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Novos hábitos de consumo 
de mídia por consumidores 
em vários dispositivos

O aumento da Internet revolucionou o setor de transmissão. 
Os dias em que havia uma programação fixa em um pequeno 
número de estações de TV terrestres já não existem mais. 
Em vez disso, os espectadores têm acesso a serviços over-
the-top (OTT - conteúdo de televisão por Internet pública) 
e video-on-demand (VOD - vídeo sob demanda) e se tornaram 
seus próprios agendadores de programas, com uma vasta 
variedade de conteúdos na ponta dos dedos. Agora, os 
consumidores podem visualizar conteúdo a qualquer 
momento e através de inúmeros serviços.

No ano passado, novos serviços como Disney+ e Apple TV+ 
passaram a oferecer conteúdo de maneira semelhante à 
Netflix, Amazon Prime e Hulu. Antecipa-se que 2020 terá 
ainda mais novos serviços disponíveis. No final de 2019, já 
havia mais de 270 serviços de streaming no mercado.1 Cinco 
plataformas nos EUA (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, 
Apple TV+ e HBO) representarão 88% dos serviços pagos por 
assinatura de vídeo sob demanda (SVOD) na América Latina 
até o final de 2025.2 Plataformas regionais, como Claro Video, 
Blim TV e Globoplay, também darão importantes passos, 
tentando aumentar os serviços oferecidos ou estabelecendo 
parcerias cobiçadas para distribuição de conteúdo.3

O público global de streaming cresceu exponencialmente. 
De acordo com um estudo recente da Digital TV Research, 
a América Latina terá 81 milhões de assinaturas SVOD até 
2025, ou quase o dobro dos 42 milhões registrados no final 
de 2019.4

O público de assinaturas OTT está definitivamente 
aumentando na América Latina, principalmente no  
México e no Brasil, onde 20,9% e 17,1% da população 
de cada país assistem a vídeos por meio de aplicativos 
ou sites que fornecem acesso pago por assinatura 
a conteúdo de streaming de vídeo pela Internet.5

Para os espectadores, a conveniência de escolher o que 
assistir, quando querem, é muito tentadora. No entanto, há 
também uma  proliferação de conteúdo premium disponível 
através de serviços OTT cada vez mais difundidos, como 
a SVOD (VOD por assinatura) da Amazon Prime, que fornece 
conteúdo não disponível em outros lugares por um preço 
competitivamente baixo.

Esta revolução de programação está acompanhada por 
uma explosão de dispositivos que são capazes de transmitir 
vídeos de alta qualidade. Telas móveis com melhor 
qualidade, a proliferação de planos de dados de baixo custo 
e o crescente número de hotspots Wi-Fi alimentam esse 
crescimento. As pessoas já não assistem TV em um único 
aparelho em suas casas. Elas podem acessar conteúdos 
através de diversos tablets e smartphones em qualquer lugar.

Este novo panorama de vídeo apresenta alguns desafios 
interessantes para as operadoras. À medida que as pessoas 
estão assistindo mais conteúdo em vários dispositivos, 
as operadoras devem estar atentas ao cumprimento 
das licenças de direitos autorais, dos acordos de direitos 
autorais e das diferenças culturais. As operadoras precisam 
ter a capacidade de conceder acesso onde a visualização 
é permitida e restringir o acesso onde não é, ao mesmo 
tempo que tornar a experiência do usuário final o mais 
ilimitada possível.

Existe uma solução.

A solução IP premium da Digital Element, o NetAcuity®, 
em seu nível mais granular, pode localizar com precisão um 
usuário até o nível de cidade / CEP e identificar localizações 
de conexões em Wi-Fi e outros atributos do usuário baseados 
em IP, sem que dependa de informações identificáveis 
pessoalmente. Isso permite que as operadoras, editores 
e outros restrinjam ou permitam o acesso ao conteúdo 
de forma confiável.

A região da América Latina terá 81 milhões de assinaturas SVOD até 2025, 
ou quase o dobro de 2019.
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A inteligência de IP simplifica 
o gerenciamento de direitos 
geográficos

A TV linear dá forma a dispositivos 
mais inteligentes e à uma nova 
programação

Esta revolução de visualização é liderada principalmente 
por uma geração mais jovem, mais experiente em tecnologia, 
que cresceu em um mundo onde o acesso à Internet é 
corriqueiro. Embora o Peru, por exemplo, não esteja entre os 
primeiros países latino-americanos em relação ao número 
total de pessoas conectadas, o país, que possui 12,5 milhões 
de usuários, mostrou uma maior média de tempo gasto na 
Internet: 25 horas mensais, à frente da Colômbia e do Chile. 
O entretenimento é, na realidade, a atividade favorita com 
a qual esses usuários on-line passam o tempo: 6,2 horas.6

A tradicional "sala de estar" de 10 anos atrás, a qual 
hospedava um único aparelho de televisão para toda a casa, 
deu lugar a uma casa onde várias telas (incluindo tablets 
e smartphones) são usadas para assistir TV e entretenimento 
em vídeo. Estima-se que os serviços de streaming 
ultrapassem a TV por assinatura na América Latina em 2020. 
Estima-se que a América Latina será a segunda região de 
crescimento mais rápido em termos de aumento proporcional 
do número de assinantes nos próximos cinco anos; o número 
de assinantes mais do que duplicará de 2019 a 2024.7 E, visto 

que essa mudança da televisão linear para a televisão sob 
demanda continua a crescer, as emissoras devem considerar 
como competirão em um mercado cada vez mais saturado.

O aumento dos serviços SVOD e Transactional VOD (TVOD) 
também está mudando a maneira como as pessoas 
querem interagir com anúncios; muitos assinantes desses 
serviços preferem pagar a mais para remover os anúncios. 
Os consumidores adotam diferentes táticas para evitar 
a exibição de anúncios, como navegar na Internet em 
outros dispositivos e gravar para poder pular os anúncios. 
Os comerciantes precisam ficar mais inteligentes em termos 
de anúncios, tornando-os mais contextualmente relevantes 
e personalizados.

Dados de IP são vitais para 
os provedores de conteúdo

Em um mercado onde a legislação e os direitos podem 
mudar rapidamente, proporcionar conteúdo certo para 
o usuário certo está longe de ser uma tarefa simples. 
E as consequências por não proteger ativos podem afetar 
negativamente as receitas, produzir sanções por não 
cumprimento e prejudicar a reputação de uma marca ao 
bloquear o acesso quando o mesmo deveria ser permitido.

Os dados de IP são vitais para que os provedores de 
conteúdo estejam em conformidade com as licenças 
de direitos digitais, tanto a nível nacional quanto regional.  
No entanto, muitos estão usando abordagens insatisfatórias 
que restringem os usuários que deveriam poder 
visualizar o conteúdo, permitindo acesso a quem não 
deveria. A implantação de tecnologia precisa de IP e de 
geolocalização refuta esse problema porque ela identifica 
com precisão a localização do usuário. Trabalhar com 
provedores de dados menos precisos pode criar restrições 
falsas, e isso leva a consumidores descontentes.

Garanta 
Conformidade

Gerenciamento 
de Distribuição 

Flexível 

Detecção 
Avançada  
de Proxy

Otimize a 
Experiência do 

Cliente

Identifique com precisão a localização 
do usuário e conceda ou restrinja 
acesso.

Responda rapidamente a regras 
em constante mudança quanto 
à distribuição de conteúdo.

Identifique aqueles que tentam 
mascarar deliberadamente sua 
localização.

Localize conteúdo e publicidade, 
ofereça alternativas ao conteúdo 
bloqueado. 
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Além disso, dados precisos de velocidade de conexão derivada de IP ajudam a garantir que o conteúdo de transmissão seja 
otimizado para a plataforma de visualização e auxilia na eliminação dos problemas técnicos associados à emissão de vídeo 
ou música em diversos dispositivos e tipos de conectividade.

Combate a usuários VPN e proxy  

Existem muitos usuários sem escrúpulos que tentam acessar conteúdos que não devem, mascarando sua localização, usando 
proxies ou Redes Privadas Virtuais (VPNs). As operadoras precisam utilizar soluções IP premium para garantir que elas não se 
exponham a métodos nefastos de acesso à Internet.

Segundo o Global Web Index, em média 30% dos usuários da Internet usam VPN / proxy mensalmente. Esse número aumenta 
em mercados emergentes, como a Indonésia (55%), a Índia (43%) e os Emirados Árabes Unidos (38%), com a América Latina 
usando uma média global de 30%.

Além disso, o acesso a sites e conteúdo de entretenimento restritos é um fator determinante para os usuários de VPN, com 
uma média de 51% citando-os como suas principais motivações para o uso dessas tecnologias.8 Essa ameaça, que cresce 
rapidamente, aumenta com a proliferação de serviços SVOD, e representa uma grande ameaça aos provedores de conteúdo.

“O acesso a um melhor entretenimento impulsiona o uso de VPN na 
América Latina, especialmente no México, no Brasil e na Argentina." 

- Global Web Index 
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O banco de dados com proxy da Digital Element é o mais 
avançado do mundo. Ele pode identificar o tipo de proxy, 
como o anônimo, ou se o tráfego tem origem em um centro 
de hospedagem. Além disso, ele pode verificar a origem 
do proxy como, por exemplo, um Tor de saída, um Tor de 
relay, a nuvem ou através de uma VPN. Estes dados são 
atualizados diariamente para garantir que estejam corretos. 
A variedade e a abrangência deste nível de informações de 
proxy fornecem a capacidade de identificar mais conexões 
suspeitas e minimizar falsos positivos, permitindo que 
a operadora tome decisões mais informadas sobre se 
deve permitir ou negar o acesso ao seu conteúdo.

Com a receita e a reputação em jogo, vale a pena trabalhar 
com os dados IP mais precisos e detalhados do mundo. 
O NetAcuity garante conformidade e identificação precisa 

da localização de um usuário. Ele também pode ser usado 
para ajudar a segmentar anúncios, tornando as mensagens 
mais contextualmente relevantes e envolventes.

Dados de proxy atualizados 
diariamente - O único provedor 
a fazer isso

Fornece o tipo de proxy  
e a descrição, além dos 
valores de proxy VPN.

Cenário:
A VUBIQUITY conecta proprietários de conteúdo e provedores 
de vídeo para proporcionar entretenimento a espectadores em 
qualquer tela. Trabalhando com quase 650 grandes estúdios 
de cinema, redes de televisão, produtores independentes 
e redes de canais múltiplos (MCNs), a VUBIQUITY proporciona 
conteúdo premium para mais de 1.000 distribuidores globais 
de vídeo em 109 milhões de lares, em 121 territórios e trabalha 
com 80 idiomas. Devido ao interessa global em vídeo sob 
demanda, os estúdios exigem que os provedores tenham 
tecnologias de geolocalização por IP em suas plataformas 
de distribuição de conteúdo, com o intuito de aderir aos 
direitos de licenças em todas as regiões. Embora os estúdios 
ofereçam uma lista de provedores aprovados de tecnologia 
de geolocalização por IP, a lista é pequena e muitas das 
empresas tendem a operar apenas em regiões muito 
específicas do mundo.  

Solução: 
Especificamente, a empresa precisava encontrar um provedor 
de geolocalização por IP que oferecesse dados precisos 
e confiáveis   para regiões africanas e latino-americanas. 
Com isso em mente, a empresa selecionou a solução de 
geolocalização e de inteligência por IP da Digital Element, 
o NetAcuity®, para obter acesso a conjuntos de dados 
abrangentes e de alta qualidade que são atualizados 
continuamente. O NetAcuity é o padrão ouro no setor, 

e revela informações acionáveis   sobre usuários on-line, 
como localização geográfica, proxies e redes privadas virtuais 
(VPNs), ao mesmo tempo que respeita o direito do usuário 
à privacidade. A VUBIQUITY incorpora essa tecnologia em 
sua plataforma CaaS (Conteúdo como Serviço), que consiste 
em um repositório centralizado na nuvem de conteúdo pré-
licenciado e pré-configurado que é armazenado, hospedado 
e distribuído em uma rede de entrega global. Da mesma forma, 
a tecnologia é oferecida na Digital Storefront da VUBIQUITY, 
um serviço completo de marca branca para os distribuidores 
de vídeo ou provedores de conteúdo atuais. 

Sucesso:
O uso de conjuntos de dados geográficos, do proxy e VPN 
da Digital Element dentro da plataforma CaaS ajuda no 
processamento de solicitações recebidas e na entrega de 
conteúdo sob demanda a qualquer momento na rede, ao 
mesmo tempo que gerencia os direitos e o acesso a ativos 
de vídeo com base na autenticação dos direitos do usuário 
e na integração ao processo de pedido. A VUBIQUITY tem 
orgulho em saber que está usando dados confiáveis e de 
qualidade para atender aos requisitos de licenciamento dos 
estúdios, protegendo não apenas os estúdios, mas também 
a empresa e seus operadores. De acordo com a VUBIQUITY, 
os  riscos são significativos sem esse tipo de proteção digital. 

Soluções no trabalho

VPN
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Nem todos os provedores  
de IP são iguais

Existem vários provedores e sistemas disponíveis que podem 
determinar onde um IP está localizado e, com um pequeno 
investimento, uma resposta pode ser fornecida. Mas esta 
é a resposta certa? Determinar a localização correta de um 
endereço IP e descobrir outros dados úteis de inteligência IP, 
como velocidade de conexão e anomizadores, requer uma 
análise avançada da infraestrutura, ao invés de simplesmente 
localizar registros da Internet ou usar dados gratuitos que 
encontram-se disponíveis publicamente.

A solução IP premium da Digital Element, em seu nível mais 
granular, pode localizar com precisão um usuário até o nível 
de cidade / CEP e identificar as localizações de conexões 
em Wi-Fi, sem que os dados se tornem identificáveis 
pessoalmente. 

Cenário:
A YouView, um empreendimento conjunto entre BBC, ITV, 
Channel 4, Five, BT, TalkTalk e Arqiva, é o serviço sob demanda 
no Reino Unido que proporciona mais de 70 canais de rádio 
e TV digital ao vivo, ao ar livre, além de serviço sob demanda 
de sete dias de transmissão de serviço público no Reino 
Unido. Uma variedade de conteúdo de qualidade também 
está disponível via players sob demanda da Netflix, UKTV 
Play, NOW TV, Sky Store, Quest OD da Discovery, milkshake!, 
S4C e STV para espectadores na Escócia. Os decodificadores 
da YouView são oferecidos como parte dos pacotes de 
assinatura de banda larga da TalkTalk, BT e Plusnet. Também 
está disponível para compra sem assinatura em todos os 
principais comerciantes e em muitas lojas de produtos 
eletrônicos, incluindo John Lewis, Currys, Argos, Tesco, 
Amazon e Richer Sounds.

Desafio:
Além de ótimos canais de TV gratuitos e sob demanda, 
a YouView também oferece conteúdo sob demanda 
e conteúdo pago através de canais da Internet de ISPs 
parceiros selecionados e provedores nacionais de banda 

larga que oferecem serviços e recursos em pacotes. Um 
dos principais desafios para a YouView em estabelecer sua 
distribuição de conteúdo pago foi identificar decodificadores 
instalados pela primeira vez nas linhas ISP da BT, TalkTalk 
ou Plusnet; atender aos serviços e recursos de pacote 
relevantes fornecidos por esses ISPs; e, diariamente, garantir 
que cada decodificador continue a apresentar com precisão 
os recursos relevantes do ISP.

Solução:
Ao implantar os dados de inteligência por IP, a YouView 
consegue atender aos requisitos de distribuição de 
conteúdo pago e serve apenas o serviço empacotado pelo 
ISP relevante ao decodificador. Ao determinar o número de 
sistema autônomo (ASN), um elemento crítico na arquitetura 
de roteamento da Internet, a Inteligência por IP identifica 
o ISP da residência para que o serviço em pacote relevante 
possa ser fornecido. Da mesma forma, o gerenciamento 
do roteamento é possível para o fornecimento do conteúdo. 

Domínios

ISPs

Operadora móvel

Proxy

VPN

País

Região  

Cidade  

CEP

Tipo de conexão 

64.183.78.26
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Digital Element - Líder global 
em geolocalização por IP

A Digital Element fornece soluções de geolocalização por 
IP para clientes globais, incluindo grandes proprietários de 
mídia, como Hulu, CNN, Televisa, VUBIQUITY, Globo, Sony 
Pictures, BBC e muito mais.

A solução está disponível em três formas para atender as 
necessidades exclusivas de nossos clientes, e cada opção 
varia em termos de precisão de dados, granularidade, 
integração técnica e nível de serviço.

O NetAcuity PulseTM e o Pulse PlusTMacrescentam uma nova 
dimensão à geosegmentação por IP. O Pulse se baseia na 
solução NetAcuity EdgeTM, a qual oferece geolocalização 
por IP hiperlocal global, incorporando dados de parceiros 
de dispositivos móveis, bilhões de sinais de dados em 
tempo real e pontos de conexão Wi-Fi. O NetAcuity Pulse 
amplia a cobertura global e atinge a segmentação a 
nível de CEP em cidades e bairros, oferecendo IPs mais 
vistos em um nível hiperlocal do que com qualquer outro 
provedor. O Pulse Plus adiciona geocodificação reversa 
ao conjunto de segmentação. Essas soluções também 
aumentam a segmentação do tráfego móvel e conectado, 
proporcionando precisão inigualável de segmentação por IP.

A cobertura é global, a precisão é de 99,99 ao nível do país, até 97 por cento ao nível de cidade e os dados são atualizados 
24 horas por dia e fornecidos aos clientes semanalmente. A solução também pode determinar como um usuário se conecta, 
permitindo a identificação de dados que as operadoras precisam para gerenciar eficazmente os direitos digitais.

Isto é obtido ao reunir a análise de infraestrutura de roteamento IP com o conhecimento de localização anônima adquirido 
a partir de uma rede de parceiros comerciais globais.

O NetAcuity é uma solução eficaz de uma única fonte que é simples de integrar nos sistemas de operadoras e gerenciar 
na própria empresa. De modo oposto, os dados publicamente disponíveis têm cobertura global desigual; raramente são 
atualizados; eles têm parâmetros de dados limitados identificados; e são inerentemente imprecisos.

“Os consumidores esperam que o conteúdo seja relevante localmente 
e os produtores de conteúdo esperam que seus direitos sejam protegidos. 
Como empresa, não podemos realizar isso a menos que tenhamos dados 

de geolocalização extremamente precisos. A combinação de granularidade 
e confiabilidade dos dados da Digital Element com a assistência ao cliente permite 

à Globo segmentar seu conteúdo de vídeo em todo o Brasil com confiança.” 

- Igor Macaubas 
Gerente de produtos OVP da globo.com 

O NetAcuity é o padrão ouro da indústria 
em segmentação geográfica.

Todas as características do Standard, além 
de segmentação a nível de CEP global, derivadas 
de dados fornecidos pelos usuários provenientes 
de parceiros comerciais.

Dados derivados de dispositivos móveis sobrepostos 
aos dados do Edge para oferecer maior cobertura no 
nível de código postal

Todas as características da Edge e Standard, além 
da segmentação por IP derivada de dispositivos 
móveis e geocodificação reversa.
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Motivos convincentes para 
conhecer melhor o seu tráfego

Em uma era que empodera os consumidores a assistir 
televisão do seu jeito, quando e onde querem, as operadoras 
têm uma miríade de desafios para gerenciar os direitos de 
seus conteúdos. A inteligência de IP fornece uma solução 
simples de uma única fonte e permite que as operadoras 
gerenciem os direitos digitais e melhorem a experiência 
do usuário.

Fácil de implementar em um servidor interno em menos 
de 20 minutos, o NetAcuity é consultado por várias APIs 
fornecidas, e seu tempo de resposta é rápido e confiável 
(menos de 0,03 milissegundos), permitindo que ele lide 
com até 30.000 pedidos por segundo.

A Digital Element é o único provedor global dedicado 
à inteligência de IP. Com mais de 20 anos de experiência 
e conhecimento, equipes globais especializadas podem dar 
orientações sobre como gerenciar direitos digitais utilizando 
técnicas de geolocalização por IP. O conhecimento sobre 
de onde o cliente vem, e como ele se conecta, fornece 
informações essenciais para gerenciar direitos digitais.
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Implante em um servidor 
em menos de 20 minutos.

Conheça alguns clientes

Contate a Digital Element para obter mais informações sobre como a Inteligência por IP pode ajudar 
sua organização a gerenciar e proteger seu conteúdo de vídeo digital.

Jorgelina Striedinger |  Vice-presidente na América Latina

E-mail: jstriedinger@digitalelement.com Skype: jorgie11

Escritório: +1 678-258-6343 Celular: +1 404-409-3055
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