atualizados e tenta despertar o interesse 

pelas histórias apresentadas na publicação. 

O serviço de e-mail não “concorre” com a 

versão impressa porque inclui apenas breves 

notícias e trechos das histórias contadas na 

publicação.

Prensario Internacional foi desenvolvido 

após vários anos de pesquisa. Combina as 

melhores características de uma revista com a 

abordagem direta de um boletim informativo. 

Pode ser lido em 20 minutos, mas fornece 

as informações que um empresário precisa 

sobre a região.

Seu   formato     elegante permite   enviá-lo 

como um “letter”, portanto, é imediatamente 

recebido pelos executivos da região; seu 

anúncio atinge sua meta em alguns dias, não 

semanas ou meses, afirmou Smirnoff.
A publicação é distribuída de Buenos Aires e 

Miami ao mesmo tempo, para garantir uma 

entrega rápida. Sem atalhos, como “entrega 

rápida” para países terceiros onde o correio é 

mais barato.

“A publicação não envia press releases, nem 

exageros. Os leitores recebem 100% de notícias 

e comentários... e apreciam isso”, explica 

Smirnoff e conclui: “Estatísticas atualizadas: 

nos preocupamos em fornecer dados precisos 

sobre a situação da TV, satélite, cabo, wireless 

e telecomunicações em toda a região, seja no 

Chile ou no Panamá. E também incluímos a

Espanha!”

Alejo Smirnoff - Diretor Prensario Intl



Na seção “Artigos especiais”, a Top C-Level 

abre espaço para que executivos do mer-

cado de Mídia e Entretenimento (M&E) 

apresentem artigos ao mercado onde ex-

pliquem de uma forma mais pormenori-

zada alguns dos pontos nos quais traba-

lham no dia a dia. Nesta primeira edição os 

artigos selecionados são os de Larissa Go-

emer, diretora de soluções avançadas ao 

vivo da Grass Valley; e Fábio Souza, gerente 

Regional para América Latina na Syname-

dia. Duas multinacionais com escritórios 

no Brasil e América Latina que discorrem 

sobre temas importantes e relevantes para 

a indústria.

Larissa avança para “Trabalhando de forma 

sustentável com produção remota distri-

buída”, e explica que “a pandemia global   

tem   destacado  a  necessidade de produ-

ções flexíveis, mas os benefícios vão muito 
além da necessidade de operar com segu-

rança em condições pandêmicas e man-

ter o conteúdo fluindo. À medida que as 
necessidades de sustentabilidade e efici-
ência se atendem, a produção distribuída 

oferece benefícios claros comercial, ope-

racional e ambientalmente”.

Praticamente do outro lado da cadeia, na 

distribuição e consumo, Fábio Souza afir-
ma no seu artigo, “OTT 2.0 abrirá um fluxo 
bidirecional de conteúdo e interatividade 

entre provedores de serviço e consumido-

res finais”, que “no início de 2021 já vimos 
muitas mudanças, e outras mais no hori-

zonte. Será um ano crucial para os servi-

ços de streaming OTT – há grande poten-

cial de crescimento, e mais competição 

do que nunca”



Artigo Especial

A realidade das capacidades da produção 

remota, em que apenas uma pequena 

quantidade de equipamentos e menos 

funcionários são necessários no local, está 

ganhando enorme popularidade e criou 

uma mudança de paradigma na forma 

como o conteúdo é capturado e produzido. 

A economia de tempo e custo, sem falar no 

impacto positivo sobre o meio ambiente 

resultante do envio de equipes menores, 

menos equipamentos e menos veículos (e 

mais leves) ao redor do mundo, são apenas 

alguns dos principais motivos.

A produção remota tem muitos tipos, 

desde trabalhar em um hub de produção 

centralizada até a produção distribuída. 

Com esta última, a equipe, incluindo o 

diretor, diretores técnicos (TD), operadores 

de replay e engenheiros de som, estão em 

locais diferentes, ao invés de no mesmo local 

ou estúdio. Essa equipe pode ser distribuída 

por um país, vários países ou até mesmo por 

continentes. Pode haver vários centros de 

produção para cada tarefa e, em alguns casos, 

os centros podem até estar localizados nas 

casas da equipe de produção.
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Existem várias formas de trabalhar em uma 

produção distribuída, sendo que uma das 

mais eficientes requer um processamento 
de alta qualidade próximo ao local onde a 

ação acontece, enquanto a equipe trabalha 

com vídeos   proxy.  Os  streams   de vídeo 

de origem são comprimidos a cerca de 1,5 

Mb/s ou até menos, embora ainda com 

qualidade alta o suficiente para que a equipe 
de produção possa tomar as decisões certas 

para garantir a melhor experiência para 

os telespectadores. Essa baixa largura de 

banda permite que equipes distribuídas 

trabalhem através da Internet pública, 

economizando significativamente em links 
de alta contribuição. 

Maximizar recursos e entregar produções 

ao vivo de alta qualidade com melhor custo-

benefício é algo em que todos os broadcasters 

e produtores de conteúdo estão focados, e 

fluxos de trabalho de produção sustentáveis   

Top C-Level28

como aqueles com equipes distribuídas os 

ajudam a alcançar esse objetivo. Trabalhar de 

forma mais sustentável não apenas oferece 

uma alternativa às grandes e complexas 

configurações de broadcast externo (OB) 
com grandes equipes técnicas e criativas no 

local, mas também permite que a equipe de 

produção cubra mais eventos ao vivo por dia. 

Como um benefício adicional, os melhores 

operadores e editores no negócio podem 

fazer parte onde quer que estejam no mundo 

contribuindo com suas habilidades para 

mais produções ao vivo. Para esportes de 

nicho ou produções menores que desejam 

oferecer mais cobertura ou criar seu próprio 

material, os fluxos de trabalho distribuídos 
oferecem uma solução mais econômica, 

mantendo as despesas   gerais  ao mínimo,  

sem comprometer a qualidade.

Quando as pessoas trabalham em um hub 

central, geralmente também trabalham 

juntas nas mesmas produções.

Artigo Especial
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A diminuição na demanda por viagens 

e o aumento na consistência do fluxo de 
trabalho que os modelos de produção remota 

permitem, levam a um melhor conteúdo. 

Menos tempo gasto em viagens não apenas 

libera a equipe para tarefas criativas de maior 

valor, mas também significa menos cansaço, 
menos tempo fora de casa e um melhor 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Para broadcasters e proprietários de 

conteúdo que já estão trabalhando com 

fluxos de trabalho de produção remota, 
a produção distribuída é a próxima etapa 

lógica, e as vantagens comerciais são 

evidentes. Na Grass Valley, vimos uma série 

de produções distribuídas de sucesso, 

como a implementação do GV AMPP (Agile 

Media Processing Platform) da Activision 

Blizzard na primavera de 2020. A plataforma 

de software  como  serviço (SaaS)  baseada 

em nuvem permitiu que o líder de esportes 

eletrônicos mantivesse suas partidas da 

Overwatch League e Call of Duty League no 

ar  com  produção  remota  verdadeiramente 

distribuída. Reunindo cerca de 60 pessoas 

na operação geral baseada em nuvem, 

incluindo apresentadores, observadores, 

produção e equipe técnica, o AMPP Master 

Control permitiu que todos os operadores e 

apresentadores trabalhassem a partir de suas 

casas.

A produção do evento GV Live Presents: 

Engage 2020 da própria Grass Valley, em 

outubro passado, também foi realizada 

por uma equipe distribuída. O evento foi 

distribuído em sete locais e dois continentes, 

incluindo  o  estúdio principal na Flórida, com 

tudo, desde gráficos animados, feeds  de vídeo 
ao vivo e orquestração de     controle    mestre,   

até feeds   de  vídeo  ao   vivo  pré-gravados, 

entrevistas e sessões de painel inteiramente 

administradas na nuvem.

O novo AMPP System Dashboard foi 

fundamental para o bom funcionamento da 

produção, fornecendo uma visão geral de toda 

a infraestrutura implementada para montar o 

programa ao vivo. Ele nos permitiu ter muitos 

componentes diferentes - o switcher    de    

produção    principal,    vários reprodutores de 

clipes e um mixer secundário na mesma tela, 

para que tivéssemos uma visão clara do que 

exatamente estava acontecendo em todo o 

fluxo de trabalho. Adotar uma abordagem 
virtual de nuvem também liberou a equipe 

de produção de ficar em um único local físico. 
Tínhamos uma pequena equipe de produção 
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OTT 2.0 abrirá um 
fluxo bidirecional 

de conteúdo e 
interatividade 

entre provedores 
de serviço e 

consumidores finais
2020 foi um ano atípico, aqui um 

resumo do que vimos e o que 

isso representa em termos de 

tendências e provocações para o 

que resta deste ano

Apesar (ou talvez por causa) de toda a disrupção 

que tivemos no ano passado, os serviços de 

streaming Over-The-Top (OTT) tiveram um 

ano marcante – com mais serviços e mais 

conteúdo, alcançando mais pessoas. Muitas 

das mudanças podem ser interpretadas como 

consequências da pandemia, mas o rápido 

crescimento pode ter ofuscado algumas das 

tendências que não estavam tão evidentes.

Compilei aqui algumas das tendências, 

avanços e projeções para serviços de 

streaming OTT com o intuito de passar o 

que mais importou em 2020, e para onde 

estamos seguindo em 2021. Afinal, para 
permanecer relevante e dinâmico no espaço 

OTT, os provedores de serviços e de conteúdo 

precisarão ser capazes de antecipar a trajetória 

da indústria. 

Crescimento conectado

Não é surpresa que no ano passado, o 

público passou mais tempo em casa, 

consequentemente o apetite por serviços de 

streaming OTT aumentou passando de cerca 

de 45 milhões de residências nos Estados 

Unidos em março para 69,8 milhões em abril de 

2020. Embora o cronograma de recuperação 

para COVID-19 permaneça obscuro, o caminho 

de crescimento para serviços de streaming 

OTT é mais certo. Em 2024, espera-se que o 

mercado de vídeo OTT ultrapasse US$ 200 

bilhões em receita (assinatura e publicidade).

Por Fábio Souza
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Existem outros acontecimentos que 

provocarão o crescimento no horizonte. 

Assim como a restrição de circulação gerara 

um aumento nas assinaturas, o avanço de 

novos padrões de conectividade – como 5G 

e   Wi-Fi  6  –  irá   melhorar  e   aumentar   o 

acesso a serviços de streaming de qualidade, 

tanto em mercados estabelecidos como em 

regiões em desenvolvimento. 

Mais interatividade e engajamento

O futuro dos serviços de streaming OTT não 

é apenas no crescimento bruto senão que as 

próprias experiências irão evoluir. OTT 2.0 é 

uma nova era de serviços de streaming que 

abre um fluxo bidirecional de conteúdo e 
interatividade entre provedores de serviço 

e consumidores finais. A medida que a 
competição por espectadores se intensifica, 
muitos provedores já estão se esforçando 

para oferecer experiências enriquecidas 

e diferenciadas que mantenham mais 

espectadores engajados por mais tempo.

Neste contexto, vimos a estreia da Amazon 

na Premier League em fevereiro do ano 

passado. Este ano a Yamaha e o SkySports 

experimentaram um aplicativo que perm 

permitia que o público do futebol em casa 

transmitisse seus gritos (e provocações) pelo 

telefone e pelos alto-falantes do estádio.

Neste 2021, esperamos ver os provedores 

de OTT intensificando os esforços para 
diversificar suas ofertas de serviços incluindo 
caminhos adicionais para o envolvimento do 

público em tempo real.

O licenciamento é o centro das atenções

O usuário de streaming OTT se acostumou 

a estreias e conteúdos originais (Premium), 

porém, no ano passado, houve uma grande 

interrupção de produção em todo o mundo 

fazendo com que muitos provedores de 

serviços OTT enchessem suas bibliotecas com 

conteúdo de acervo. Em junho de 2020, a 

Netflix ofereceu a maior proporção de títulos 
com mais de 10 anos (30%) em cinco anos.

Até que os cronogramas de produção sejam 

retomados, a questão que se coloca é saber 

se assinatura manterá o preço para conteúdo 

mais antigo, e se isso continua sendo uma 

proposta de valor atraente para o público – 

particularmente em meio a circunstâncias 

econômicas potencialmente desafiadoras.
É provável que o foco seja no licenciamento 

para aliviar um pouco a pressão. Entre 2011 

e 2017, operadoras de TV por Assinatura 

fecharam   332  negócios  com  parceiros  de  

serviços OTT a fim de variar suas ofertas de 
conteúdo. Será interessante ver como esse 

número se acelera ao longo de 2021.

Combinação de TV paga e OTT

Parece que o corte do cabo não é tão óbvio 

como se suspeitava. Embora seja verdade que 

o número de assinantes de TV paga caiu cerca  

de  6%   desde  2019,  a  TV  paga  é  o mercado 

mais lucrativo, mostrando um crescimento 

constante na receita, mesmo tendo em vista 

a disparada de OTT.

A maioria das residências, também, tem 

assinaturas de TV paga e OTT. Em 2019, 45% 

dos lares de banda larga nos Estados Unidos 
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(EUA) assinaram dois ou mais serviços de 

streaming OTT. Em novembro de 2020, esse 

número saltou para 61%. E dado que muitos 

provedores  de TV por  assinatura  lançaram  

suas próprias ofertas de streaming OTT, 

colocar os dois mercados um contra o outro 

não reflete a forma como o público está 
consumindo os dois juntos.

Lá na frente, acredito que não será o caso 

dessas metodologias de entrega tentarem 

ultrapassar uma a outra. Os serviços de TV por 

assinatura e OTT se misturarão a algo novo.

A retenção torna-se científica
A oferta de OTTs aumentou muito e com 

isso a retenção de assinantes será o KPI mais 

importante para serviços de streaming OTT 

em 2021. Os provedores de OTT inteligentes 

precisam usar insights de dados para entender 

a verdadeira relação entre receita e retenção, 

podendo assim priorizar seus investimentos.

Por exemplo, um estudo de 2019 mostrou que, 

embora o abuso de teste gratuito fosse uma 

preocupação popular entre os provedores 

de streaming OTT, apenas 5% dos assinantes 

dos EUA e 2% dos assinantes do Reino Unido 

cancelaram dentro do período de teste 

gratuito, os números de 2020 são 4x maior.

Enquanto isso, o cancelamento involuntário, 

que geralmente ocorre quando um assinante 

não  pode   pagar  sua  conta,  foi  muito  mais

proeminente. Mais de 25% das assinaturas 

nos Estados Unidos e 33% das assinaturas no 

Reino   Unido   foram   canceladas   devido   a

 problemas com cartão de crédito – e cerca 

de 30% desse grupo nunca retornou.

Os  provedores  de  streaming OTT que 

investem em modelos de dados podem ver 

eventos como cancelamento involuntário 

como oportunidades de retenção, uma 

chance de minimizar sua maior ameaça nos 

resultados financeiros com uma série de 
situações resolvíveis.

No início de 2021 já vimos muitas mudanças, e 

outras mais no horizonte. Será um ano crucial 

para os serviços de streaming OTT – há grande 

potencial de crescimento, e mais competição 

do que nunca.
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