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RESUMO 

 

Objetivo – Trabalho de pesquisa com o objetivo de identificar as percepções dos 

tomadores de decisão têm sobre os principais impactos produzidos pela transformação 

digital, no modelo operacional da TV aberta brasileira.  

Metodologia – Trata-se de pesquisa descritiva de campo, qualitativa de caráter 

exploratório-descritiva, na modalidade estudo de caso, associada a procedimentos de 

análise de conteúdo das entrevistas realizada. Foram selecionadas as categorias do 

trabalho com base nos cinco princípios estratégicos da transformação digital e nas quatro 

forças que compõem o conceito da Economia da Mídia. Seguindo-se da orientação de um 

consultor sênior que atuou durante décadas na empresa, alvo desta investigação, foram 

definidas cinco categorias para a pesquisa: clientes, competição, dados, inovação e 

regulação. Por se tratar de um tema de pesquisa contemporâneo, o autor optou por 

participar do principal congresso brasileiro sobre tecnologias para o audiovisual, com o 

fito de avaliar se as categorias estavam de acordo com as preocupações estratégicas de 

especialistas do setor.  

Resultados – Foi constatado que as cinco categorias utilizadas no trabalho de pesquisa 

são de relevância na compreensão dos impactos da transformação digital no modelo 

operacional da TV aberta no Brasil. As narrativas dos participantes sugerem a não 

existência de uma fórmula para enfrentar os desafios da transformação digital, porém é 

consensual a necessidade de se “empoderar” as equipes a fim de que busquem diariamente 

a inovação por meio de tentativas e erros. 

Contribuições práticas – A partir deste trabalho, empresas do setor do audiovisual 

poderão recolher elementos relevantes para nortear suas estratégias, com o objetivo de 

que estejam alinhadas com os impactos que a transformação digital impõe em seus 

respectivos modelos operacionais.  

Contribuição social – Suportar estudos que assegurem a longevidade dos negócios 

envolvendo as empresas de TV aberta no Brasil, já que elas empregam dezenas de 

milhares de pessoas no país e são, muitas das vezes, a principal fonte para que a população 

brasileira assista conteúdos de entretenimento, esporte e jornalismo. 

Originalidade – Com base no acervo do conhecimento produzido, ainda é incipiente o 

volume de pesquisas acadêmicas que versão sobre os impactos da transformação digital 

no modelo operacional da TV aberta no Brasil 



Palavras-chave: Transformação Digital. Mídia. Mudança Cultural. ATSC 3.0 

Categoria do artigo: Dissertação do Mestrado/ Artigo Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Purpose – This work aims understanding the perceptions that decision takers have had 

about the main impacts of digital transformation on the Brazilian opened TV operational 

model. 

Methodology – There has been a qualitative exploratory and descriptive research 

methods, by using as method the case study and content analysis of the interviews. The 

dimensions of this work have been selected by basing on the five strategic principles of 

digital transformation and the four forces that compose the concept of the Media 

Economy. By advising of a senior consultant who has worked for decades in the analyzed 

company in the case study, five categories used in the research were delineated: clients, 

competition, data, innovation and regulation. As this is a contemporary subject, the author 

has chose to participate in the main Brazilian congress on audiovisual technologies, in 

order to evaluate the categories by agreeing with the strategic concerns of experts in the 

sector. 

Results – It is noticed that five categories presented in the research have relevance in 

understanding the impacts of digital transformation in the Brazilian opened TV 

operational model. The researcher has noted in the participants ‘narratives there is no 

ready formula to face the challenges of digital transformation, but there is a consensus on 

the need to empower teams so that they look for daily innovation through trial and error. 

Practical Contribution – From this work, companies in the audiovisual sector will be 

able to recall relevant elements to guide their strategies in order to line them up with the 

impacts that digital transformation imposes on their respective operational models. 

Social Contribution – Upholding studies that ensure the durability of business by 

involving the opened TV companies in Brazil since they can employ thousands of people 

in the country and they are often the main source for the Brazilian population in order to 

watch entertainment content, sports and journalism. 

Originality – According to the author’s knowing, it is still considered incipient in the 

academic research about the impacts of digital transformation on the opened TV operating 

model in Brazil.  

 

Keywords: Digital Transformation. Media. Cultural Changing. ATSC 3.0 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A indústria da mídia e do entretenimento vem se transformando devido aos 

avanços da tecnologia nas últimas duas décadas. O principal responsável pela alteração 

no cenário de mídia e de entretenimento mundial é a evolução do digital. Segundo o 

instituto de pesquisa americano Emarketer (2015), nos últimos anos, o consumo de 

televisão diminuiu, enquanto o tempo que as pessoas gastam utilizando a internet 

aumentou consideravelmente. 

Neste cenário, fortalece-se uma nova indústria bilionária, denominada Over The 

Top (OTT), que se refere à entrega de conteúdo audiovisual pela internet sem que os 

usuários precisem receber o sinal aberto das emissoras ou assinar serviços de empresas 

tradicionais de TV a cabo ou via satélite (BCG, 2016).   

Segundo Relatório do BCG (2016), o uso do OTT é caracterizado como 

disruptivo, pois interrompe cadeias de valor de longa data e de infraestrutura dedicada, 

como por exemplo, torres de transmissão, linhas de cabo e satélites, que historicamente 

têm sido gargalos para o desenvolvimento do setor. 

Ainda de acordo com o Relatório do BCG (2016), existem três forças principais 

que estão na linha de frente desta mudança: 

• Desenvolvimento de novos modelos de produção de conteúdo de baixo 

custo; 

• Aumento da disponibilidade de conteúdo original de alta qualidade, 

estúdios tradicionais começaram a investir em produções on-line; 

• Avanços em tecnologia, banda larga fixa necessária para atender à 

demanda por vídeo on-line está agora disponível na maioria dos países. 

A indústria do OTT tem revolucionado a maneira como programas são produzidos 

e consumidos mundo afora. Além da facilidade de acesso à internet de qualidade, essa 

ferramenta tem possibilitado a diminuição dos riscos relacionados à pirataria e aos 

downloads ilegais, aumentando, assim, a comodidade de se ter conteúdo sem a 

necessidade de se fazer o download do material. 

Para se adequar a este cenário, as empresas de TV têm buscado reestruturar seus 

modelos operacionais, a fim que os mesmos sejam capazes de acompanhar as 

transformações digitais. 
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1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

O mercado de mídia e de entretenimento cresce fortemente no Brasil nos últimos 

anos e por mais que seja esperado que haja uma desaceleração, ainda é aguardado que 

ocorra um crescimento para os próximos anos, sendo que os principais players são 

grandes organizações verticalmente integradas, embora existam empresas menores que 

exploram determinados nichos de mercado. Em 2016, este mercado obteve uma receita 

de U$21,3bi e apresentou uma taxa de crescimento anual de 7,8% entre 2012 e 2016. Em 

uma mesma comparação com os Estados Unidos, esta taxa ficou em 0,1% e no Canadá, 

o número decresceu 2,8% (MARKETLINE, 2017).  

Além do crescimento do mercado de mídia e de entretenimento no Brasil, o 

aumento no consumo de conteúdo audiovisual pela internet merece destaque. De acordo 

com o IBGE (2017), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua) aponta que os celulares estão possibilitando o acesso à internet nos lares da 

população brasileira. De acordo com a pesquisa, em 2016, 63% dos domicílios possuíam 

internet, sendo que os dispositivos móveis são utilizados em 94% para se conectarem à 

rede. Quando comparado com 2013, menos de 50% dos lares tinham acesso à internet, ou 

seja, em um espaço de tempo de três anos houve um aumento de 13p.p.  

Este crescimento no acesso da internet vem remodelando o modo como as pessoas 

consumem os conteúdos de áudio e de vídeo. Plataformas digitais têm disponibilizado 

uma série de títulos para que seus consumidores possam acessar por meio do streaming, 

sem haver a necessidade de download.  

Apesar do surgimento de novos meios para se consumir os produtos do setor, a 

televisão aberta é o principal destino dos valores alocados na compra de espaço 

publicitário no Brasil (KANTAR, 2019). De acordo com o Gráfico 1, percebe-se que a 

TV aberta, durante o primeiro semestre de 2019, representou 58% do share em 

investimentos recebidos e quando comparado com o mesmo período do ano anterior, se 

manteve estável. Já o digital, que inclui vídeos em desktop e dispositivos móveis, obteve 

10% dos valores e apresentou o maior crescimento em investimentos recebidos, quando 

comparado ao mesmo período de 2018. 
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Gráfico 1 – Share de investimentos entre os meios de comunicação brasileiros 

 
Fonte: adaptado Kantar (2019) 

 

Levando-se em consideração os aspectos supracitados sobre o crescimento do 

mercado de mídia e de entretenimento no país, o aumento do consumo de internet pela 

população brasileira e surgimento de novas tecnologias digitais para o audiovisual, em 

especial para a TV aberta, o assunto torna-se relevante e a sua discussão atual. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Analisando o cenário descrito anteriormente, faz-se necessário o entendimento 

aprofundado das transformações e inovações que TV aberta no país tem passado. Paiva, 

Carvalho e Fensterseifer (2004) argumentam que a inovação pode ser entendida como um 

processo de mudança da mesma forma que outras atividades empresariais, trazendo 

vantagem competitiva às organizações que melhor conseguem realizar este movimento.   

Kotler e Keller (2012) definem uma inovação como um produto ou serviço que é 

percebido como algo novo por uma pessoa, sendo que o processo de difusão ocorre por 

meio de uma ideia, a partir de uma fonte e para seus clientes. Desta forma, os autores 

argumentam que a existência de uma inovação ocorre por um processo de adoção pelo 

qual as pessoas ouvem falar de uma determinada inovação até finalmente adotá-la, sendo 

estratificado em cinco etapas: (1) conscientização; (2) interesse; (3) avaliação; (4) 

experimentação; e (5) adoção. 
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A história recente aponta para inúmeros casos de empresas que não souberam se 

adaptar às novas demandas dos mercados no qual elas estavam inseridas. Como exemplo, 

têm-se os casos da Kodak e da BlockBuster, que perderam espaço para as câmeras digitais 

e para o surgimento do NetFlix, do YouTube e demais aplicativos de streaming de vídeos.  

Considerando ser ainda a produção bibliográfica brasileira sobre o assunto baixa, 

torna-se estratégico analisar as percepções que os tomadores de decisão têm sobre a 

transformação digital no modelo operacional da TV aberta brasileira. Empresas 

tradicionais do setor necessitam repensar rapidamente suas estratégias e buscar o 

alinhamento delas a uma agenda digital, a fim de que consigam competir em um cenário 

mercadológico que rompeu as fronteiras nacionais. Assim, faz-se válido a seguinte 

pergunta para o problema de pesquisa: 

 

Quais as percepções dos tomadores de decisão têm sobre os impactos da 

transformação digital no modelo operacional da TV aberta brasileira? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo deste estudo é de identificar qual a percepção que os tomadores e 

influenciadores de decisão em empresas de TV aberta no Brasil têm sobre os impactos da 

transformação digital, em particular o que toca ao reposicionamento do modelo 

operacional utilizado por elas.  

Para tanto, foi realizado estudo de caso na maior empresa do setor de mídia e 

entretenimento no país. Segundo o Grupo de Mídia (2016), a empresa em questão é líder 

de audiência no Brasil, conseguindo penetração em 99, 6% do território nacional. A 

empresa é líder de audiência e está envolvida diretamente no processo de transformação 

digital que está remodelando a cadeia de valor da TV aberta brasileira.  

 

1.3.1. Objetivos específicos 
 

Para atingir o objetivo principal do trabalho, será necessário alcançar objetivos 

específicos, que nortearão o entendimento do objetivo geral: 

• Avaliar se as dimensões mapeadas na literatura internacional sobre 

transformação digital são aderentes à realidade brasileira; 
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• Verificar a necessidade de inclusão de novos domínios; 

• Contribuir com a literatura nacional sobre o tema da transformação 

digital relacionada à TV aberta no Brasil, haja visto que se encontrou 

pouca referência bibliográfica nacional sobre o assunto. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

Como mencionado acima, foi selecionada uma empresa nacional referência no setor 

para a realização do estudo de caso.   Resultados financeiros, bem como, informações 

sobre a sua audiência não foram contemplados no trabalho, uma vez que, ambos são 

expressamente proibidos de serem publicados pela empresa. 

Também, é de notório conhecimento público, que a empresa em questão está 

passando por um amplo processo de reestruturação organizacional e, sendo assim, as 

análises não contemplarão os resultados deste processo, uma vez que os resultados dos 

mesmos são tratados como confidenciais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste segundo capítulo, estão apresentados os referenciais teóricos norteadores da 

pesquisa sobre as percepções que os tomadores de decisão têm sobre os impactos da 

transformação digital no modelo operacional da TV aberta brasileira.  

Para tal, foram selecionados os autores Rogers e Albarran. Rogers faz parte do 

corpo docente da Columbia Business School, sendo pioneiro nos estudos envolvendo 

transformação digital e com reconhecimento internacional como líder em estratégias de 

negócios digitais. Já Albarran trabalha como consultor sobre assuntos envolvendo o 

conceito da Economia da Mídia, é, também, professor emérito da University of North 

Texas;  

 
2.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
 

Em linhas gerais, o conceito de transformação digital é entendido como a 

integração do uso da tecnologia digital em uma empresa, resultando na transformação de 

processos fundamentais no modus operandi da organização e de como ela oferta valor 

aos seus clientes. Além do mais, envolve uma mudança cultural, exigindo que as 

organizações provoquem o status quo de como o valor final dos seus produtos e serviços 

são entregues. Para tal, é necessário que as empresas, em certos momentos, eliminem 

processos antigos, buscando a implementação de novas práticas (MESSINA, 2018). 

Segundo Kane (2017), a melhor forma para se compreender o conceito de 

transformação digital é quando as empresas adotam processos e práticas de negócios para 

ajudar a organização a competir efetivamente em um mundo de negócios cada vez mais 

digital. Esta definição de transformação digital tem duas importantes implicações para a 

gestão das empresas:  

• Significa que a transformação digital é fundamentalmente sobre como as 

empresas respondem ao surgimento de tendências digitais. Cabe ressaltar 

que grande parte da necessidade de transformação digital está fora dos 

controles das empresas, de maneira separada. Envolve avaliar como 

clientes, parceiros, funcionários e concorrentes usam as tecnologias digitais 

para então adaptar e/ ou mudar a maneira de como agem e o que esperam 

atingir; 
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• A organização que implementa uma determinada tecnologia é apenas parte 

da transformação digital.  E, em casos onde a transformação digital envolve 

a implementação de novas tecnologias, a tecnologia é apenas parte da 

história. Outras questões como a estratégia, a gestão de talentos, a 

reestruturação organizacional e a liderança, são tão importantes, se não mais 

importantes, do que a tecnologia utilizada para a transformação digital. 

 

2.2 MUDANÇAS NO MERCADO DE MÍDIA E DE ENTRETENIMENTO 

 
Depois de constantes anos de mudanças radicais, o mercado de mídia e de 

entretenimento, finalmente, atingiu um padrão estável. Entende-se que não é mais uma 

questão de se a transformação digital irá acontecer, e sim, como as empresas do segmento, 

neste caso as redes de televisão comercial, irão responder a esta mudança (ACCENTURE, 

2015). 

Cada vez mais os clientes testemunham uma customização em massa da 

experiência no conteúdo, na publicidade e nas marcas. Um desafio para as empresas de 

mídia e de entretenimento é descobrir como criar uma experiência que cada vez mais o 

consumidor julgue ser feita especificamente para ele. Felizmente, estes mesmos 

consumidores continuarão gerando mais e mais dados sobre si mesmos (incluindo suas 

preferências, relacionamentos, hábitos, localização) pela internet e mídias sociais. As 

empresas que souberem aproveitar esta avalanche de dados e transformar em 

informações, poderão direcionar o seu conteúdo e a sua publicidade, maximizando as 

experiências e o valor para os seus clientes (DELOITTE, 2018). 

Ainda nesta direção sobre a necessidade de entendimento dos hábitos dos 

consumidores, a Deloitte (2018) aponta para o crescimento do número de americanos que 

cancelaram seus serviços de televisão por assinatura multicanal (a cabo ou satélite), 

optando por uma combinação de contratação de pacotes de banda larga e de OTTs. Estes 

clientes representam, claramente, uma enorme oportunidade para que as redes de 

televisão comerciais repensem suas estratégias e se tornem mais ágeis para o atendimento 

das necessidades deste público. 

Em resposta a essa tendência, empresas do setor estão, cada vez mais, produzindo 

serviços que vão ao encontro das necessidades dos seus consumidores. Como exemplo, a 

Disney adquiriu uma empresa de tecnologia para que ela consiga disponibilizar seus 

conteúdos virtualmente por meio do seu próprio OTT. Aderente ao supracitado, redes de 
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televisão comerciais direcionam suas estratégias para a produção de conteúdo exclusivo 

para que a visualização do mesmo seja em casa, por meio de smart TVs e de dispositivos 

móveis. Os consumidores têm apresentado um apetite incansável por conteúdo de alta 

qualidade (DELOITTE, 2018). 

 

2.2.1 Digitalização da TV aberta no Brasil 
 

No Brasil, a discussão envolvendo a digitalização da TV aberta começou em 1994. 

Desde o início o assunto enfrentou diversos obstáculos políticos, regulatórios e 

tecnológicos e o país escolheu, em 2006, o ISDB-T 1como padrão para a TV Digital. O 

decreto também tornou como mandatório o formato em High Definition Television – 

HDTV (YAMADA & BITTENCOURT, 2017). 

Ainda de acordo com Yamada e Bittencourt (2017), houve a formação de um grupo 

composto por especialistas da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(ABERT) e da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET).  O grupo elaborou 

estudos sobre as possibilidades de adoção dos padrões internacionais a serem escolhidos 

como benchmarking no país, levando em consideração aspectos sociais e econômicos 

particulares do Brasil. O grupo ABERT/ SET apontou quatro aspectos principais que 

influenciaram na decisão para a adoção do ISDB-T: 

• Maior facilidade de acesso público aos serviços de transmissão de imagem e 

de som, permitindo a recepção fixa, móvel e por meio de dispositivos 

portáteis, contribuindo, assim, para a universalização de acesso aos serviços; 

• Adaptação total às necessidades de médio prazo do país, para permitir a 

competitividade do serviço, dada a evolução esperada do setor de audiovisual; 

• Adaptação total às necessidades de longo prazo do país, permitindo a 

continuidade dos serviços de transmissão de som e de imagem, dada a 

evolução tecnológica esperada, uma vez que a penetração de outras mídias já 

alcançou um alto nível e a mobilidade da recepção desempenha um papel 

diferente para o serviço; 

                                                           
1 O padrão Digital Terrestrial Broadcasting System (ISDB-T) começou a ser estudo no Japão em 1986 para 
suportar o uso da TV Digital. Ele possibilita a prestação de serviços únicos que os padrões Europeus e 
Americanos não eram capazes de prover. O sinal possui compatibilidade com os mais diversos serviços 
móveis/ portáteis (YAMADA & BITTENCOURT, 2017). 
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• A viabilidade de conversão do mundo wireless da tecnologia da informação, 

da internet e da transmissão, permitindo que o país se beneficie do melhor uso 

do espectro de frequências.  

Atualmente, no Brasil, já se encontra em discussão a adoção do novo padrão 

tecnológico que possibilitará a substituição do ISDB-T. O Advanced Televisions Systems 

Comunittee (ATSC 3.0) surgiu nos Estados Unidos e possibilita um aumento de 30% na 

capacidade de canal, mantendo a mesma relação sinal/ ruído, maior robustez quando 

comparado ao antigo padrão norte-americano (DIONÍSIO & AKAMINE, 2016).  

O ATSC 3.0, que suportará a TV 3.0, terá uma integração completa entre os 

telespectadores e as empresas de TV, uma vez que o sinal continuará a ser transmitido via 

broadcast e, simultaneamente, dados de consumo passarão a ser reportados de volta para 

a TV via broadband (DIONÍSIO & AKAMINE, 2016).   

Conforme apresentado na Figura 1, percebe-se que desde a criação da TV no país 

em 1950, as tecnologias foram evoluindo e possibilitando saltos de geração nos aparelhos 

utilizados pelos telespectadores para consumirem conteúdos audiovisuais. 

 

Figura 1 – Evolução da TV no Brasil 

 
Fonte: Globo, 2019 
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Dionísio & Akamine (2016) apontam que a TV 3.0 faz parte de um ecossistema 

pensado para o futuro. As tecnologias utilizadas nele são consideradas “state-of-the-art” 

e possibilitarão o incremento de novas tecnologias à medida que sejam lançadas. Tal 

situação, possibilita que o padrão permaneça eficiente e robusto, tornando-se referência 

para o setor. 

 

2.3 DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
 

Somente a criação de tecnologias não assegura que a empresa obtenha sucesso no 

mercado. O que de fato separa as empresas líderes das demais é a criação de uma 

estratégia digital que combina o fomento de uma cultura organizacional inovadora e o 

desenvolvimento de uma liderança posicionada orientada para o vetor da transformação 

(KANE, 2015).  

As tecnologias digitais estão transformando a forma como as empresas vêm 

encarando o mercado competitivo no qual elas se encontram inseridas e, 

consequentemente, a maneira como elas inovam. Tradicionalmente, as inovações eram 

dispendiosas e testá-las era difícil. Hoje em dia, as tecnologias digitais permitem que 

ocorra a verificação e experimentação de maneira contínua (ROGERS, 2018). 

Tendo como base este cenário, pode-se utilizar os cinco domínios estratégicos 

propostos por Rogers (2018) como forma de entendimento dos impactos da 

transformação digital nas organizações, a fim de continuarem ou de se tornarem ainda 

mais bem-sucedidas. Conforme apresentado na Figura 2, os cinco domínios permeiam as 

empresas tanto intra como interorganizacional (exemplificando, clientes podem ser 

entendidos como consumidores finais dos produtos, quanto como os funcionários que 

trabalham nela ou qualquer stakeholder que estabeleça relação com a mesma).  
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Figura 2 – Cincos domínios estratégicos da transformação digital 

 
Fonte: Adaptado de ROGERS (2018) 

 

A seguir, encontra-se descrito, de maneira resumida, os cinco domínios 

apresentados pelo autor. 

 

2.3.1. Clientes 
 

São considerados o primeiro domínio a ser analisado, pois eles são essenciais para 

a manutenção e o crescimento do negócio. No modelo tradicional, as empresas utilizavam 

ferramentas de mercado em massa objetivando que os mesmos comprassem seus produtos 

e serviços. 

O modelo atual no qual cliente e empresa interagem, pode ser denominado “rede de 

clientes”. Neste cenário, a empresa ainda continua como protagonista no 

desenvolvimento e propagação dos bens e serviços. Contudo, os clientes passam a gerar 

relacionamentos mais complexos, pois eles têm acesso a diversas plataformas digitais que 

lhes permitem publicar e interagir, construindo marcas, reputações e mercados.  

 

O destaque do modelo de redes de clientes é que o “cliente” pode ser qualquer 
grupo importante ao qual a organização sirva e no qual confie. Clientes podem 
ser consumidores finais, comprando produtos e serviços ou profissionais de 
compra das empresas, adquirindo suprimentos e matérias-primas. Para 
organizações sem fins lucrativos podem ser doadores ou voluntários. Em 
muitos dos casos, é importante olhar para a variedade de grupos 
interconectados que se situam dentro de toda rede (ROGERS, p.41, 2018). 
 

De acordo com o autor, é necessário que se compreenda a variedade de grupos 

interconectados na rede de clientes da empresa, sendo importante o entendimento que o 
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conceito de cliente extrapola os consumidores finais, abrangendo, também, parceiros de 

negócios, investidores, reguladores governamentais e empregados. Todos exigem 

comportamento dinâmico em relação à organização e uns aos outros, sendo considerados 

fundamentais para o sucesso do negócio. 

Existem cinco comportamentos que impulsionam a adoção das novas experiências 

digitais:  

• Acessar: os clientes desejam acessar suas informações e conteúdos com a 

máxima velocidade, produzindo interações com o máximo de rapidez. Deste 

modo, qualquer oferta que contemple esse acesso torna-se atraente.  

• Engajar-se: os conteúdos disponibilizados precisam ser interativos, relevantes 

e sensoriais para que os clientes consigam engajar-se com os mesmos. Desde 

o início dos portais de internet, depois a proliferação de vídeos on-line, 

culminando as realidades virtuais de última geração, os anseios digitais dos 

clientes são pautados pelo acesso ao conteúdo; 

• Customizar-se: clientes necessitam ter suas experiências customizadas, 

podendo escolher e modificar as informações, serviços e produtos. Eles foram 

ensinados pelas redes digitais que os cercam a esperar cada vez alternativas 

de escolha pessoal; 

• Conectar-se: nesta nova era, é esperado que clientes possam se conectar uns 

com os outros, o que possibilita o compartilhando de suas experiências 

vividas. Esta situação ajudou a acelerar o crescimento das redes sociais em 

todo o mundo; 

• Colaborar: existe uma necessidade, como animais sociais, de que os clientes 

sentem por trabalhar juntos. Este é considerado o mais complexo dos cinco 

comportamentos. Toda esta interação ajuda na construção e/ou 

aprimoramento dos serviços prestados. 

 

2.3.2. Competição 
 

Tempos atrás, a competição acontecia entre modelos de negócios similares e em 

ramos de negócios com fronteiras estáveis. Negócios construíam valor dentro das 

empresas e em parceria com canais de vendas e com fornecedores. Nesta era digital, 

entretanto, a barreira entre os setores está ficando cinza, da mesma forma que a distinção 

entre concorrentes e parceiros. 
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Todo este processo de transformação digital está remodelando de várias formas a 

competição e os laços entre as organizações. De maneira simplória, pode ser entendido 

como um deslocamento do lócus da competição. A tecnologia digital aumenta a 

importância da “coopetição”, em que organizações irão competir diretamente em algumas 

searas e também atuarão como parceiras em outras.  

A competição está longe de ser um confronto direto de soma zero. Pelo contrário, 

em vários casos, o que se tem observado é que a estratégia eficaz passa pela exigência de 

que concorrentes passem a encontrar uma forma de trabalhar unidos. A “coopetição” 

significa exatamente este novo tipo de relacionamento, em que a estratégia certa entre 

negócios rivais passa a ser um misto entre competição e cooperação.  

A cada dia que passa, novas ameaças disruptivas fazem com que empresas 

cooperem entre si para defesa dos seus próprios mercados. A transformação digital está 

remodelando em vários aspectos o relacionamento entre as empresas. As plataformas 

promoveram mudanças fundamentais em como as organizações se relacionam entre si, 

principalmente, por “desentermediar” os relacionamentos de canais e parceiros. Estes 

novos negócios possuem poucos ativos, porém são capazes de gerar grande quantidade 

de receitas. Cabe ressaltar que o conceito de plataforma não é original da era digital. O 

que aconteceu foi que a tecnologia digital ajudou a promover o crescimento e propagação 

da mesma. 

 

2.3.3. Dados 
 

Embora desempenhassem papel importante no passado, os dados eram manipulados 

para medir e para subsidiar as tomadas de decisões referentes ao negócio, sendo caros 

para serem produzidos e armazenados. Hoje em dia, a sua utilização e a sua manipulação 

parecem ser ilimitados, sendo que o maior desafio reside na conversão de dados em 

informações que tenham utilidade para seus respectivos negócios. Modelos tradicionais 

de análise de dados estão sendo substituídos pelo big data2, onde informações não 

estruturadas são processadas em ferramentas poderosas de computação. 

Assim, os dados ganham protagonismo na era digital e passam a ser os mais 

valiosos ativos das organizações. Empresas como Facebook e Google possuem grande 

                                                           
2 O conceito de Big Data surgiu na década de 1990, porém só se tornou comum a partir de 2010, quando 
empresas começaram a entender todo o potencial informativo que era capaz de ser gerado pelas novas 
tecnologias digitais (LOHR, 2013). 
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parte do seu valor de mercado oriundos da maneira como elas captam os dados dos seus 

usuários e pela capacidade de explorar diversas combinações entre eles. Os dados 

passaram a ser considerados ativos intangíveis, tendo sua importância relativizada 

dependendo do negócio no qual estão inseridos, mas de qualquer maneira, hoje em dia, 

eles são importantes para qualquer tipo de negócio, e negligenciá-los é perigoso.  

Neste contexto, ocorre o surgimento de novos tipos de dados considerados não 

estruturados (bases que são armazenadas em banco de dados e que não se encaixam nos 

modelos comumente desenvolvidos nas empresas). 

Uma organização pode ter acesso a diversos tipos de informações que são ricos em 

significado, porém difíceis de serem interpretados conjuntamente e utilizando-se de 

ferramentas tradicionais de análise, como planilhas eletrônicas.  

Os dados podem promover novas experiências para os clientes, já que conseguem 

expandir o modelo de negócio atual, oferecendo benefícios de troca entre os clientes que 

os fornecem e as empresas que os utilizam. Tudo isto, necessita de uma estratégia bem 

desenvolvida na qual é de extrema importância compreender os dados que se necessita e 

de como eles serão manipulados, levando em consideração a capacidade de 

processamento computacional da organização.     

 

2.3.4. Inovação 
 

Ao entender que a inovação é definida como qualquer mudança ocorrida no produto 

ou no serviço, as empresas desenvolvem, testam e lançam novas ideias, sendo que no 

passado, todo este processo era considerado dispendioso e o feedback recebido do 

mercado vinha vagarosamente. Atualmente, as organizações precisam inovar por meio da 

experimentação rápida e do contínuo aprendizado. 

Buscando inovações por experimentações, o desenvolvedor objetiva testar seus 

protótipos de maneira rápida e assim, ser capaz de identificar quais ideias são promissoras 

ou não.  

A aplicabilidade das experimentações não é fácil. Em mercados tradicionalmente 

estabelecidos, princípios da experimentação ágil precisam ser adequados, pois nem tudo 

o que se projeta pode ser viabilizado da mesma maneira. Entretanto, pode-se considerar 

que todos os experimentos têm um aspecto em comum: visam alavancar o aprendizado, 

testando ideias e analisando o desempenho delas no dia a dia.  
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Existem sete princípios que foram extraídos da observação de empresas tidas como 

inovadoras (em ampla variedade de setores) que contemplam o supracitado: 

• Aprenda rápido; 

• Seja rápido e iterativo; 

• Apaixone-se pelo problema, não pela solução; 

• Receba feedback confiável; 

• Meça o que importa agora; 

• Teste seus pressupostos; 

• Fracasse com inteligência. 

Estes princípios acima conseguem ser aplicados em qualquer experimento de 

negócio. Porém, necessita-se realizar uma distinção sobre o processo acima. De acordo 

com o autor, existem dois tipos de experimentação: a convergente e a divergente.  

A experimentação convergente pode ser usada por qualquer produto ou serviço 

digital ou não, a fim de testar e aprimorar a experiência do cliente, onde na sua essência 

consiste em construir a hipótese causal inicial. Deste modo, estes experimentos são 

utilizados em casos onde não basta conhecer a correlação entre dois eventos, mas, 

também, analisar que evento é causa do outro. Por haver a necessidade de se medir a 

causalidade cinco princípios básicos: hipótese causal, grupos de teste e controle, 

participantes escolhidos ao acaso, tamanho da amostra com validade estatística e testes 

cegos. Os erros mais comuns neste tipo de testes concentram-se, em geral, na escolha 

inadequada dos participantes para os grupos testes. 

Já o processo de experimentação divergente, em geral, não envolve questões 

causais. Ele é tido como mais informal, buscando feedbacks realistas sobre os testes, para 

que se tome a decisão de avançar ou retroceder e sobre apresentar uma solução final. 

Geralmente, os principais erros deste segundo tipo, residem no teste tardio do 

experimento, onde o resultado final obtido serve meramente como validador das ações já 

executadas. 

As tecnologias digitais precisam de experimentos convergente e divergentes, sendo 

aplicados em diferentes fases e em diferentes partes do negócio. Uma inovação bem-

sucedida deve balancear aprendizado explanatório (gerador de novas ideias) e, também, 

aprendizado confirmatório (refinador de ideias).  

2.3.5. Valor 
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Da maneira tradicional, a proposta de valor 3entregue por uma organização tem sido 

constante e considerada como vantagem competitiva sustentável. Empresas exitosas 

ofereciam produtos e serviços diferenciados, sendo usados para posicionar-se no 

mercado. Na era digital, entretanto, o foco inflexível na execução e na entrega da mesma 

proposta de valor não é suficiente. Produtos e serviços precisam ser definidos tendo como 

base as necessidades dos clientes que se encontram em constante mudança.  

Diversos cenários levam organizações a enfrentar mercados em recessão. Produtos 

e serviços com novas propostas tecnológicas impulsionam rápidas mudanças nas 

necessidades dos clientes. A digitalização suprimiu barreiras de entrada a novos mercados 

e, assim, novos potenciais clientes passaram a estar acessíveis por meio de uma adaptação 

na proposta de valor para entregar nova relevância aos clientes. 

O autor fala da necessidade de se explorar rotineiramente o valor central das ofertas 

produzidas aos clientes fazendo as seguintes perguntas (p. 2017, 2018): “Para que existe 

minha empresa? A que necessidades atende? Elas são relevantes? Qual é mesmo o meu 

negócio? ”. 

É importante ressaltar que a adaptação da proposta de valor pode ocorrer mesmo 

quando tudo parece estar tudo bem, não havendo necessidade de se esperar por uma crise. 

Empresas líderes na era digital, como Google, Amazon, Facebook ou Apple, estão em 

constante fomento de novas ideias mesmo quando elas alcançam sucesso com os produtos 

ou serviços ofertados.  

 

2.4 O CONCEITO DA ECONOMIA DA MÍDIA 

 
Historicamente, a “economia da mídia” veio sendo examinada por meio de pontos 

de vistas singulares (seja focando em partes individuais da indústria de mídia ou em 

práticas específicas, como o financeiro ou em países como nos Estados Unidos, Reino 

Unido ou China). Atualmente, os estudos envolvendo o conceito da economia da mídia 

precisam de uma abordagem com visão holística, englobando aspectos como a 

globalização, as reformas regulatórias, as mudanças sociais e a tecnologia (ALBARRAN, 

2017). 

Na primeira edição do trabalho sobre a economia da mídia, Albarran (2002, p.5) 

havia definido previamente o conceito como “o estudo de como as indústrias da mídia 

                                                           
3 Michael Lenning e Edward Michaels (1998), definiram o conceito de proposta de valor como sendo os 
benefícios que são percebidos pelos clientes quando as empresas ofertam algum produto ou serviço. 
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usam recursos escassos para produzir conteúdo que são distribuídos aos consumidores 

para satisfazer suas necessidades e desejos”. Na edição mais atualizada sobre o estudo 

da economia da mídia, o autor reescreve o conceito, conforme apresentado abaixo. 

 

O estudo de como as funções das empresas e da indústria da mídia atravessam 
diferentes níveis de atividades (ex: global, nacional, doméstico e individual) 
em conjunto com outras forças (ex: globalização, reformas regulatórias, 
mudanças sociais e tecnologia) por meio do uso de teorias, conceitos e 
princípios desenhados sob a perspectiva da macroeconomia e da 
microeconomia (ALBARRAN, 2017, p. 3).  

 

É importante reconhecer que o entendimento sobre as empresas do setor de mídias 

tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente por causa dos novos modelos de 

distribuição e das tecnologias de recepção. 

O streaming tem ampliado o atendimento das empresas que compõem o setor de 

mídia, passando a incluir companhias como Netflix, Amazon, Hulu e mídias sociais como 

o Facebook, Twitter e Instagram que entregam conteúdo, bem como, propagandas para 

os seus consumidores (ALBARRAN, 2017). 

Conforme supracitado no conceito definido por Albarran para a economia da 

mídia, faz-se necessário o entendimento da definição da palavra níveis, usada para 

descrever as atividades que ocorrem entre as empresas do setor e a da indústria. Por 

exemplo, grandes empresas como a Viacom, Disney, Time Warner e Sony competem no 

nível global, oferecendo produtos e serviços de mídia para o mundo. Já no nível nacional, 

as companhias focam nas suas fronteiras domésticas, atentando para o cobrimento de todo 

o território nacional – exemplos para este nível são as empresas de transmissão, canais 

por satélite e revistas (ALBARRAN, 2017). 

Ainda de acordo com o Albarran (2017), no nível doméstico é onde grande parte 

do consumo de mídia ocorre e isto, também, está mudando, pois, as moradias atuais têm 

acesso à múltiplas plataformas ou à dispositivos capazes de receber conteúdo de mídias 

de diversas empresas e indústrias simultaneamente. Por último, o nível do indivíduo vem 

se tornando cada vez mais importante para a análise, pois o consumo de mídias tem 

comportamento diferente entre os membros de uma família. A forma como se escolhe 

passar o tempo relacionado ao consumo de mídia representa uma ação na economia que 

os economistas se referem como alocação.  

Estes níveis de atividade mencionados acima estão em progresso constante. Em 

certos momentos, uma determinada atividade envolvendo empresas de mídia pode estar 
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relacionada com os quatro níveis, mas principalmente no último nível, indivíduo, onde 

existe um mar de oportunidades para serem exploradas.    

 

2.4.1. Forças integrantes na economia da mídia 
 

Existem quatro forças que interagem com aspectos econômicos em qualquer 

sociedade e que merecem atenção na discussão envolvendo o conceito da economia da 

mídia. Estas forças são os aspectos sociais, tecnologia, regulação e a globalização 

(ALBARRAN, 2017). Abaixo, Albarran (2017) apresenta um breve descritivo sobre cada 

uma delas: 

• Aspectos sociais: a audiência não pode ser vista como uma entidade única e, 

sim, como diversos fragmentos demográficos de grupos e de estilos de vida 

com diferentes interesses, sendo que a composição da audiência está em 

constante mudança. Dadas todas as saídas disponíveis para o entretenimento 

e a informação em uma economia de mídia digital a ser entregue ao 

consumidor, a fragmentação da audiência está no topo dos interesses a serem 

pesquisados. Isto força que as empresas de mídias deem mais ênfase nas 

pesquisas para melhor entender suas audiências, provendo mais informações 

para seus anunciantes; 

• Tecnologia: esta força tem ajudado e preocupado ao mesmo tempo os 

pesquisadores da economia da mídia. Inovações na distribuição e nas 

tecnologias têm evoluído rapidamente. A abundância de avanços 

tecnológicos força às empresas do setor a sempre estarem em busca de 

atualização, enquanto que eles não conseguem saber quais tecnologias os 

consumidores irão adotar. O ambiente digital mudou bruscamente os modelos 

de negócios tradicionais. No mundo analógico, o conteúdo era controlado 

pelas empresas de mídia com distribuição e acesso controlados. Já no mundo 

digital, estas barreiras não existem mais, sendo imperativo para as empresas 

de mídia a busca por novos modelos de negócios e receitas; 

• Regulação: aspectos regulatórios diferem de país para país. Por meio da 

política e da regulação, governos requerem que as empresas e as indústrias 

sigam determinadas regras e boas práticas. As empresas de mídia estão 

submetidas à diversas categorias de regulamentações: regulamentação do 

conteúdo (ex: conteúdo para crianças, sexo e violência, consumo de drogas 
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ilícitas), propriedade e controle da mídia nos países (ex: licenciamento, 

limites de abrangência, investimentos estrangeiros, filiais), privacidade, 

publicidade e propriedade intelectual; 

• Globalização: é o direcionador crítico da economia da mídia, sendo para as 

empresas do setor fator preponderante para conseguirem ultrapassar suas 

barreiras domésticas e conseguir engajar consumidores em outros países e 

mercados. A natureza do mercado de mídia permite diversas maneiras de 

expansão do market share das empresas do setor, pois seus conteúdos 

permitem serem reciclados diversas vezes e podem ter uma penetração em 

inúmeros países por meio de novas tecnologias de transmissão; produtos de 

mídia, como filmes e programas, podem ser facilmente exportados para 

outros países, com o idioma nativo adicionado em legendas ou dublado. Para 

os criadores de conteúdo e para os distribuidores, o mercado internacional 

abre diversas oportunidades de expansão das receitas das empresas. Filmes e 

séries de televisão podem gerar receitas adicionais além das suas fronteiras 

domésticas e sem que haja a necessidade de incrementos relevantes de custos 

extras para tal. 

 

Nesta seção foi possível observar conceitos-chave e categorias de análise 

propostas pelos principais autores ligados aos temas da “Transformação Digital” e da 

“Economia da Mídia’. Nos próximos capítulos, há a apresentação de como estas 

categorias foram utilizadas para mapear e analisar os conteúdos extraídos das entrevistas 

realizadas com tomadores de decisão e especialistas ligados ao tema. 
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3 MÉTODO 
 

Esta seção tem por objetivo apresentar as etapas do processo metodológico 

envolvendo a escolha do estudo de caso para a pesquisa qualitativa do trabalho. Também, 

é exposta, de maneira geral, a empresa estudo de caso e o perfil dos participantes 

entrevistados, bem como, o método de como foi realizada a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 SOBRE O MÉTODO ESCOLHIDO 
 

A abordagem metodológica para o trabalho se deu por meio da utilização do estudo 

de caso. A escolha do método pautou-se na argumentação que os autores Caraiola et al. 

(2013) fazem ao apontarem que a metodologia possibilita ao pesquisador mecanismos de 

análises de unidades sociais complexas, normalmente contendo múltiplas variáveis, onde 

existe dificuldade em se estabelecer uma divisão clara entre a unidade estudada e o 

contexto na qual a mesma se encontra. 

Yin (2005) aponta que o método de estudo de caso é apropriado não apenas pelas 

circunstâncias supracitadas, como também quando: (a) estamos tratando de um fenômeno 

contemporâneo inserido em um determinado contexto; (b) envolve múltiplas fontes de 

evidências; (c) está ancorado em um modelo hipotético-dedutivo que orienta a coleta e a 

análise de dados. 

Hartley (1994) adiciona que o método de estudo de caso traz vantagens quando se 

trata de focalizar e compreender a dinâmica da vida organizacional: processos, práticas, 

interações e significados associados ao funcionamento das empresas, a partir do contexto 

social no qual elas estão inseridas. 

Atualmente, a empresa escolhida para se realizar a pesquisa vem passando por um 

processo de transformação digital sem precedentes dentro do audiovisual brasileiro. 

Trata-se, também, da mais expressiva empresa do setor de mídia e de entretenimento no 

contexto nacional tanto pela liderança no alcance das suas atividades como pelo caráter 

inovador e influenciador que tem sempre caracterizado as suas atividades.  

Deste modo, a utilização de um estudo de caso único tem caráter exploratório e vai 

ao encontro do interesse do pesquisador, uma vez que ele trabalha na área de tecnologia 

da referida empresa. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A TV Globo, empresa estudo de caso escolhida para a pesquisa, faz parte do Grupo 

Globo, maior grupo de mídia e entretenimento do Brasil e é apontada como a única 

empresa brasileira com destaque relevante no cenário internacional de mídia e 

entretenimento. O Grupo Globo possui uma carteira de empresas diversificadas, incluindo 

diversos canais para a TV Paga, plataforma de OTT, portal web, jornais, revistas e rádio 

(ZENITH OPTMEDIA, 2018). 

A empresa foi inaugurada em 1965, na cidade do Rio de Janeiro. A criação da 

emissora movimentou o mercado de televisão no Brasil, pois ela passou a contar com três 

diferentes linhas de produções para os seus consumidores: entretenimento, jornalismo e 

esportes. O grupo conta com cinco emissoras próprias e 118 afiliadas em todo o Brasil, 

com sinal aberto para 5.490 municípios (GLOBO, 2018). 

Em 1976, a novela “O Bem Amado” inaugurou a venda de programas da emissora 

para o exterior. A partir da década de 1980, a dramaturgia passa a ser exportada para 

centenas de países, tornando um dos principais divulgadores da história e da cultura 

Brasileira (GLOBO, 2018). 

Um passo importante na história da TV Globo foi a inauguração dos Estúdios Globo 

(EG) em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro em 1995. Com uma área total de mais 

de 1,6 milhões de metros quadrados, os EG são o maior complexo de produção de 

conteúdo para o entretenimento na América Latina. O local possui treze estúdios, cidades 

cenográficas, fábrica de cenários, acervos de figurinos e diversos departamentos que 

suportam a operação diária (GLOBO, 2019). 

Dos estúdios supracitados, a TV Globo inaugurou, em agosto de 2019, o Módulo 

de Gravação denominado MG4 contendo 3 estúdios. O espaço é uma aposta da empresa 

para a produção de conteúdo de dramaturgia, contendo inovações tecnológicas de ponta, 

estando habilitados para os formatos 4K e 4K HDR4 (GLOBO, 2019).  

A estrutura organizacional da empresa foi criada visando proporcionar maior 

agilidade, clareza e foco nas ações envolvendo os três pilares da emissora: conteúdo, 

negócios e gestão. 

 

                                                           
4 O High Dynamic Range (HDR) diz respeito sobre a quantidade de cores que cada pixel pode assumir, 
objetivando resolver o problema de captura de imagens e exibição que são limitados na faixa dinâmica 
(RAVI & KUMARI, 2019). 



35 

 

Figura 3 – Estrutura organizacional da TV Globo 

 

Fonte: Adaptado TV Globo (2019) 
 
  

• Comunicação: responsável por conceituar, criar, produzir e posicionar as 

campanhas que irão comunicar os valores, conteúdos e ações para os clientes; 

• Programação e Controle de Qualidade: busca o entendimento permanente 

sobre tendências e comportamentos da audiência e analisa o desempenho dos 

programas, cada faixa de horário da emissora e de cada slot da grade; 

• Jornalismo: apura notícias a fim de que as mesmas cheguem com agilidades 

aos telespectadores nos telejornais, jornais e plataformas digitais do Grupo 

Globo; 

• Esporte: abrange conteúdo, operação e resultados de todos os serviços e 

ofertas de esporte da TV aberta e fechada; 

• Entretenimento: produz os programas dos gêneros dramaturgia (ex: novelas) 

e variedades (ex: show e realities). Este modelo aproxima os conteúdos dos 

gêneros às áreas de gestão que os apoiam; 

• Negócios: realiza a interface da empresa com o mercado publicitário, sendo 

responsável por capitanear novos anunciantes; 
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• Capital Humano: atua no desenvolvimento, engajamento e retenção dos 

funcionários, além de cuidar de todos os assuntos envolvendo a seara 

trabalhista da empresa; 

• Finanças e Infraestrutura: executa os serviços e os projetos da área financeira, 

bem como, é responsável pela manutenção, segurança empresarial, logística, 

suprimentos e tributos; 

• Tecnologia: suporta todos os aspectos tecnológicos da cadeia de valor da 

empresa e atua no desenvolvimento de tecnologia de ponta que ajuda a dar 

protagonismo da empresa perante demais concorrentes.    

Sendo impactada diretamente pela transformação digital que acomete toda a 

indústria de mídia e de entretenimento no mundo, a empresa lançou resposta ao mercado 

por meio da criação do GloboPlay em 2015, possibilitando ao usuário acesso à 

programação completa da emissora por meio de smartphones, tablets, computadores e 

Smart TVs. Consonante a esta mudança, o Grupo Globo anunciou em 2017 a criação de 

uma Unidade de OTT em parceria com a Globo e a Globosat. A nova unidade oferecerá 

amplo serviço de VoD com conteúdo das duas empresas, com séries e filmes nacionais e 

internacionais. A plataforma tecnológica que suportou todo o serviço configurou-se 

inicialmente a cargo da Globo.com (GLOBO, 2018). 

 

3.3 SELEÇÃO E PERFIL DOS PARTICIPANTES 
 

A seleção dos participantes se fez por amostragem intencional, ou seja, pela 

avaliação do pesquisador sobre quão adequadas seriam as suas contribuições em relação 

ao objeto de pesquisa em questão. Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que nestes casos 

o pesquisador deve usar seu conhecimento da situação em estudo para identificar os 

membros da população. 

É importante que haja a delimitação da quantidade de participantes envolvidos na 

pesquisa por saturação teórica, ou seja, a coleta de dados se interrompe na medida que 

novos elementos passam a não agregar informações diferentes das coletas anteriormente, 

conforme apresentado na Figura 4 (FONTANELLA ET AL., 2011; THIRY-

CHERQUES, 2009). 
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Figura 4 – Curva de Saturação 

 
Fonte: Thiry-Cherques (2009) 

 

O perfil dos participantes que fizeram parte do estudo de caso é de profissionais 

ocupando cargos executivos e que estão incumbidos diretamente em dar suporte à 

empresa durante o processo de transformação digital no qual ela se encontra. Também, 

foi considerado para a seleção o fato de estarem imersos na cultura organizacional da 

empresa e possuírem entendimento da dinâmica envolvendo o planejamento, a produção 

e a transmissão de conteúdo, fatores considerados como críticos para a readequação dos 

processos operacionais de maneira mais eficiente nas áreas. 

 A seguir, encontra-se um descritivo por perfil dos cinco participantes da TV Globo 

e do consultor sênior de mercado: 

• Participante 1: 

É gerente da área de Tecnologia do Entretenimento na TV Globo. Tem mais de 35 

anos de experiência na empresa, tendo desenvolvido a sua carreira por diferentes 

áreas da emissora. É especialista na produção ao vivo de grandes eventos e de 

programas de auditório. Foi o ponto focal de operações de tecnologia para o projeto 

de criação dos novos estúdios nos Estúdios Globo (Módulos de Gravação 4 – MG4); 

• Participante 2: 

É gerente da área de Parceira de Tecnologia do Entretenimento (Interface da área 

da tecnologia com as diretorias de conteúdo para o entretenimento). Possui mais de 

18 anos de experiência profissional. Trabalhou na implementação e no 
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acompanhamento de grandes projetos estratégicos relacionados à ERP e à Business 

Intelligence (BI) em multinacionais. Na TV Globo, participa ativamente de projetos 

envolvendo o uso de Tecnologia, onde o seu time realiza o papel de ponte entre as 

áreas clientes e a área de aplicações. Participa, fortemente, no fomento e na 

multiplicação dos conceitos relacionados à gestão ágil de projetos na empresa; 

• Participante 3: 

Possui 16 anos de experiência profissional, sendo todos eles na TV Globo. Entrou 

como estagiário dentro da empresa em 2004. É formado em Engenharia Elétrica, 

possui MBA em Gerenciamento de Projetos e em Gestão Executiva. Atualmente, 

trabalha como gerente na área de Tecnologia e passou por diversas outras áreas da 

TV Globo: Projetos, Globo Internacional e Exibição; 

• Participante 4: 

Tem 14 anos de experiência profissional, iniciando sua carreira como estagiário na 

TV Globo. Liderou a área de Parceria de Tecnologia para o entretenimento, onde 

auxiliava o artístico na formatação das suas ideias para os produtos. Este modelo 

tornou-se exitoso e foi expandido para o jornalismo, o esporte e a comunicação. 

Atualmente, faz parte do Hub Digital do Grupo Globo e está participando da nova 

formatação de serviços a serem prestados pela área, contemplando o conceito do 

projeto “Uma Só Globo”; 

• Participante 5: 

Possui 13 anos de experiência profissional, sendo todos eles de trabalho na TV 

Globo. Iniciou sua carreira como estagiário, atualmente, é gerente de Projetos na 

área de Tecnologia. É responsável pela gestão de alguns portfólios de projetos 

relacionados à Tecnologia, estando relacionados a entrega de valor para o negócio. 

Durante todo o período como executivo na área, teve a oportunidade de trabalhar 

com diversos stakeholders da TV Globo.  

• Participante 6 (Consultor Sênior): 

Foi funcionário da TV Globo durante 45 anos, aposentando em 2014. Participou 

ativamente dos principais avanços tecnológicos da TV Globo, como a chegada da 

TV a cores, a Criação dos estúdios Globo e o início das transmissões digitais. 

Atualmente trabalha como consultor para o mercado de audiovisual, sendo 

reconhecido internacionalmente como referência no setor. 
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De acordo com a Tabela 1, dos cinco executivos entrevistados que trabalham na 

empresa, quatro construíram suas carreiras dentro da emissora. Todos eles foram 

categóricos em afirmar que o profundo conhecimento na operação da empresa está sendo 

fundamental para suportar a TV Globo no atual momento em que ela se encontra frente à 

transformação digital. 

 
Tabela 1 – Perfil profissional dos participantes 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
Além dos executivos da emissora, foi adicionado à análise as capturas das 

percepções do consultor sênior de mercado sobre o assunto. O profissional desenvolveu, 

também, sua carreira na TV Globo por mais de 40 anos, tendo que liderar diversos 

processos adaptativos frente à operação tecnológica da emissora. 

 

3.4 MÉTODO DE COLETA DOS DADOS 
 

A coleta de dados ocorreu por meio da utilização de entrevistas individuais, fazendo 

uso de um roteiro semiestruturado, sendo que as entrevistas aconteceram nas cidades do 

Rio de Janeiro/RJ e Belo horizonte/ MG (via Skype). Também, houve a coleta de dados 

durante a participação do pesquisador em um congresso tecnológico do setor. 

Primeiramente, foi realizada uma entrevista piloto com um executivo envolvido no 

processo de executar as transformações digitais na área de entretenimento da empresa e 

ao qual o pesquisador possuía acesso e maior sociabilidade. Esta primeira entrevista teve 

por objetivo calibrar as expectativas e o roteiro para que se pudesse realizar as demais 

entrevistas de maneira fluida e eficaz.  

 Além das entrevistas mencionadas acima, o pesquisador participou do Congresso 

de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento (SET EXPO), que ocorreu entre os 

dias 26/08/19 e 29/08/2019 na cidade de São Paulo, para entendimento dos principais 

Participantes Experiência profissional (anos) 1º emprego TV Globo? 

1º 35 Sim 

2º 18 Não 

3º 16 Sim 

4º 14 Sim 

5º 13 Sim 

6º - consultor 45 Sim 
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assuntos que têm norteado a discussão sobre transformação digital no setor de audiovisual 

no país (os participantes/ palestrantes da SET possuem notório saber no setor em questão 

e suas explanações mostraram-se extremamente úteis para calibrar os pontos capturados 

durante as entrevistas com os executivos da empresa TV Globo).  

Adicionalmente, realizou-se uma entrevista com um consultor sênior que atua no 

setor de mídia e de entretenimento e que foi diretor geral da TV Globo. Atualmente, ele 

é membro do Conselho do Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital 

Terrestre (SBTVD), que foi criado em 2006 por decreto presidencial tendo como objetivo 

assessorar o governo federal em assuntos envolvendo o digital para a TV. 

Por último, o pesquisador utilizou documentos internos disponibilizados pela 

empresa para análise de diversos aspectos gerais do negócio, sendo essenciais para 

suportar as discussões de todas as seções desta pesquisa.  

 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A análise de conteúdo foi utilizada como método para analisar os dados coletados 

durantes as entrevistas realizadas. A seguir, encontra-se a definição do método:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2016, p. 48). 

 

 A pesquisa utilizou o modelo de tabela sugerida pela Fontanella et al. (2011) – ver 

Figura 5, com as ocorrências e as recorrências divididas pelas categorias mapeadas na 

revisão bibliográfica, sendo capazes de alicerçar o conceito abordado para a temática 

envolvendo os impactos da transformação digital no modelo operacional da TV aberta. 
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Figura 5 – Frequência das categorias estudadas 

 
Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

 As categorias do constructo de análise foram colhidas a partir das referências 

citadas na Revisão Bibliográfica. Adicionalmente, foram usadas as informações 

capturadas durante o Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento 

para corroborar, se aplicável, ou complementar, se necessário, as dimensões abordadas 

na pesquisa. Foram utilizadas as percepções que o consultor sênior de mercado tem sobre 

os impactos da transformação digital no modelo operacional para o mercado de TV 

aberta, em especial para a TV Globo.  

Com base nas informações supracitadas, todos os conteúdos capturados nas 

entrevistas e no congresso foram transcritos e, em seguida, as transcrições foram 

recortadas e agrupadas de acordo com as recorrências nas dimensões apontadas na 

pesquisa, subsidiando, assim, as análises expostas no próximo capítulo.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O capítulo está dividido em três seções. A primeira apresenta a elaboração do 

constructo realizado pelo autor, relacionando as diversas fontes de informações utilizadas 

durante a pesquisa, e capazes de delinear as categorias do trabalho. Na segunda parte, 

houve a análise detalhada das entrevistas realizadas com os participantes, a fim de que as 

mesmas ratificassem ou não as categorias propostas no trabalho. Por último, houve a 

síntese dos resultados obtidos. 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 
 

A elaboração do modelo de análise utilizado no trabalho se deu em três etapas: (1ª) 

seleção das categorias por meio da análise da revisão bibliográfica; (2ª) delineamento e 

validação das categorias aderentes ao objetivo da pesquisa e à realidade do mercado do 

audiovisual brasileiro; e (3º) detalhamento das categorias por meio da captura e posteriori 

análise das informações obtidas no congresso da SET. 

Conforme citado no capítulo da revisão bibliográfica, utilizou-se dois autores de 

notório reconhecimento internacional para alicerçar os aspectos conceituais da pesquisa. 

Primeiramente, foram analisados os cinco princípios estratégicos propostos por Rogers 

sobre a transformação digital. Em seguida, o autor estudou as quatro forças abordadas por 

Albarran, componentes do conceito da Economia da Mídia. 

Inicialmente, os cinco princípios estratégicos da transformação digital e as quatro 

forças componentes do conceito da Economia da Mídia foram analisadas como possíveis 

categorias a serem abordadas no trabalho, totalizando nove. Após um estudo detalhado 

das mesmas, o pesquisador compreendeu que as forças “aspectos sociais” e “tecnologia” 

que compõem o conceito da Economia da Mídia possuíam grande sinergia com os 

princípios estratégicos abordados por Rogers, constituindo-se, pois, em categorias de 

algum modo redundantes. Já o princípio estratégico “valor” foi excluído da análise, uma 

vez que, por se tratar de um estudo sobre os impactos no modelo operacional da empresa, 

este princípio, por definição, refere-se à percepção que os clientes finais possuem sobre 

os produtos e os serviços ofertados pelas empresas.  

A Figura 6 apresenta, de maneira matricial, a relação criada entre os conceitos 

utilizados pelos dois autores. 
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Figura 6 – Matriz inicial entre os trabalhos de Rogers e Albarran 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Na segunda etapa, com a orientação do consultor sênior, houve o delineamento e a 

validação das categorias utilizadas no trabalho. Conforme apontado pelo consultor de 

mercado, é fundamental que haja discussão dos assuntos regulatórios ao falar sobre a TV 

aberta no Brasil.  

 
“É impossível falar de TV aberta no Brasil sem que não se fale do ambiente regulatório 

no qual o setor está inserido. Eu mesmo participei de inúmeras discussões no Ministério 

das Telecomunicações sobre a adoção do padrão digital ISDB-T, tendo como mandatório 

o formato HDTV” – consultor sênior.  

 
Avaliou-se que explorar a categoria globalização seria inviável dado o tempo 

disponível para a realização da pesquisa, já que envolveria acesso a especialistas que não 

se encontravam disponíveis. Ressalta-se que esta decisão não foi considerada por 

entender que o assunto é irrelevante, mas, sim, uma definição de escopo da presente 

pesquisa. A Figura 7 apresenta a análise final entre as relações dos trabalhos de Rogers e 

Albarran. 
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Figura 7 – Matriz final entre os trabalhos de Rogers e Albarran 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Já então com a definição das cinco categorias, desenvolveu-se a terceira etapa do 

trabalho. Fazendo uso das percepções capturadas pelo pesquisador durante a sua 

participação no Congresso da SET, houve um detalhamento de cada uma das dimensões 

abordadas na pesquisa, conforme apresentado na próxima seção. 

4.1.1. Detalhamento das dimensões 

 
O pesquisador participou do Congresso da SET em São Paulo. O evento apresentou 

49 painéis5 relacionados ao mercado do audiovisual, onde foram discutidos os desafios e 

as oportunidades que as empresas de toda a cadeia do audiovisual estão e terão que 

enfrentar, dado o contexto da transformação digital irreversível no qual elas estão 

inseridas. Dos 49 painéis, quatro foram suprimidos das análises para a pesquisa, pois, 

ainda que estivessem relacionados ao setor do áudio visual, eles não possuíam relação 

com as empresas de TV aberta. Sendo assim, foram utilizadas as percepções expostas em 

45 painéis para as análises. 

 Neste ano, o congresso dividiu os painéis em seis temáticas diferentes: 

                                                           
5 Foram excluídos das análises os painéis que com temas inteiramente dedicados a falar das empresas de 
rádios, como, também, relacionados às categorias acadêmico, futurecom e SETup. Entendeu-se que a 
supressão deles em nada iria prejudicar os objetivos da pesquisa.  
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• Contribuição do Audiovisual e Infraestrutura; 

• Distribuição do Audiovisual; 

• Inovação e Tecnologias Disruptivas; 

• Produção de Conteúdo; 

• Regulatório e Normatização; 

• Tecnologia e Negócios. 

Ao explorar os temas abordados (ver Anexo 3 – Breve descritivo dos painéis), 

verificou-se a ocorrência de uma relação entre os seis temas supracitados com as cinco 

dimensões selecionadas para o trabalho.  

Esta relação vai ao encontro do que se é esperado do momento atual em que as 

empresas de TV aberta do setor estão vivenciando no país. Não há a possibilidade de se 

discutir a manutenção e a assunção de novas tecnologias no áudio visual, sem que haja 

uma reflexão dos impactos e das consequências da transformação digital, dado o 

ecossistema em que elas se encontram de constantes rearranjos.  

O painel “Pesquisa e Desenvolvimento na Mídia – Uma Visão Global” apresentou 

um panorama atual dos investimentos globais em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Segundo dados fornecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), os investimentos em P&D no mundo ficam em torno de 

U$$1.7 trilhões, sendo que os países asiáticos (China, Coreia do Sul e Japão) são os que 

mais investem, 36% do valor. Os participantes do painel apontaram a China como país 

que mais investe em P&D, sendo que boa parte do montante é direcionado para as áreas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que contempla o setor de broadcast. Ou 

seja, a busca pela inovação, incremental e disruptiva, tem guiado toda a cadeia 

envolvendo o broadcast. 

No Brasil, de acordo com o especialista da TV Globo que participava do painel, os 

esforços estão direcionados no desenvolvimento da TV 3.0, utilizando o formato ATSC 

3.0. Ainda de acordo com o especialista, tal formato possibilitará um rearranjo 

significativo na experiência de como as pessoas irão assistir os conteúdos audiovisuais, 

uma vez que haverá a junção dos conceitos de broadcast e de broadband. Este novo 

formato promoverá mudanças nos modelos operacionais atuais da TV aberta, impactando 

uma série de variáveis: capacitação em novas funções, fortalecimento de parceiros de 

negócios, gestão de enormes quantidades de dados, ambiente inovador ágil, aspectos 

regulatórios, etc.  
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A participação expressiva da TV Globo no evento corrobora o fato apontando pelos 

seus executivos de que a empresa é o principal agente fomentador de mudanças no setor 

de mídia e de entretenimento no Brasil. 

De acordo com a Tabela 2, dos seis temas que nortearam o Congresso na SET, os 

executivos e especialistas da TV Globo participaram diretamente em todos, com destaque 

para os painéis relacionados à “Inovação e Tecnologia Disruptivas”, onde dos sete painéis 

apresentados, houve a participação de funcionários da TV Globo em seis deles.  

No painel “Construindo uma Cultura da Inovação”, uma gerente da área recursos 

humanos da TV Globo enfatizou as mudanças culturais que têm ocorrido na empresa a 

fim de que ela se torne mais ágil e mais eficiente na era do digital. De acordo com a 

gestora e com demais membros do painel, é imprescindível que se crie uma cultura 

propícia para a inovação nas mais diversas áreas da empresa. A TV Globo, ao se 

posicionar como uma empresa de tecnologia e de produção de conteúdo (mediatech), 

passa a dar um protagonismo a incorporação de habilidades tecnológicas nas diversas 

funções desempenhadas pelos funcionários.  

 

Tabela 2 – Presença da TV Globo nos painéis da SET 

 
Fonte: autor (2019) 

 

Funções tradicionalmente desempenhadas pelos funcionários perdem relevância e 

outros grupos de funções crescem rapidamente, sendo sintetizadas por três conjuntos de 

habilidades: cognitivas, tecnológicas e sociais/ emocionais. Ainda, de acordo com a 

executiva da área de recursos humanos da emissora, diante deste cenário em constantes 

mudanças, surgem novos desafios, a fim de que se promovam uma cultura orientada à 

inovação nos ambientes de trabalho que passam pela criação de modelos de aprendizado 

Temas
Qte de painéis

(I)

Painéis com a 
participação TV 

Globo (II)
% (II/I)

Qte de funcionários 
TV participantes dos 

painéis

Contribuição do Audiovisual e Infraestrutura 9 4 44% 7

Distribuição Audiovisual 6 3 50% 5

Inovação e Tecnologias Disruptivas 7 6 86% 9

Produção de Conteúdo 7 1 14% 1

Regulatório e Normatização 3 1 33% 1

Tecnologia e Negócios 13 6 46% 9

Total 45 21 47% 32
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mais ágeis ancorados ao acesso educacional à treinamentos que permitem aos mais 

diversos grupos de funcionários a preparação para o exercício de novas atividades de 

trabalho na era digital. 

Assim, tomando como base as percepções capturadas durante a participação do 

pesquisador nos Painéis da SET, bem como, da leitura minuciosa dos “press release” 

distribuídos à imprensa, o pesquisador agrupou os principais insights no evento, dando 

assim forma final ao “constructo de análise” que foi usado para a confecção do roteiro de 

entrevistas e, posteriormente, para análise dos conteúdos das mesmas (ver Tabela 3).  

Conforme apresentado no capítulo da Revisão Bibliográfica, Rogers (2018) utiliza 

o conceito de clientes para definir qualquer grupo que possua interconectividade com a 

empresa, extrapolando a ideia de olhar exclusivamente para os consumidores finais, 

abrangendo, também, parceiros de negócios e funcionários. Dado que o objetivo do 

trabalho é o de identificar os impactos da transformação digital no modelo operacional da 

TV aberta brasileira, definiu-se que a categoria clientes está relacionada diretamente aos 

funcionários da empresa. 

 

Tabela 3 – Constructo para análise do conteúdo das entrevistas 

Categorias Principais insights capturados nos painéis relacionados à pesquisa 

Clientes 

Necessidade de novas habilidades profissionais 

Empoderamento das equipes 

Trabalho em times multidisciplinares 

Busca por conhecimento constante 

Funcionário como "dono" da sua carreira 

Competição 

Desenvolvimento de parcerias estratégicas 

Fomento da cadeia de suprimentos 

Oportunidades e ameaças relacionadas aos concorrentes 

Dados 

Gestão de grandes quantidades de dados 

Monitoramento e controle da operação 

Segurança da informação 

Suporte na tomada de decisão 

Inovação 

Otimização dos recursos existentes 

Novos processos operacionais 

Oportunidades no negócio 

Ambiente propício à tentativas e erros 

Visão disruptiva do modelo operacional 



48 

 

Regulação 
Necessidade de adequação ao ambiente regulatório e normativo do setor 

Barreiras regulatórias ao avanço da TV linear 

Fonte: Autor (2019) 

 

4.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

A análise dos resultados está dividida de acordo com as cinco categorias propostas 

na pesquisa. Trechos das entrevistas foram utilizados a fim de que os mesmos validassem 

ou não as dimensões e seus respectivos detalhamentos. A seguir encontram-se as análises 

dos resultados de acordo com as cinco dimensões apontadas no trabalho. 

 

• Clientes 

 

Todos os participantes foram unânimes em afirmar a mudança cultural na forma de 

trabalhar dos funcionários (“clientes”) é o principal desafio a ser enfrentado pela emissora 

na era do digital. Conforme salientado pelos participantes, a TV Globo teve por décadas 

uma hegemonia no mercado de TV aberta no Brasil e, atualmente, encontra-se numa fase 

de readequação da sua operação à nova realidade do setor no país. 

 

“O movimento de reestruturação que a empresa está passando é ousado e eu acredito 

que dará certo exatamente por ser ousado. Ele tem o patrocínio dos grandes executivos, 

veio “top-down”. Virar uma empresa de mediatech exige isto. A empresa está passando 

por uma mudança de cultura muito forte. Na minha opinião, a cultura organizacional 

direciona tudo dentro de uma empresa. Olha o meu próprio exemplo aqui hoje contigo. 

Hoje cedo eu fui à Globo.com vestido de t-shirt, porém se eu tivesse que ir em uma 

reunião na emissora (Jardim Botânico) eu teria ido de camisa social e sapatênis. Mas 

por que isto? Porque a cultura da Globo.com é de uma empresa que já nasceu na era do 

digital e eu preciso me adequar a ela” – participante 4.   

 

“Quando você pergunta sobre novos perfis de funcionários, com esta disrupção no setor, 

as empresas de broadcast estão cada vez mais se tornando empresas de tecnologia. A 

Globo sempre foi pioneira no seu modelo de operação e acaba tendo que criar, por conta 

própria, mão de obra qualificada” – participante 3. 
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 Diante do cenário de transformação que a empresa se encontra, a empresa entende 

como salutar a oxigenação do seu quadro de funcionários, para que, assim, funcionários 

vindos do mercado possam acrescentar novas práticas ao modelo operacional da empresa, 

objetivando o fortalecimento de práticas suportas pelo “pensamento ágil” na resolução de 

problemas.  

 

“O grande desafio da nossa organização é a mudança de cultura. As pessoas necessitam 

ter um mindset ágil no seu dia a dia para a execução de projetos. O grande segredo é ler 

o ambiente e ir tentando, aos pouquinhos, ir construindo as relações e observando onde 

você pode ser capaz unir forças” – participante 2.   

 

“Hoje em dia a gente faz grandes projetos tecnológicos com a participação de comitês 

envolvendo todos os stakeholders dos projetos, onde eles conseguem opinar de forma 

clara, pesando em conjunto no que é melhor para a companhia, sem que haja guerra de 

egos interno” – participante 2. 

 

Um dos participantes ressaltou uma peculiaridade no modelo operacional da TV 

que faz com que, por mais que haja diversas tecnologias que permitam o trabalho tipo 

home office, a maioria dos funcionários, por trabalharem em atividades de criação, 

necessitem a presença física dos mesmos nos estúdios. Contudo, cada vez mais, a empresa 

tem utilizado ferramentas de comunicação virtual para facilitar a comunicação, bem 

como, a durante todas as etapas da produção de conteúdo.  

 

“Atualmente enxergamos oportunidades para os profissionais que atuam em atividades 

de criação, contudo, a maioria dos funcionários trabalha em atividades colaborativas 

presenciais, e aí a adoção do home office fica mais limitada, mas não temos dúvidas que 

o home office pode ser benéfico” – participante 1. 

 

O consultor sênior ratificou que o principal desafio da transformação digital para a 

emissora reside na mudança cultural que a empresa precisa continuar enfrentando.  De 

acordo com o participante, durante anos, as pessoas viveram em uma zona de conforto 

muito grande dentro dos seus ambientes de trabalho e, desde a chegada do digital, elas se 

viram obrigadas a sair do estágio em que se encontravam para buscar novas capacitações 

aderentes à era do digital.  
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 Ainda de acordo com o consultor sênior, além dos funcionários terem que buscar 

novas capacitações, atualmente, existe uma necessidade muito grande para que seja 

ofertado por parte da própria empresa, capacitações relacionadas as novas tecnologias 

que surgem a todo momento dentro da operação da TV.  

 

 “O funcionário que vive no mundo do MG1 6e agora tem que trabalhar no MG4 tem que 

adaptar a uma série de novas habilidades. Ele precisa se manter atualizado e isto é difícil. 

O negócio da TV Globo é singular. Muitas das vezes eu não posso pegar alguém do 

mercado e, simplesmente, colocá-lo para trabalhar na operação diretamente. Você 

precisa que ele esteja imerso na cultura da empresa. Isto gera um desafio enorme. Você 

precisa mantê-lo atualizado, mas as pessoas, naturalmente, gostam de ficar nas suas 

zonas de conforto” – participante 6. 

 

 A Figura 8 apresenta a visão geral do resultado das análises sobre as percepções 

que os tomadores de decisão têm sobre a categoria clientes e seu respectivo detalhamento. 

 

Figura 8 – Resultados do detalhamento da categoria clientes 

 
Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

• Competição 

 

Foi possível observar na maioria das narrativas dos participantes elementos que 

estão relacionados ao detalhamento da categoria competição. De maneira geral, conforme 

apontado por um dos participantes, é comum que haja a coprodução de conteúdo no 

entretenimento, no esporte e no jornalismo. A sinergia entre empresas ajuda na 

otimização de recursos humanos e tecnológicos, bem como, ajuda no intercâmbio de 

novos conhecimentos a serem incorporados no dia a dia da operação. 

                                                           
6 O Módulo de Gravação 1 (MG1) foi o primeiro dos atuais quatro módulos quem compõem os Estúdios 
Globo. Nele estão contidos quatro estúdios (A, B, C e D), sendo que todos ficam dedicados à produção de 
conteúdo para o gênero dramaturgia. 

Categoria Detalhamento da categoria Piloto 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
T. 

recorrências

Necessidade de novas habilidades profissionais x x x x x x 6

Empoderamento das equipes x 1

Trabalho em times multidisciplinares x 1

Busca por conhecimento constante x x x x x x 6

Funcionário como "dono" da sua carreira x x 2

CLIENTES
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“A Globo também realiza trabalhos em coprodução nas três áreas de conteúdo, o 

Entretenimento, o Jornalismo e os Esportes, e esse é um modelo comum também nas 

grandes produtoras internacionais” – participante 1. 

 

Também, é percebido que a TV Globo tem utilizado de parcerias com empresas de 

tecnologia para que as mesmas suportem a escalabilidade do seu modelo operacional 

orientado para o digital. Cada vez mais, tem-se usado plataformas computacionais na 

nuvem para suportar implementação de projetos de maneira mais ágil, que ajudam as 

áreas operacionais na redução de custos com servidores. 

 

“Estes projetos implementados na nuvem têm trazido reduções de custos operacionais 

para a emissora, otimizando os recursos disponíveis nas diferentes áreas” – participante 

2.  

 

Conforme apontado por um dos participantes, a AMAZON é um bom exemplo para 

ilustrar o caso, já que ela disponibiliza uma plataforma de computação na nuvem para as 

empresas, por meio de uma das suas empresas, a AWS. Por outro lado, a mesma empresa 

se apresenta como concorrente da emissora, pois ela tem trabalhado em uma plataforma 

de OTT que visa ofertar para a população conteúdos de entretenimentos. Este modelo em 

que organizações irão competir diretamente em algumas searas e atuarão como parceiras 

em outras é definido como “coopetição”.   

 

“Olha o exemplo da AMAZON. Ela criou um ecossistema inteiro que envolve a produção 

de conteúdo. Para nós, a AWS tem um papel relevante muito forte para que consigamos 

trabalhar na nuvem [...] a mesma empresa está entrando fortemente na produção de 

conteúdo” – participante 5. 

 

Outro fator apontado pelos participantes e que merece destaque é o fato de a TV 

Globo, por buscar novos formatados para a produção do seu conteúdo, sempre fomentou 

o desenvolvimento da sua cadeia de suprimentos, a fim de que ela fosse capaz de suprir 

suas demandas.  

Adicionalmente, dado a conjuntura atual de constantes mudanças no setor de mídia 

e de entretenimento, os participantes afirmam para a necessidade de a empresa focar cada 
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vez mais na realização das suas atividades principais e buscar, junto a empresas parceiras, 

terceirizar as atividades de suporte que ela entenda não ser estratégicas para o negócio. 

Porém, conforme apontado pelos participantes e ratificado pelo consultor sênior, há a 

necessidade para que estes tipos de movimentos sejam feitos com bastante parcimônia, 

uma vez que, ao terceirizá-las, a empresa necessita continuar garantindo a qualidade 

entregue do seu conteúdo, e, também, maior rapidez no tempo de resposta às demandas 

internas, sem que isso signifique aumento nos custos operacionais. 

 

“Necessidade de parcerias para o desenvolvimento de um ecossistema capaz de suportar 

o negócio [...] é preciso identificar as melhores oportunidades de sinergia. O nosso 

modelo de negócio tem especificidades quem demandam customizações.  Temos que 

construir uma visão ganha ganha entre nós e os nossos parceiros de negócios” – 

participante 5.  

 

“A terceirização tem seus prós e contras. Tem atividades que são inevitáveis de serem 

terceirizadas. O problema é que dependendo da atividade que você contrata, você está 

passando seu know how para fora, normalmente a empresa não trabalha só para a Globo 

[...] tem que haver uma preocupação muito grande do que se pode terceirizar e do que é 

estratégico. O corpo executivo tem que ter este discernimento para entender quais 

atividades são estratégicas e quais, de fato, podem ser terceirizadas. Hoje em dia existe 

uma tendência de terceirização de quase tudo, mas eu acho que este assunto precisa ser 

muito bem discutido” – participante 6. 

 

A Figura 9 apresenta a visão geral do resultado das análises sobre as percepções 

que os tomadores de decisão têm sobre a categoria competição e seu respectivo 

detalhamento. 
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Figura 9 - Resultados do detalhamento da categoria competição 

 

Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

• Dados 

 

Foi possível observar na narrativa da maioria dos participantes trechos que estão 

relacionados aos itens contidos no detalhamento da categoria dados.  De acordo com os 

participantes, em um ambiente digital, torna-se necessário a gestão de grandes 

quantidades de dados, onde estes, quando analisados de maneira estruturada, passam a 

suportar os gestores das áreas operacionais em nas suas tomadas de decisões. 

 

“Como que eu vou medir o que eu estou entregando? Como vou acompanhar as diversas 

etapas da produção de conteúdo? Hoje em dia, temos que utilizar abordagens, aderentes 

a transformação que o nosso negócio está passando. Um bom exemplo é a utilização dos 

OKR7” – participante 2. 

 

“Até então, cada uma das diretorias sempre manteve em sua estrutura uma área 

específica para planejar, monitorar e controlar as atividades inerentes de seu negócio. 

Atualmente, a Globo busca direcionar tais atividades em grandes hubs, com o propósito 

de obter maior alinhamento estratégico [...] Todos os dados coletados são transformados 

em informações gerenciais, a fim de que cada gestor possa planejar a otimização da 

operação” – participante 1. 

 

 Adicionalmente, dado o surgimento de novos concorrentes na indústria de mídia 

e de entretenimento, bem como, a mudança nos hábitos de consumo de conteúdos 

audiovisuais da população brasileira, a empresa tem buscado na otimização de recursos 

humanos e físicos o enquadramento à nova realidade do mercado. Tais otimizações, 

                                                           
7 Objectives and Key Results (OKR) é definido como um framework de pensamento crítico, objetivando a 
garantia de que os funcionários trabalhem juntos, fazendo contribuições mensuráveis que impulsionem a 
empresa. O OKR ganhou notoriedade em 1999, após o Google passar a utilizá-lo (NIVEN & LAMORTE, 
2016).  
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precisam estar embasadas por análises que apontem as reais oportunidades de ganhos na 

operação. 

 

“A gestão de dados e a forma como a empresa os utiliza para suportar as suas decisões 

é fundamental na era do digital.  O desafio é muito grande e temos muito chão pela frente 

para percorrer. O termo VUCA (Volatilidade, incertezas, complexidades e 

ambiguidades) fala muito sobre o momento em que as organizações no mundo todo estão 

passando. Esta transformação do digital, acelerada, tem se intensificado e os negócios 

estarão propensos a serem disruptados a todo tempo” – participante 5. 

 

No passado, a empresa não tinha mecanismos que possibilitavam uma gestão 

baseada em indicadores relacionados à operação do negócio, pois os sistemas 

desenvolvidos para suportar a operação não tinham sido contemplados com a ótica da 

gestão integrada e eficiente dos dados. Porém, nos dias atuais, a empresa entende que este 

fato é imprescindível para que ela continue buscando eficácia e eficiência no seu modelo 

operacional. 

 

“A gente, na época, não tinha tecnologia suficiente para ter dados que pudessem ser 

transformados em indicadores capazes de suportar a tomada de decisão [...] A TV Globo 

é um exemplo claro de uma empresa que viveu muitos anos da intuição dos profissionais. 

Existia uma vontade de se fazer o melhor que nos orgulhava muito [...] Não tenho dúvidas 

que, hoje em dia, há a necessidade de se construir indicadores que suportem os gestores 

das áreas operacionais nas suas tomadas decisões” – participante 6.  

 

A segurança da informação, outro ponto apresentado no detalhamento da 

dimensão, foi ratificado em trecho da narrativa do participante 2. Percebe-se que a TV 

Globo tem tido muito cuidado com a segurança das informações que são produzidas e 

que trafegam dentro das diversas áreas da empresa. 

 

“Houve muito cuidado com segurança dos dados e com a infraestrutura que poderíamos 

contar para desenvolver estes projetos” – participante 2. 

 

A Figura 10 apresenta a visão geral do resultado das análises sobre as percepções 

que os tomadores de decisão têm sobre a categoria dados e seu respectivo detalhamento. 



55 

 

Figura 10 – Resultados do detalhamento da categoria dados 

 
Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

• Inovação 

 

A dimensão “inovação” foi citada por todos os participantes durante as entrevistas. 

Os participantes apontaram que o atual momento em que a empresa se encontra é 

desafiador, porém todos os executivos entrevistados acreditam que a TV Globo tem 

tomado as decisões assertivas sobre a necessidade de se ter um modelo operacional 

otimizado, suportado pela criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento e a 

construção de ideias inovadoras. 

 

“A Globo já pratica, há anos, a gestão participativa, cada vez com mais liberdade para 

que jovens gestores, tanto de idade como de tempo de empresa, tragam novas ideias para 

o negócio” – participante 1. 

 

“Se você é uma empresa muito centralizadora, você acaba com o fomento de um ambiente 

criativo para a inovação. Quando você dar o poder nas pontas, os funcionários ficam 

livres para tomar decisões e o negócio ganha com isto. Hoje na Globo, este é um grande 

desafio, pois temos áreas com uma cultura digital mais avançada e temos outras, que 

será necessário um trabalho mais forte para que as pessoas se adequem a estes novos 

tempos” – participante 4.  

 

Historicamente, a empresa sempre foi vista pelo mercado como pioneira no 

fomento de ideias inovadoras capazes de suportar o seu modelo operacional nas áreas do 

entretenimento, do jornalismo e do esporte. Atualmente, entende-se que existe um desafio 

ainda maior para que a empresa busque soluções criativas capazes de deixar o seu modelo 

operacional mais eficiente.  

 

Categoria Detalhamento da categoria Piloto 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
T. 

recorrências

Gestão de grandes quantidades de dados x x x 3

Segurança da informação x 1

Suporte na tomada de decisão x x x x 4

DADOS
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“Os nossos times têm feitos muitas experimentações [...] vamos testar um projeto, com 

os mínimos requisitos, fazer um protótipo, e ver se ele para de pé. Se ele der certo, a 

gente busca patrocinadores para eles” – participante 2. 

 

Os participantes deram exemplos de como as tecnologias digitais têm auxiliado na 

utilização de recursos humanos e físicos de maneira mais eficiente. No entretenimento, o 

mundo IP tem se tornado uma realidade e, também, cada vez mais tem-se utilizado da 

aplicação de efeitos visuais nos programas, objetivando maior qualidade e reduções de 

custos na operação, quando aplicáveis. No Esportes, a operação remota de equipamentos 

nos estádios de futebol tem sido realizada com êxito, ou seja, o controle da operação passa 

a ficar na emissora, enquanto no estádio fica disponível uma equipe reduzida. Por último, 

no jornalismo, cada vez mais tem se utilizado de recursos digitais a fim de que os mesmos 

facilitem o dia a dia dos repórteres na busca pelos “furos” nas matérias.  

 

“Neste cenário de transformações, estamos fazendo eventos em um modelo diferente do 

tradicional, onde a operação acontece remota. Esta situação ajuda a reduzir, 

consideravelmente, os custos operacionais. No modelo tradicional, ia uma unidade móvel 

com equipe e equipamentos para o estádio e, agora, com a facilidade de estar tudo 

fibrado, possibilitou a operação do futebol remoto [...] nesta mesma linha, posso te dar 

um outro exemplo claro, o Live U. Este conceito está remodelando a forma de se fazer 

jornalismo, otimizando os recursos empregados na operação. O funcionário pode 

trabalhar de qualquer ponto da cidade ou região. Outro passo desta evolução, o próprio 

repórter parte sozinho para a externa, com o que chamamos de MOJO, Mobile 

Jornalism. O repórter leva um celular, com um pequeno kit de iluminação, consegue criar 

uma matéria e enviar para emissora” – participante 3. 

 

Por ser a maior empresa do seu setor no Brasil e por possuir um modelo de produção 

de conteúdo único, quando comparado aos seus principais players, a empresa busca em 

benchmarkings internacionais oportunidades de melhorar seus processos e, 

consequentemente, entregar os seus conteúdos adequadamente aos novos hábitos de 

consumo das pessoas. 
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“A gente traz tecnologia de fora. Estamos atentos a tudo que existe de mais novo para o 

nosso setor. Acho que é o nosso principal diferencial. Buscamos os melhores 

benchmarkings disponíveis no mundo” – participante 3.  

 

“Na minha opinião, a Globo tem que buscar um modelo de operação único e inovador. 

Não temos que ser mais um NETFLIX. Neste novo ecossistema que estamos inseridos, 

não deveríamos nos limitar somente ao audiovisual” – participante 5.  

 

O caráter inovador da TV Globo foi um ponto muito ressaltado pelo consultor. De 

acordo com o mesmo, está no DNA da empresa a assunção de novas tecnologias que a 

coloque na frente das demais concorrentes. A empresa viveu, durante muitos anos, numa 

zona de conforto onde seu parque tecnológico estava muito à frente das demais TV 

abertas no Brasil. Porém, agora ela se vê obrigada a competir com novos modelos de 

negócios que exigem que ela readéque seu modelo operacional.  

 

“A qualidade do conteúdo editorial cresceu brutalmente no digital, nesta segunda fase, 

do digital com o servidor. Começou com a fita, depois evoluiu para disco e, por último, 

o servidor, onde se tem tudo lá” – participante 6.  

 

O intervalo no desenvolvimento de novas tecnologias para o setor tem diminuído 

cada vez mais. O exemplo de helicópteros em coberturas ao vivo, citado por um dos 

participantes, ajuda a ilustrar esta situação. Por mais de 15 anos a emissora era a única 

capaz de operar uma aeronave capaz de fazer link ao vivo com as matérias exibidas nos 

estúdios. Hoje em dia, qualquer TV aberta é capaz de realizar esta ação. Atualmente, já 

se utiliza drones para a realização de tomadas aéreas, sendo que esta tecnologia foi 

desenvolvida em um curto espaço de tempo e disponibilizada para diversos segmentos de 

empresas. 

 

“O uso de helicópteros, que hoje em dia é tradicional em matérias ao vivo, nós passamos, 

talvez, por mais de 15 anos como a única emissora que tinha know how para operá-lo ao 

vivo. Ou seja, era absolutamente estratégico para o negócio. Qualquer evento ao vivo 

grande a gente conseguia cobrir. Eu me lembro, por exemplo, do enterro do Ayrton 

Senna. Somente a Globo tinha helicóptero, a gente obteve audiência de quase 100% 

naquele dia. Todos os canais transmitiam o acontecimento, mas somente a Globo 
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conseguiu acompanhá-lo pelo ar. A gente desenvolveu a tecnologia no laboratório de 

pesquisa. Hoje em dia, isto não é mais estratégico [...] você precisa estar disposto a 

correr riscos. Vencer os obstáculos é inerente quando se adota novas tecnologias. Muita 

coisa não dá certo, você tem que voltar atrás. Quando se fala em inovação, a TV Globo 

é pioneira” participante 6. 

 

A Figura 11 apresenta a visão geral do resultado das análises sobre as percepções 

que os tomadores de decisão têm sobre a categoria inovação e seu respectivo 

detalhamento. 

Figura 11 – Resultados do detalhamento da categoria inovação 

 

Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

• Regulação 

 

Conforme salientado pelos participantes, é mandatório que haja a discussão sobre 

o assunto relacionado ao regulatório. Por se tratar de uma concessão pública, ao mesmo 

tempo que esta característica impede a entrada de novas TVs abertas como concorrentes 

no mercado, também, limita avanços tecnológicos relacionados à modernização do 

modelo de negócio envolvendo a distribuição do conteúdo. 

 

“O regulatório é um grande desafio para a gente. Ao mesmo tempo que funciona como 

uma barreira a novos entrantes, nos desafia na construção de novas soluções para o 

negócio, que muitas das vezes precisam estar alinhadas com a questão do regulatório. 

Um bom exemplo é a discussão que envolveu a faixa do 700MHz e a sua disponibilização 

para a telefonia móvel. Agora, estamos discutindo a banda 3.5GHz e o futuro da 

distribuição por satélite” – participante 3.  

 

 Além dos requisitos regulatórios inerentes ao setor do audiovisual, outro ponto 

salientando por um dos participantes, é o cuidado que foi tomado pela empresa na 

Categoria Detalhamento da categoria Piloto 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
T. 

recorrências

Otimização dos recursos existentes x x x x 4

Oportunidades no negócio x x x x x 5

Ambiente propício para "tentativas e erros" x x x x x x 6

Visão disruptiva do modelo operacional x x x 3

INOVAÇÃO
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adequação dos seus processos à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que entrará em 

vigor no ano de 2020. 

 

“É importantíssimo nos adequarmos dentro da LGPD, que irá entrar em vigor no 

próximo ano. Contratamos uma consultoria para nos auxiliar neste processo, é um 

movimento gigantesco. Temos muitos dados sensíveis – participante 4. 

 

Adicionalmente, de acordo com o consultor sênior, as empresas de TV aberta no 

Brasil, em especial a TV Globo, estão enfrentando um grande desafio envolvendo o 

assunto do regulatório, pois existe a necessidade que haja o avanço do tema nos poderes 

legislativo e executivo brasileiro. O avanço deste debate é fundamental para que ocorra a 

continuidade no desenvolvimento e na implementação da tecnologia ATSC 3.0, dado que 

como um dos pré-requisitos da tecnologia é a necessidade de que haja mais canais 

disponíveis.  

Contudo, em se tratando de assuntos regulatórios no país, percebe-se que muitas 

vezes existe uma morosidade na tratativa dos mesmos no ambiente político brasileiro. Na 

discussão envolvendo o ATSC 3.0, tem-se observado ponderações que ultrapassam 

assuntos relacionados a requisitos técnicos ou a benefícios para a sociedade, envolvendo, 

também, um jogo político do atual governo.  

 

“A ATSC 3.0 é uma tecnologia do over the air e está em desenvolvimento. Porém, a 

regulamentação envolvendo este assunto enfrenta um desafio brutal, porque para que 

isto seja efetivo, é necessário que haja mais canais de televisão disponíveis, espectros, e 

isto, pelo o que se tem observado não tem ocorrido. Os canais estão sendo distribuídos 

para as empresas de telecomunicações. Este assunto deixa de ser uma discussão 

meramente envolvendo a tecnologia para se tornar uma discussão política. É preciso que 

o governo, que faz a gestão deste assunto, veja a importância de se continuar discutindo 

os avanços e o futuro da televisão. Hoje em dia, não existe uma previsão de espectro para 

esta nova tecnologia para a TV” – participante 6. 

 

A Figura 12 apresenta a visão geral do resultado das análises sobre as percepções 

que os tomadores de decisão têm sobre a categoria regulatório e seu respectivo 

detalhamento. 
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Figura 12 – Resultados do detalhamento da categoria regulação 

 
Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

4.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES 
 

As respostas dos participantes ajudaram a confirmar a relevância das cinco 

categorias utilizadas na pesquisa, conforme apresentado nas Figuras 13 e 14. Todos eles 

afirmaram que a mudança cultural que alicerça os detalhamentos da categoria clientes é 

o principal desafio a ser enfrentado pela empresa frente a transformação digital que ocorre 

no setor. Observa-se que dentro do amplo entendimento dado por Rogers (2018) ao termo 

“cliente”, as entrevistas ressaltaram o desafio relacionado à revigoração do funcionário e 

parceiros, destacando a incorporação de novas habilidades e novos conhecimentos.  

Já no tocante à categoria inovação, percebeu-se que as mudanças demandadas neste 

novo cenário precisam ser cada vez mais ágeis, bem como, propiciar maior eficiência ao 

modelo operacional da emissora. Embora não tenha sido apresentado no detalhamento 

das categorias, foi constatado nos relatos dos participantes que o “Pensamento Enxuto” e 

os “Métodos Ágeis” parecem oferecer respostas para atender as expectativas por 

empoderamento e responsabilização das equipes de linha de frente. 

Em relação a categoria competição, os participantes abordaram a necessidade de a 

TV Globo continuar buscando a criação de parcerias estratégicas com outras empresas do 

setor para o fortalecimento do seu negócio, dado o contexto atual de mudanças e do 

surgimento de novos concorrentes oriundos de outros modelos de negócio. 

A categoria dados e seu respectivo detalhamento se faz por necessário ao discutir 

os impactos da transformação digital. Observa-se aí o reconhecimento da dificuldade de 

passar de um modelo mais hierárquico no tratamento da informação gerencial para um 

novo momento em que dados sejam “inteligentemente tratados com apoio de tecnologia”, 

sendo convertidos dinamicamente em informações que suportam a tomada de decisão dos 

gestores.  

A dimensão “regulatório”, embora tenha sido a menos citada, é apontada como 

imprescindível ao se discutir o futuro da TV aberta no país. De acordo com os 

participantes, a TV aberta enfrenta dois obstáculos principais: a adequação à Lei Geral de 

Categoria Detalhamento da categoria Piloto 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
T. 

recorrências

Necessidade de adequação ao ambiente regulatório e 
normativo

x x x 3

Barreiras regulatórias ao avanço da TV linear x x 2

REGULAÇÃO
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Proteção de Dados (LGPD) e a discussão técnico-política em torno do avanço do ATSC 

3.0.  

 
Figura 13 – Consolidação das frequências por categoria 

 
Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

piloto
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Total de 

recorrências

Clientes X x x x x x 6

Competição X x x x x 5

Dados X x x x 4

Inovação X x x x x x 6

Regulação X x x 3

Total novos tipos de 

recorrências
4 0 1 0 0 0

recorrências = x

novos tipos de recorrências = X
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Figura 14 – Consolidação das frequências detalhadas por categoria 

 

Fonte: Adaptado de FONTANELLA ET AL. (2011)

Categorias Detalhamento das categorias Piloto 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
T. 

recorrências

Necessidade de novas habilidades profissionais x x x x x x 6

Empoderamento das equipes x 1

Trabalho em times multidisciplinares x 1

Busca por conhecimento constante x x x x x x 6

Funcionário como "dono" da sua carreira x x 2

Desenvolvimento de parcerias estratégicas x x x x 4

Fomento da cadeia de suprimentos x x 2

Oportunidades e ameaças relacionadas aos concorrentes x 1

Gestão de grandes quantidades de dados x x x 3

Segurança da informação x 1

Suporte na tomada de decisão x x x x 4

Otimização dos recursos existentes x x x x 4

Oportunidades no negócio x x x x x 5

Ambiente propício para "tentativas e erros" x x x x x x 6

Visão disruptiva do modelo operacional x x x 3

Necessidade de adequação ao ambiente regulatório e 
normativo

x x x 3

Barreiras regulatórias ao avanço da TV linear x x 2

CLIENTES

COMPETIÇÃO

DADOS

INOVAÇÃO

REGULAÇÃO
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo objetivou identificar as percepções que os tomadores de decisão da TV 

aberta têm sobre os impactos da transformação digital no modelo operacional das 

empresas. Por meio da realização de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório-

descritivo, foi feito um estudo de caso na TV Globo, que é a principal empresa do setor 

de mídia e de entretenimento do país e que vem passando por um profundo processo de 

reestruturação e de reposicionamento organizacional. 

A revisão bibliográfica pautou-se em dois autores contemporâneos, Rogers e 

Albarran, que tratam sobre os temas da “Transformação Digital” e da “Economia da 

Mídia”, respectivamente. O primeiro analisa a transformação digital que as empresas 

necessitam fazer, especialmente as organizações que foram criadas antes da era do digital. 

Já o segundo autor, estuda a indústria da mídia e do entretenimento por meio do conceito 

do que ele denomina “Economia da Mídia”. 

O pesquisador selecionou as categorias do trabalho com base nos cinco princípios 

estratégicos de Rogers e nas quatro forças que compõem o conceito da Economia da 

Mídia de Albarran. Com a orientação de um consultor sênior do setor e que trabalhou 

durante décadas na TV Globo, foram extraídos na sua narrativa elementos que puderam 

ajudar na seleção e no delineamento das cinco categorias que foram por fim tomadas 

como estrutura de análise para a pesquisa. 

Por se tratar de um assunto da atualidade, o autor optou por participar do principal 

congresso brasileiro sobre tecnologias para o audiovisual, com o intuito de que as 

informações extraídas fossem capazes de detalhar as dimensões selecionadas para o 

trabalho. 

Foram selecionados seis participantes para serem entrevistados. Cinco deles são 

executivos que trabalham em posições de destaque dentro da TV Globo. O sexto 

participante, o consultor sênior supracitado, foi ouvido novamente com o intuito de que 

as suas opiniões ratificassem, se aplicável, o modelo de análise da pesquisa.  

Houve a leitura atenta das transcrições das entrevistas, para que a posteriori elas 

fossem recortadas e agrupadas de acordo com as recorrências de cada dimensão. Assim, 

o autor pôde confirmar a relevância das cinco dimensões propostas no trabalho, sendo 

que as dimensões clientes e inovação foram as que tiveram maior recorrência. 

Os resultados do trabalho estão em linha com a conjuntura atual em que a TV Globo 

se encontra. Diante da necessidade de se realizar profundas mudanças impostas pela era 
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do digital, a emissora, que é o principal símbolo do Grupo Globo, passa a fazer parte de 

uma nova empresa, onde a ela se aliam Globosat, Som Livre, Globo.com, GloboPlay e 

DGCorp. Esse movimento visa, dentre vários objetivos, a busca por maior eficiência na 

utilização dos seus recursos operacionais do grupo. O programa, intitulado 

“#UmaSóGlobo”, une tecnologia e gestão de dados à produção de conteúdo de qualidade. 

Esta estratégia busca ampliar a força da televisão, já que fortalece a TV aberta e fechada 

às oportunidades digitais, fazendo parte de um ecossistema único (GRUPO GLOBO, 

2019). 

Ainda de acordo com o Grupo Globo (2019), as novas áreas da empresa que surgem 

passam a estar reunidas em três blocos de natureza distintas:  

• Centro de Resultados: representam a parte do grupo responsável pela 

interação com consumidores e anunciantes; 

•  Operações Core: responsáveis por viabilizar produtos e serviços, garantindo 

vantagem competitiva para o grupo; 

• Gestão Corporativa: realiza a proposição e o alinhamento da estratégia de 

negócios, gestão de recursos e ativos da empresa e relacionamento com 

parceiros.  

Esta nova forma de pensar o negócio traz inúmeros desafios para o modelo 

operacional. A área de Tecnologia, que antes era vista como área de suporte da empresa, 

ganha protagonismo na reestruturação e encontra-se alinhada com o objetivo de o Grupo 

Globo ser reconhecido como uma “Media Tech Company”. Antes, de maneira 

descentralizada, as operações aconteciam separadamente em cada empresa do grupo e, 

agora, passam a compartilhar de uma visão centralizada para a gestão dos recursos 

humanos e técnicos alinhados à estratégia organizacional. 

Em linha com o supracitado, compreende-se que as respostas aos impactos da 

transformação digital no modelo operacional da TV aberta possuem relação com o 

“Pensamento Enxuto” e os “Métodos Ágeis”. Percebeu-se na narrativa dos participantes 

que não existe uma fórmula pronta para enfrentar os desafios da transformação digital, 

porém é consensual a necessidade de se “empoderar” as equipes a fim de que elas 

busquem diariamente a inovação por meio de tentativas e erros.  

Por fim, conforme apontado pelo consultor sênior entrevistado, as discussões 

envolvendo os avanços tecnológicos relacionados à TV aberta precisam continuar 

progredindo na iniciativa privada e no ambiente político. Em um país de dimensões 

continentais e com tantas discrepâncias sociais, onde milhões de pessoas ainda não têm 
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acesso à banda larga de alta qualidade, a população tem na TV aberta a principal fonte de 

acesso aos conteúdos de entretenimento, esporte e jornalismo no país. 

 

“Em um país como o Brasil, de dimensões continentais, milhões de pessoas não têm e 

não terão acesso à banda larga de alta qualidade por anos. Em diversas partes do país, 

a população tem na TV aberta a principal fonte de acesso ao conteúdo de entretenimento, 

esporte e jornalismo. Isto perdurará, no mínimo, por ainda uma década. Esta discussão 

sobre os avanços das tecnologias digitais precisa avançar. Quem sai ganhando com tudo 

isto é a sociedade” – Participante 6.  

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 

A limitação do trabalho está relacionada a uma possível interferência da 

subjetividade do pesquisador nos resultados obtidos na pesquisa. Porém, de acordo com 

Creswell (2003), o fator da subjetividade do fenômeno que se é estudado, bem como, do 

envolvimento do pesquisador no tema são parte do processo da pesquisa qualitativa, 

podendo, se consistentemente tratados, até mesmo enriquecer o trabalho. Consciente do 

fato exposto, o presente trabalho realizou uma leitura atenta, recorrente e flutuante das 

transcrições das entrevistas feitas com os participantes, com o intuito de reduzir ao 

máximo tais interferências durante todo o processo da pesquisa.   

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
 

Para trabalhos futuros, o autor sugere o avanço do desdobramento da pesquisa, 

conforme apresentado a seguir: 

• Analisar a crescente utilização de efeitos visuais na produção de conteúdo, 

onde ocorre, atualmente, um trade off entre o emprego de grafismos versus a 

captura real de imagens, ou onde ocorre uma mistura entre o real e os efeitos 

visuais, otimizando recursos da empresa; 

• Analisar a pertinência de acrescentar uma sexta categoria dedicada à 

globalização ao modelo proposto;  

• Submeter o trabalho no Grupo Globo após processo de reestruturação em que 

o grupo se encontra, a fim de que se valide a pesquisa do autor no maior 

conglomerado de mídia e de entretenimento da América Latina; 
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•  Compreender se as dimensões estudadas possuem aplicabilidade em outras 

empresas que foram criadas antes da era do digital, principalmente, as que 

possuem setores de atuação regulamentados pelo governo.  
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7 ANEXOS 
 

7.1 DECLARAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO TV GLOBO 
 

• NÍVEL GERENCIAL 
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7.2 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

Apresentação Geral do Entrevistado: 

Data: __ / __ / _____ 

1.1) Qual cargo ocupa na empresa? 

1.2) Quantos anos de idade? 

1.3) Quantos anos de empresa? 

1.4) Qual seu histórico profissional anterior à TV Globo? 

1.5) Qual seu histórico profissional trabalhando para a TV Globo? 

Clientes: 

1.6) Como funciona a dinâmica de trabalho diária dos funcionários? 

1.7) Como funciona o mapeamento de novas habilidades necessárias à operação? 

1.8) A empresa treina os funcionários para que eles sejam capazes de trabalhar em processos 

envolvendo tecnologia digital? Se sim, explique, por favor. 

1.9) Os processos de seleção preveem que os novos funcionários das diversas áreas da 

empresa tenham habilidades para se trabalhar utilizando softwares? 

Competição: 

1.10) Como funciona o fomente das parcerias que suportam a operação? 

1.11) A TV Globo realiza parcerias com demais empresas para o aprimoramento da sua 

operação? Se sim, explique como funciona? 

1.12) A TV Globo realiza parcerias com outras empresas do seu segmento para a produção de 

conteúdo? Se sim, explique como funciona? 

Dados: 

1.13) Como funciona o gerenciamento da performance das atividades realizadas? 

1.14) As áreas da empresa possuem um sistema unificado de gestão e controle para a tomada 

de decisão? 

1.15) Os dados produzidos nos processos intraorganizacionais são utilizados de maneira 

eficiente no planejamento e na operação? 

Inovação: 

1.16) Qual o papel da TI dentro das áreas de negócios da TV Globo? 

1.17) A empresa fomenta nos funcionários a proposição de novas ideias para a melhoria 

contínua do negócio?  

1.18) Funcionários têm a liberdade de participar na construção de novos produtos e serviços a 

serem ofertados para o consumidor final? 

1.19) Existem processos que garantam que todas as iniciativas digitais adotadas pela empresa 

estejam alinhadas com os objetivos estratégicos dela? 

Regulatório: 

1.20) De acordo com o seu entendimento, explique sobre possíveis barreiras ao avanço das 

tecnologias que suportam o modelo operacional. 
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7.3 DESCRITIVO PAINÉIS SET SP 
 

Abaixo, encontra-se a relação dos 49 painéis analisados durante participação do 
pesquisador na SET 

 

• Atualização das normas/ controle e monitoração de rede 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura  

Descritivo: discutiu do uso de ferramentas de medidas e de monitoração que auxiliam na 

operação e garantia de conformidades dado o aumento da complexidade nos sistemas 

baseados em IP e o crescimento do número de sinais de áudio, dados, controles e 

sincronismos. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Produção de conteúdo online: um mercado que cresce a cada dia 

Categoria: Produção de Conteúdo 

Descritivo: expôs o lado criativo de se empreender no mercado de audiovisual, uma vez 

que a produção de conteúdo online provocou mudanças nos mesmos. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• MAM: os desafios do armazenamento digital e as possibilidades de novos 

negócios 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura  

Descritivo: apresentou os desafios da armazenagem e da gestão (Media Asset 

Management – MAM) impostos pelo aumento exponencial da produção de conteúdo, 

uma vez que eles precisam ser compartilhados, combinado fluxos de trabalhos que 

promovam maior eficiência, segurança e disponibilidade dos mesmos. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• O consumo de mídia e conteúdo na era das multi telas 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: discutiu as possibilidades relacionadas a um universo onde os consumidores 

têm o total controle do que querem ver, onde ver e como ver. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 
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• Infraestrutura IP – Desafios dos Pioneirismos (Estudo de Casos) 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura  

Descritivo: apresentou quatro estudos de casos das empresas líderes de mercado de TV 

sobre suas experiências na implantação das infraestruturas baseadas em IP 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• SMPTE – Atualização de normas 

Categoria: Distribuição Audiovisual  

Descritivo: discutiu normas oriundas da Society of Motion Picture and Television 

Engineers (SMPTE), que é uma associação global, de profissionais da engenharia e 

tecnólogos, que trabalham na indústria de mídia e de entretenimento. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• Exibição de conteúdo: estudo de caso, novidades tecnológicas, multisite e 

multiplataforma 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura  

Descritivo: debateu o uso de tecnológicos para a entrega de conteúdo em diferentes 

plataformas para o público (TV linear e não linear) e as evoluções a serem aprimoradas 

no setor: IP, 4K, Virtualização e Cloud. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (2 executivos, sendo 1 diretor 

de uma filial da TV Globo e outro executivo direto na emissora) 

 

• Blockchain na indústria de mídia e de entretenimento 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: analisou diversas aplicabilidades de como o conceito do blockchain está 

sendo utilizado na indústria de mídia e de entretenimento no mundo. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• IP – Integração das tecnologias em diferentes áreas 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura  
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Descritivo: apresentou possibilidades de integração das atuais tecnologias IP em 

diferentes áreas das empresas, haja visto que esta tecnologia IP deve assegurar a qualidade 

do tráfego de sinais via broadcast. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• OTT Streaming: desafios, tecnologias, serviços para a construção da próxima 

geração de telespectadores 

Categoria: Distribuição Audiovisual  

Descritivo: debateu a forma como as operadoras de TVs, baseadas em modelos 

tradicionais, estão enfrentando o desafio de conquistar novos telespectadores, mantendo 

a base de audiência existente, diante do fato de que os hábitos de consumo dos 

telespectadores têm mudado rapidamente.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• TV por assinatura – Tecnologia e serviços na era do streaming 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: houve o compartilhamento das experiências sobre as transformações sofridas 

pela PayTV em decorrência do crescimento do uso dos serviços OTT. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Distribuição Audiovisual em 4G e 5G 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas  

Descritivo: debateu o emprego de redes de telefonia 4G e 5G na distribuição de conteúdo 

da indústria do audiovisual, discutindo a convergência entre broadcast e broadband.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Next Gen: novas tecnologias para a TV digital 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas (Hot Session) 

Descritivo: aprofundou o debate sobre o próximo passo da TV digital no Brasil, no que 

tange a experiência dos consumidores brasileiros ao assistir aos conteúdos audiovisuais, 

uma vez que os hábitos de consumo da população têm mudado. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim 
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• Tecnologias de nuvem: componentização a serviço da ideação, produtização e 

inovação para a cadeia de valor do conteúdo 

Categoria: Distribuição Audiovisual e Infraestrutura 

Descritivo: apresentou as mudanças de posicionamento dos Cloud Providers e do cenário 

de oferta de novos serviços na nuvem em apoio à “ideação” e a “produtização” 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (3 executivos) 

 

• Compartilhamento de infraestrutura de transmissão terrestre: o caminho 

para a digitalização do Brasil profundo – Fortalecer parcerias e desenvolver 

soluções inovadoras 

Categoria: Distribuição Audiovisual  

Descritivo: debateu as transformações do modo de ver TV do analógico para o digital, 

apontando os desafios a serem enfrentados pelos pequenos municípios neste processo de 

migração. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1executivo) 

 

• 5G tutorial: tecnologias, oportunidades e desafios 

Categoria: Tecnologias e Negócios  

Descritivo: discutiu aplicações envolvendo o 5G, incluindo serviços de VOD, AR, AI, 

veículos autônomos e IoT. Também, aspectos regulatórios relacionados à tecnologia.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Uso dos recursos excedentes do leilão de 700 MHZ 

Categoria: Tecnologia e Negócios (Hot Session) 

Descritivo: debateu o remanejo e o futuro dos canais de TV no Brasil, uma vez que com 

a digitalização dos mesmos, houve a liberação da faixa de 700 MHz para as empresas de 

telefonia no país. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1executivo) 

 

• Os novos desafios do audiovisual no Brasil: da produção à distribuição 

Categoria: Tecnologia e Negócios 
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Descritivo: desvelou o panorama atual do audiovisual no país, permeando pelo ambiente 

regulatório que o rege. Também, foi discutido novas tecnologias para a produção, a 

diversificação e distribuição das pay TVs, TVs abertas e mídias digitais. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Cybersegurança – Fui invadido e agora? 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura  

Descritivo: apresentou os principais aspectos que precisam ser atendados sobre o 

monitoramento e detecção de eventos envolvendo ataques cibernéticos e como o mercado 

de audiovisual tem se preparado para tal. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• Publicidade avançada 

Categoria: Tecnologias e Negócios  

Descritivo: discutiu o uso de dados como peça fundamental do novo contexto em que se 

encontra o mercado publicitário, bem como, os impactos da LGPD para o setor. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (2 executivos) 

 

• TV 2.5: DTVPLAY, HDR e áudio imersivo 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas  

Descritivo: apresentou o estágio atual em que se encontra o modelo da TV 2.5 no Brasil 

e discutiu os desafios e oportunidades que o setor precisa encarar para a assunção da TV 

3.0 no futuro breve. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? (2 executivos) 

 

• Leilão de 3.5 GHz e o futuro da distribuição por satélite 

Categoria: Regulatório e Normatização 

Descritivo: discutiu os impactos previstos com o leilão da faixa 3.5 GHz previsto para 

acontecer em 2020, onde domicílios só recebem o sinal audiovisual no país deixariam de 

contar com o mesmo. Também foi apresentado propostas para dar continuidade ao 

serviço.   

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 
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• Os impactos da LGPD no setor audiovisual 

Categoria: Regulatório e Normatização 

Descritivo: explanou sobre os desafios que as empresas do setor de audiovisual no Brasil 

terão que enfrentar para se adequar às regras da LGPD, que entra em vigor ano que vem. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• OHH Criatividade gerando valor para negócios 

Categoria: Tecnologias e Negócios 

Descritivo: discutiu como a assunção de novas tecnologias permitem gerar novos 

formatos de negócios para o setor do audiovisual, exemplificando com o caso  das 

empresas que fazem publicidade por meio do Out of Home (OHH). 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• TV 3.0: Novos modelos de negócios 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas (Hot Session) 

Descritivo: debateu novas oportunidades e modelos de negócio provenientes da próxima 

geração de TV, denominada TV 3.0. As TV abertas poderão incorporar negócios típicos 

do ecossistema digital em sua cadeia de valor. Este novo modelo permitirá a ampliação 

do conhecimento da jornada do consumidor, unificando a experiência ofertada via 

multiplataforma. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• Encontro com MCTIC e ANATEL 

Categoria: Regulatório e Normatização 

Descritivo: discutiu sobre as renovações no regulatório e sobre a disponibilização de 

ferramentas que possam simplificar a tramitação dos processos no Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e na Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANTEL). O debate refletiu sobre a regulamentação do Canal Rede a 

emissão da lista de concessionárias e seus canais de rede, etc. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Combate à pirataria no audiovisual 

Categoria: Contribuição audiovisual e infraestrutura 
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Descritivo: apresentou os principais desafios do setor frente ao combate à pirataria de 

conteúdo, abordando os modelos ilegais mais encontrados, ferramentas para proteção, 

estratégia de distribuição e impactos na legislação.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Mídias sociais: muito além da medição de audiência 

Categoria: Tecnologias e Negócios 

Descritivo: apresentou o fato de que a audiência é apenas um dos fatores que se pode 

medir quando se trabalha em uma plataforma digital, ampliando o conhecimento sobre a 

jornada do consumidor.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Inteligência Artificial para a produção do audiovisual 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas 

Descritivo: abordou a utilização de aplicações atuais e futurísticas de inteligência 

artificial na produção de conteúdo e as implicações envolvendo questões éticas, uma vez 

que o volume de dados vem crescendo exponencialmente e os devices cada vez mais 

conectados e sensores gerando dados contínuos.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (2 executivos) 

 

• Plataformas de contribuição/ Advanced Newsgathering/ Sports 

Categoria: Contribuição Audiovisual e Infraestrutura 

Descritivo: abordou as mudanças e os impactos no planejamento das coberturas 

esportivas e jornalísticas atreladas a uma tecnologia que torna as plataformas cada vez 

mais simples. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• OTT como suporte aos novos modelos de negócios 

Categoria: Tecnologias e Negócios (Hot Session) 

Descritivo: discutiu as transformações nos hábitos de consumo e comportamentos e como 

os grupos de comunicação do Brasil estão se preparando para tais desafios, impactando 

profundamente suas estruturas e estratégias no que tange uma mudança de cultura, de 

otimização de custos e da busca por novas receitas. 
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Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo do Globoplay) 

 

• Big data, Analytics e os novos negócios do audiovisual 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: apresentou como as empresas do setor audiovisual têm utilizados seus dados 

e como os principais vendors do ramo se preparam para atender às necessidades das 

empesas. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• O jornalismo em campo: a transformação tecnológica e a eficiência 

operacional, a flexibilidade e redução dos custos 

Categoria: Produção de Conteúdo 

Descritivo: discutiu a necessidade de se encontrar novas maneiras de se produzir conteúdo 

jornalístico, uma vez que a audiência demanda uma cobertura dos fatos “real time”, 

obrigando a infraestrutura e os meios de divulgação sejam cada vez mais eficientes e 

eficazes.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• Futuro da mídia: tecnologia e hábitos de consumo 

Categoria: Tecnologia e Negócios (Hot Session) 

Descritivo: debateu os novos hábitos de consumo oriundos da transformação digital que 

o setor de audiovisual passa no Brasil, relacionando diversas variáveis: idade, geração, 

classe social, etc. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Assistentes de voz e chatbots: a nova relação com o consumidor 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas 

Descritivo: apresentou as novas formas de comunicação e interatividade usando 

assistentes de voz e chatbots, vislumbrando novos modelos de negócios. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (2 executivos) 

 

• E-sports 

Categoria: Produção de Conteúdo 
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Descritivo: abordou o novo fenômeno de audiência oriundo dos e-sports sob a ótica dos 

profissionais de mídia, editorial e eventos. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Experiência do consumidor no mundo do OTT/ Direct to consumer em 

empresas de mídia 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: discutiu as novas jornadas dos consumidores e como novas tecnologias 

auxiliam o mercado a ampliar a conversa omnichannel, uma vez que os novos serviços 

de TV OTT têm evoluído. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (2 executivos: 1 TV Globo e 

outro Globoplay) 

 

• Construindo uma cultura de inovação 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: apresentou casos reais de modelos de inovação, tanto do setor broadcast e 

outros setores, abordando as necessidades de mudanças culturais e as habilidades que este 

novo profissional que precisa possuir para estar inserido em um ecossistema digital. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (2 executivos) 

 

• Conteúdo Original – O fim das janelas 

Categoria: Produção de Conteúdo 

Descritivo: debateu o futuro do consumo de audiovisual e como a criação de conteúdos 

originais de qualidade pode se tornar um diferencial competitivo na conquista pela 

audiência. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• O futuro da TV, do OTT e do streaming via satélite na era da novem, do IA e 

do 5G 

Categoria: Distribuição Audiovisual 

Descritivo: apresentou as proposições das operadoras de satélites e as ofertas de inovação 

aderentes a esta nova era para colaborar efetivamente com o presente e futuro da TV e do 

OTT. 
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Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Pesquisa e desenvolvimento na mídia – Uma visão global 

Categoria: Inovação e Tecnologias Disruptivas 

Descritivo: apresentação dos resultados em pesquisa e desenvolvimento obtidos por as 

empresas líderes no audiovisual em seus respectivos países. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• Áudio imersivo: do futuro para o presente 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: abordou os requisitos e as ferramentas para produzir conteúdo em áudio 

imersivo e como se deve transmiti-lo.  

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (1 executivo) 

 

• Broadcasting, streaming e o esporte eletrônico 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: confrontou os usos de tecnologias existentes (broadcasting versus streaming 

e otimização tecnológica versus qualidade de produção do conteúdo) e apontou novas 

tecnologias disruptivas. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• XR: entended reality na indústria do audiovisual em 2039 

Categoria: Produção de conteúdo 

Descritivo: debateu as novas tecnologias envolvidas no universo extended reality (XR) e 

as pesquisas envolvendo as mesmas para os próximos 20 anos. Foi simulado como será a 

produção XR em um espaço de curto prazo e de como seria este mesmo Painel na SET 

de 2039. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

• Produção de áudio: uma nova visão sobre o cuidado com o áudio em TV 

Categoria: Contribuição do Audiovisual e Infraestrutura 

Descritivo: mostrou a importância de se cuidar da pré-produção e de planejamento para 

uma boa captação de som, assegurando, assim, uma pós-produção eficiente do conteúdo. 
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Participação de funcionários da TV Globo no painel? Sim (três executivos: 2 TV Globo 

e 1 Grupo Globo) 

 

 

• Pay TV – Personalização e Sustentabilidade 

Categoria: Tecnologia e Negócios 

Descritivo: debateu formas de como o mercado de Pay TV pode se manter sustentável 

por meio da medição de dados e métricas para entregar mudanças nos negócios, uma vez 

que as atuais plataformas de TV estão combinando as tecnologias de TV paga e Web para 

ofertar TV paga na velocidade da Web. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

 

• ESPORTES 

Categoria: Produção de Conteúdo 

Descritivo: discussão das novas tecnologias na produção de conteúdo esportivo, 

apresentando casos de produção em cloud, produção remota e robotização das câmeras. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

 

• “Cloud Computing”: Estratégia de inovação e transformação  

Categoria: Distribuição Audiovisual 

Descritivo: debateu com os principais especialistas da área de cloud o mercado 

envolvendo o assunto, explorando os desafios da transição da infraestrutura atual para o 

cloud computing, passando pela virtualização de aplicações e o uso de big data. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

 

• Inovação Exponencial, economia criativa e mediatechs 

Categoria: Produção de Conteúdo 

Descritivo: discutiu a adição de novas tecnologias criativas para o audiovisual 

focalizando no setor de broadcast, de entretenimento e conteúdo. Também, a capacidade 
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de combinar tecnologias e pessoas, a fim de que se aproveite todo o potencial existente 

nelas. 

Participação de funcionários da TV Globo no painel? Não 

 

 


