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PARTE I: 
Conceitos gerais



zPARTE I: Agenda

A indústria do entretenimento/audiovisual•

O VOD como inovação • disrup@va

Conceito e caracterís@cas do serviço •

Modalidades •

Modelo de negócios•

Algumas conclusões •

Outros debates •



zA indústria do audiovisual 

“The opening up of new markets, foreign or domes/c, and the 
organiza2onal development from the cra8 shop and factory to such 

concerns as the U.S. Steel illustrate the same process of industrial 
muta2on – if I may use that biological term – that incessantly 

revolu2onizes the economic structure from within, incessantly 
destroying the old one, incessantly crea2ng a new one. This process of 

Crea2ve Destruc2on is the essen/al fact about capitalism. It is what 
capitalism consist in and what every capitalist concern has got to live 

in.”

Joseph Schumpeter, 1942 



zVOD como inovação disrup3va

Ne6lix• , 1997: locação de filmes online 

Ne6lix• , 2007: online streaming 

Ne6lix• , 2018: 117 milhões de assinantes em mais de 

190 países*

Modelo atual: •
acessível pelas mesmas plataformas que a TV Ø

mesmo 3po de conteúdoØ

customização da experiência do usuárioØ

sem intervalos comerciaisØ

*Fonte: https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix



zVOD como inovação disrup3va

Clayton • Christensen, 1995 

ü Teoria de reação compe33va com consequências prá3cas

ü Disrupção é um processo  

ü Disruptores constroem modelos de negócios diferentes

ü Disruptores focam em consumidores ainda não inseridos no 
mercado



zVOD como inovação disrup3va

Radiodifusão de sons e imagens

TV Paga 
(MMDS, DTH, Cabo)

Salas de exibição

VOD

Escassez
Abundância



zConceito e caracterís-cas

Não linearidade e autonomia do usuário •

Largo espectro de: •

A-vidadesØ
Players Ø
Obje-vos Ø
Modelos de negócioØ

Surgimento constante de variadas e inovadoras •
formas de disponibilização de vídeo



zConceito e caracterís-cas

ANCINE, IN 91, art. 1º, LII: • LII

Segmento de Mercado Audiovisual de Vídeo por
Demanda - Conjunto de a:vidades encadeadas,
realizadas por um ou vários agentes econômicos,
necessárias à prestação dos serviços de oferta de um
conjunto de obras audiovisuais na forma de catálogo,
com linha editorial própria, para fruição por difusão
não-linear, em horário determinado pelo consumidor
final, de forma onerosa.



zConceito e caracterís-cas

Observatório Europeu do Audiovisual: •

Similaridade com TV Ø
Principal propósito Ø
A-vidade econômica Ø
Responsabilidade editorial Ø

Outras: •
Diversidade Ø
Extraterritorialidade Ø



zModalidades

Em relação à Infra: •

Rede dedicada Ø

OTT Ø

Em relação ao modelo de negócios: •

Ø SVOD: Subscrip@on VOD

TVOD: Ø Transac@onal VOD 

AVOD: Ø Adver@sing VOD 

CatchØ -up

Plataformas de vídeo  Ø



zModalidades

Rede dedicada: vinculado a redes e serviços de •
telecomunicações pré-existentes 

OTT• : serviços prestados online sobre a
infraestrutura de rede da Internet (protocolo IP),
de Btularidade de terceiros

AplicaçõesØ
CamadaØ de conteúdo vs camada de
infraestrutura
FimØ da escassez



zModalidades

TVOD: Transacional •

Custo por transação Ø

Aluguel (48h)  Ø

Venda (EST Ø – Electronic Sell Through)  

Repasse da receita de cada transação ao Ø

licenciante 

Conteúdo profissional Ø premium



zModalidades

SVOD: Assinatura (• subscrip(on)

Custo fixo mensal Ø

Disponibilização de catálogo Ø

Remuneração fixa para o licenciante Ø

Conteúdo profissional Ø premium



zModalidades

AVOD: Publicidade (• adver&sing)

Sem custo final para o usuário Ø

Financiado por publicidade  Ø

Tipo de conteúdo variável Ø

Relacionado às plataformas de vídeo, mas não Ø

exclusivo 



zModalidades

Catch• -up

Servido disponibilizado por prestadoras de Ø
serviço de TV, em conjunto com a 
disponibilização da programação linear
Catálogo em função da programação linear; eØ
Exclusivo para assinantes do serviço original; Ø
Disponibilização por período de tempo Ø
determinado 
Sem custo extra para o usuárioØ



zModalidades

Plataformas de vídeo •

Sem custo para o usuário final Ø

Ampliação do alcance do conteúdo cria<vo Ø
local

ü sem barreiras de entrada 
ü sem limitações de tempo e território

Variedade de conteúdo Ø – produtoras, canais, 
Youtubers, UGC



zModelo de negócios:

A cadeia produ3va e a figura do agregador•

Disposi3vos e serviços existentes •

VOD como janela de exploração comercial •

A cauda longa•

Algoritmo e curadoria•



zModelo de negócios:

Salas de exibição 

TV Paga 

Produção

Produção

Distribuição Exibição

Empacotamento Distribuição

A cadeia produtiva:•



zModelo de negócios:

VOD

Produção Agregador Provedor

Agrega volume de conteúdo para 
plataforma/prestadores de serviço



zModelo de negócios:

Agregadores: •

Diminuição do custo operacional para a Ø
plataforma
Bom para o prestador (custo marginal)Ø
Bom para o produtor (conteúdo em diversas Ø
plataformas)
Não faz P&A, legendagem, posição no Ø
mercado  (“filme pronto”

Exemplos: v Synapse, Sofa Digital 



zModelo de negócios:

Disposi0vo: •
PCØ
Tablet Ø
SmartphoneØ
SmarTVØ

• Serviços existentes no Brasil 
ANCINE: 52 serviços*Ø

Fonte: hHps://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/3001.pdf



zModelo de negócios:

O VOD como janela de exploração comercial •

O que são janelas?Ø

A evolução do modelo de janelas Ø

Mone>zação do conteúdo Ø



zModelo de negócios:

Salas de 
exibição TV Paga TV Aberta DVD

Tempo



zModelo de negócios:

Fonte: Fabio Lima, “Conceitos de tecnologia digital”, disponível em: 
https://www.slideshare.net/redecemec/palestra-conceitos-de-tecnologia-
digital-com-fbio-lima-sof-digital-53572372



zModelo de negócios:

ESTRATÉGIAS MESCLADAS 

“O GR A N D E GO N Z A L E Z”, 2015 
(PO R TA D O S FU N D O S )

1ª Janela em TV aberta (Fox Brasil) -

Estratégia de lançamento mesclada com a -
janela de VOD (FoxPlay): após a estreia na 
TV, o primeiro episódio, e ainda, mesmo 
antes de ter ido ao ar, o segundo episódio, 
foram disponibilizados na plataforma de VOD

Juntos, o primeiro e o segundo episódio -
tiveram uma performance 38% maior do que 
estreia anterior



zModelo de negócios:

E a cauda longa?•

Potencial do VOD para potencialização da Ø
exploração comercial da obra, especialmente 
no que diz respeito à cauda longa

Cauda Longa/ Ø Long Tail
Em geral:ü referência estaDsEca para uma 
curva decrescente 
No audiovisual: referência ao ü
aproveitamento comercial da obra 



zAlgumas conclusões 

Pensando nas negociações de conteúdo até pouco •
tempo atrás, e agora com o VOD como mercado 
estabilizado, o que é importante observar? 

Exclusividade? •

Limites territoriais?•

MoneEzação do VOD como seguimento?•



zOutros debates

Aspectos concorrenciais•

O futuro do VOD: empacotadores? estúdios? •
falência? 

Obras produzidas com recursos públicos para VOD•
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PARTE II: 
Tratamento regulatório



zPARTE II: Agenda

VOD no Direito Brasileiro•

A regulação do VOD •

Experiências Regulatórias •

Debate regulatório no Brasil •

Questões •

Outros debates •



zVOD no Direito Brasileiro 

Legislação aplicável hoje: •

Lei Complementar 116/03 (lista de serviços 1)
submeFdos ao ISS): 

"1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 
áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a 
imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de 
conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, 
de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita 
ao ICMS)" 

Alíquota mínima: 2% 
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Legislação aplicável hoje:•

2) Marco Civil da Internet: 

Art. 9º : neutralidade de rede Ø

Seção II: tratamento de dados Ø

Aplicação a empresas sediadas no exterior que Ø
ofertem serviços no Brasil 

VOD no Direito Brasileiro 
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Legislação aplicável hoje:•

3) Regulação setorial: 

IN 91, Art. 1º, LII Ø

MP 2.228Ø -1/2001

VOD no Direito Brasileiro 
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O debate da • regulação econômica: como lidar?

Extensão deØ regulamentação pré existente?

Novos regulamentos?Ø

Ø Não lidar? 

VOD no Direito Brasileiro 



z

Regulação em duas camadas: •

Infraestrutura: Universalização, Qualidade, Ø
Interconexão, Inves<mento privado, Limites de 
outorga, Requisitos técnicos, Unbundling e 
interconexão 

Conteúdo: Classificação indica<va, Cotas, Ø
Imparcialidade, Diversidade, Pluralismo, Limite de 
publicidade, Acessibilidade, Must carry, Major 
events

Algumas premissas

VOD no Direito Brasileiro 
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Elementos cons+tucionais da regulação de •
(Tele)Comunicações: 

Liberdade de expressão (obje+va e subje+va)Ø
Acesso à informação Ø
Pluralismo Ø
Diversidade Ø
Democracia Delibera+vaØ

Algumas premissas

VOD no Direito Brasileiro 
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Legi%midade de regulação • – por que regular? 

Falhas de mercado: monopólios e oligopólios, Ø
bens públicos, externalidades, assimetria de 
informação, problemas de coordenação 

INOVAÇÃO? Ø

Algumas premissas

VOD no Direito Brasileiro 
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Linhas gerais de debate regulatório: •

Ø Escopo 

Promoção de conteúdo local Ø

Tributação Ø

Harmonização regulatória Ø

VOD no Direito Brasileiro 



zA regulação do VOD 

Escopo: •

Ø Serviços gratuitos? 

Catch Ø up? 

UGC? Ø

Plataformas de vídeo? Ø



zExperiências Regulatórias

AVMSD – União Europeia:

Escopo: •

That it be a service 
That a media service provider has editorial responsibility 
That its principal purpose is the provision of programmes 
That the provided programmes are “TV-like” 
That the purpose of the programmes is to inform, entertain or 
educate 
That the target audience of the programmes is the general 
public 
That the programmes are delivered over electronic 
communications networks. 



zExperiências Regulatórias
Promoção de conteúdo nacional:

Fonte: “VOD – Consumo e Regulação”,  Debora Ivanov, ANCINE, disponível em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/2017_10_27_Mostra%20SP%20-%20VOD%20-%202017.pdf



zExperiências regulatórias 

Tributação parafiscal:

Alemanha: entre 0% e 2,3% sobre receita, recolhida •
para o fundo nacional de promoção do audiovisua

Bélgica Francesa: entre 0% e 2,2% sobre receita, na •
forma de coprodução, pré-aquisição ou 
recolhimento ao fundo nacional de promoção do 
audiovisual

Croácia: 0,5% da receita bruta anual para fundo •
nacional



z
Experiências regulatórias 

Outras experiências:

Canadá• : acordo com a Ne9lix segundo o qual ela
inves<rá o equivalente a US$ 400 milhões em
conteúdo canadense original nos próximos cinco
anos

EUA: sem tratamento regulatório, apenas tributário •

Chile e Argen<na: regulação em debate •



zDebate regulatório no Brasil

CSC, 2015: consolidação da visão do CSC sobre o •
debate de VOD; direAvas da legislação europeia. 

CSC, 2017: sinalização expressa do Ministério da •
Cultura: debate estritamente tributário 

Outubro de 2017: PL 8.889/2017•



z
Debate regulatório no Brasil

CONDECINE (MP 2.228• -1/2001):

CONDECINE Título Ø
CONDECINE Teles/ CONDECINE ServiçoØ
CONDECINE Remessa Ø

Reformulação: •
Possibilidade de CONDECINE sobre faturamento Ø



zQuestões 

O cenário atual de concorrência entre serviços lineares e não •
lineares, e de concorrência entre diferentes modalidades de 
VOD demanda uma ação regulatória? 

É preciso nivelar a regulação • – level playing field? 

Se sim, qual regulação? •

... Mais regulação para o VOD/OTT?

... Desregulação para os demais serviços? 

... Ainda estão presentes os fundamentos 
da regulação das comunicações?



zQuestões 

UGC • vs Youtubers e escopo 

As cotas funcionam no VOD?•

Quem deve pagar CONDECINE? •

Potencial experimental do mercado e inovação • vs custo 
regulatório

O que esses serviços podem nos ensinar? Como Ø
podem evoluir e contribuir para arranjos futuros?



zQuestões 

O cenário atual de concorrência entre serviços lineares e não •
lineares, e de concorrência entre diferentes modalidades de 
VOD demanda uma ação regulatória? 

É preciso nivelar a regulação • – level playing field? 

Se sim, qual regulação? •

... Mais regulação para o VOD/OTT?

... Desregulação para os demais serviços? 

... Ainda estão presentes os fundamentos 
da regulação das comunicações?
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Neutralidade• de rede

Proteç• ão de dados 

Pirataria • – vilão ou parceiro?

Outros debates 
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Obrigada :)

claraigk@gmail.com


