De televisão para total video
Cinco tendências da evolução
da medição de audiência de TV

Sobre este relatório
Análise do cenário (Snapshot global: serviços de TV)

Para desenvolver a nossa análise, pedimos que os nossos executivos dos 47 países onde a Kantar Media atua
na medição de audiência de TV respondessem a um breve questionário sobre as prioridades de seus clientes.
Entre os países relacionados estão mercados da Europa, América Latina, Oriente Médio, África e Ásia.
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Em 2012, a Kantar Media desenvolveu o primeiro de uma
série de relatórios que forneceram uma avaliação objetiva
de onde a TV pode estar em 2020. Este relatório está sendo
publicado a apenas três anos de 2020, ou seja, o futuro já
começou a se tornar cada vez mais real.
É uma satisfação ver que diversas previsões que fizemos
desde então estão acontecendo.
Indicamos o aumento das decisões de publicidade
baseadas em dados (“Math Men” e não mais “Mad Men”),
uma tendência que está se concretizando com as ofertas
de programmatic e real time impactando os mercados.
Nós previmos um futuro para a televisão em que ela
estaria distribuída entre telas conectadas, mas igualmente
confiávamos que a maior parte da audiência de TV
continuaria com as transmissões ao vivo e lineares no
televisor principal.
Acima de tudo, estávamos confiantes em relação ao
futuro da TV como um meio estabelecido de construção de
marca: o canal predominante para cultura e publicidade.
Ao contrário da hipótese que a internet ia matar a televisão,
em sua luta para lançar serviços OTT (over-the-top) e
encomendar a próxima série, o que vemos hoje é que a
internet quer participar do ecossistema de TV.

Nosso foco neste relatório são cinco tendências
que estão orientando a evolução de TV (televisão)
para... TV (total vídeo)
1. O crescimento do VOD das emissoras
2. 	Novos players que oferecem serviços
semelhantes à TV
3. 	Segmentação por nichos de audiência com
canais e vídeos sob demanda
4. 	O crescimento da TV estentida: visualização
em dispositivos conectados
5. Um ecossistema de TV alimentado por dados
A Kantar Media, juntamente com nossos clientes e
parceiros, tem orgulho de liderar o mercado na medição
de audiência de total vídeo.
Um método híbrido de medição de audiência, combinado
com a possibilidade de conexão com dados de compra,
métricas de engajamento e muito mais.
Essas novas ferramentas estão criando oportunidades de
inovação em monetização e melhorias em segmentação e
automação a fim de aprimorar a experiência do consumo.
Com a contínua evolução do panorama de TV,
nunca houve tantas oportunidades para anunciantes,
agências e emissoras.
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Quase 100 anos após a invenção da televisão por John Logie Baird, a TV hoje é uma fusão
de experiências audiovisuais oferecidas por PCs, laptops, smartphones, tablets, consoles de
games, set-top boxes e DVRs conectados à Internet – sem esquecer, claro, dos televisores
em si. Além disso, estas experiências são oferecidas de modo linear, com serviços de timeshifting, place-shifting, catch-up TV e VOD.
Nossa função é acomodar esta proliferação de telas o máximo possível e transformar
a Medição de audiência da TV em Medição de audiência de total video.
Sim, ainda é a Televisão, mas a TV em todas as suas formas. O sistema de medição
da Kantar Media está trazendo essa transformação.
Nesta era de não apenas grande, mas um colossal volume de dados , não vejo qualquer
problema em afirmar que, atualmente e em um futuro previsível, um painel representativo
e de alta qualidade continua sendo a essência do nosso sistema de medição de audiência.
Sem dúvidas, o big data e os dados comportamentais têm grande importância, mas
eles devem ser ancorados ao nosso conhecimento da forma como os indivíduos se
comportam, condição que controlamos e compreendemos plenamente.

A medição em sua essência
Sabemos que nos próximos anos, o televisor continuará sendo
responsável pela maior parte da audiência da TV. Portanto,
continuaremos implementando a melhor tecnologia para
que o PeopleMeter monitore o que está sendo assistido em
cada televisor no domicílio. O design do hardware evolui,
mas contextualmente, acreditamos que, para o amostra,
um PeopleMeter de TV dedicado e modular oferecerá um
equilíbrio ideal entre precisão, consistência e flexibilidade.
Como o conteúdo televisivo é identificado? O audio-matching
(ou fingerprinting) ainda é a tecnologia recomendada pela
indústria, dada sua independência e ampla cobertura de
canais. Usamos um algoritmo de fingerprinting que funciona
e é comprovado em diversos mercados e ambientes.Trata-se
de um algoritmo que estamos desenvolvendo para oferecer
mais granularidade à medição e aumentar a consolidação
da compressão de áudio e do intervalo de tempo para a
entrega da informação.
Além do fingerprinting, o watermarking de áudio assume um
crescente papel. Nossos engenheiros de watermarking são,
sem dúvidas, os melhores da área, e esperamos ver mais e
mais mercados implantando o watermarking. Às vezes, o
watermarking é usado como técnica principal de detecção,
mas – frequentemente – serve a objetivos específicos, como
o isolamento de transmissões simultâneas. A mais recente
personificação da nossa tecnologia de watermarking foi
desenvolvida especificamente para identificar conteúdos
que não fazem parte da rede padrão de transmissão, de
programas sob demanda a anúncios exibidos dinâmica ou
geograficamente. Também existem outras possibilidades.
Imagine redefinir a exposição a anúncios de TV à visualização
por, no mínimo, dois segundos. Isso tornaria a exposição a
anúncios de TV equivalente às métricas de vídeo on-line e
ofereceria, assim, uma comparação real.

Capturando o comportamento
on-line
Acreditamos que um painel representativo não está
apenas na essência da medição deTV, mas também
que os painéis desempenham um papel importante na
medição de dispositivos conectados à Internet. Isso pode
parecer um pouco difícil na era de imensos conjuntos
de dados de servidor, mas o painel nos informa sobre o
comportamento dos indivíduos e, assim, oferece dados
demográficos e duplicações.
Aprendemos muitas lições em nossa jornada, e uma
das mais importantes é o desafio do recrutamento e da
conformidade dos membros de painéis. Hoje em dia, os
domicílios têm diversos dispositivos conectados. Isso está
bastante relacionado à nossa mais recente tecnologia,
apelidada de FocalMeter. O FocalMeter é instalado na
rede doméstica, mais ou menos como um roteador, para
monitorar o tráfego da rede. Após a instalação, todos
os novos dispositivos que forem adicionados à rede
doméstica serão automaticamente registrados – tablets,
smartphones, smart TVs e computadores. O FocalMeter
fará parte do sistema de Vídeo Total TVOV, que estamos
lançando na Noruega.

são mais de 10 anos refinando os algoritmos necessários
para limpar dados de set-top boxes e servidores, omitindose as ocasiões em que o box foi deixado ligado e ninguém
estava assistindo. Também sabemos que podemos modelar
com precisão indivíduos e dados demográficos a partir de
um conjunto de dados de referência.
Nossas experiências, por exemplo, no Reino Unido e
Paquistão mostraram conclusivamente que podemos
integrar volumes maiores de RPD em dados de painéis.
As audiências combinadas resultantes são mais estáveis
e granulares, reduzindo significativamente o número de
células com zero visualização.

Usando dados de censo para
insights mais granulares

A outra peça fundamental dos dados de censo em nosso
sistema são, evidentemente, os dados de servidor on-line
gerados por tags instaladas nos web players. Tratam-se
de dados comportamentais de grande escala no nível
do dispositivo, que nos ajudam de diversas formas. Os
dados de audiência de censo são interessantes por si só.
A implementação controlada de sofisticadas tags de
streaming de vídeo em web players nos permite gerar dados
de audiência consistentes e detalhados para o dispositivo,
no nível de censo. No Reino Unido, essa foi uma importante
etapa para mostrar os volumes de audiência, o que o BARB
[Broadcasters Audience Research Board (Conselho de
Pesquisa de Audiência de Redes Transmissoras)] chama
de TV Player Report. O ponto fundamental aqui é que
os dados de censo são consistentes de web player a web
player, de canal a canal, e podem ser verificados de modo
independente, o que significa um terreno neutro.

Os painéis são um ativo essencial em nosso sistema de
medição de TV – uma fonte da verdade. Mas é claro que
com este acesso, podemos aprimorar substancialmente a
nossa medição, com os dados do censo - ou com maior
precisão, dados comportamentais. Há mais de 10 anos,
temos trabalhado com Return Path Data (RPD). Ou seja,

Em segundo lugar, as tags nos permitem manter um nível
mínimo de instalação de softwares nos dispositivos dos
nossos membros do painel. Também podemos isolar nossos
membros do painel dentro dos dados de censo e extrair seu
comportamento de visualização, para podermos avaliá-lo
na mesma base da visualização da TV tradicional.

O melhor dos dois mundos
Portanto, temos dados de painel de alta qualidade e
representativos sobre os indivíduos, bem como acesso
a dados comportamentais de grande escala no nível
do dispositivo (RPD e/ou dados de web player), a fim
de mensurar os volumes de visualização, mesmo para
conteúdo de nicho. Nosso objetivo final é reunir esses
conjuntos de dados em um sistema de medição híbrido
e totalmente integrado, baseie-se no melhor dos dois
mundos. Apesar de usarmos o termo “híbrido”, estamos
cientes de que ele tem sido usado em excesso e, às vezes,
indevidamente. Uma real hibridez – ou seja, a construção
de um sistema totalmente operacional que combine a
complexa matemática da integração de dados e um
sistema de produção capaz de fornecer dados de audiência
integrados, de forma confiável e diária – é um imenso
desafio. No entanto, já fizemos isso com o serviço de Total
Video, que estamos oferecendo ao mercado de TV na
Holanda. Nós criamos e oferecemos o serviço, e o fizemos
de um modo transparente e aberto à avaliação da indústria.

Por isso, embora nossa experiência
diga que a Medição de audiência
de TV (Total Video) é complexa
e desafiadora, podemos afirmar
confiantemente que temos o
projeto tecnológico e metodológico
para realizá-la.
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1. O crescimento do VOD entre as emissoras
Fundamental dos pontos de
vista estratégico e comercial

Na pauta
da medição

Com foco principal em catch-up de programas
transmitidos recentemente e em transmissões ao vivo
(muito populares na cobertura esportiva), as emissoras
adotaram os serviços on-line como algo essencial, tanto do
ponto de vista estratégico quanto do comercial.

O VOD das emissoras representa um grande desafio de
medição para o relatório de audiências granulares em uma
crescente variedade de dispositivos conectados.

O crescimento do VOD on-line caminhou lado a lado
com o crescimento da penetração e velocidade da banda
larga e com a presença cada vez maior de dispositivos
pessoais conectados.
Com VOD on-line, emissoras e plataformas podem ampliar a
vida do conteúdo e maximizar o seu alcance a fim de expandir
a experiência de transmissão para outros dispositivos, o que
permite atingir os “nativos digitais” em dispositivos móveis
conectados, o que costuma ser mais difícil.

Serviços do tipo “catch-up” e de
VOD on-line estão determinando
as estratégias multiplataformas
das emissoras, permitindo que elas
cresçam, alcancem e atinjam nativos
digitais. Uma tendência importante,
que a Kantar Media está adotando
em operações no Reino Unido, Brasil,
Países Baixos, Dinamarca, Noruega e
Turquia para fornecer medições de TV
ampliada, além do televisor.

O crescimento do VOD das emissoras

Está claro que a medição de audiência de “televisão” deixou
de ser a medição do televisor, tornando-se a medição de
televisão como um meio distribuído em diferentes dispositivos
e plataformas. Inclusive, alguns de nossos parceiros locais
se descrevem como sistemas de medição de televisão e
vídeo, englobando todas as formas de transmissão e vídeo
on-line: continua sendo medição de TV, mas passando da
medição de televisão para a medição de Total Video.

5 principais mercados europeus para VOD de emissoras
Todos adultos que acessam serviços de “catch-up”
transmitidos gratuitamente pelo menos uma vez por mês

70%

Reino Unido
França

52%

Itália

52%

Espanha

51%

Suécia

50%

Fonte: Ofcom International Communications Report, 2015.
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Na Kantar Media, a medição de reprodutores on-line
de emissoras está na pauta de 26 países, com 12 desses
mercados tendo implementado ou testado soluções.

Snapshot
global:
serviços de TV
Serviços de vídeo
sob demanda de
emissoras
Fonte: Verificação de
temperatura dos mercados
onde a Kantar Media
fornece serviços de medição
de audiência de TV, 2016

1	Padrão ouro:

usado para
negociações /
implementado no
serviço

11	Conduzido como

piloto, testado em
versão beta ou
implementado

14 Na pauta

50 principais programas sob demanda
(4 semanas, terminando em 23 de outubro de 2016)
Programa

Medição de
reprodutores
Cada vez mais, a integração de dados é vista como o
futuro no desenvolvimento da medição de televisão e vídeo.
Dados de censo de reprodutores on-line com tags podem
ser integrados (ou “unificados”) com a medição baseada
em painéis, para fornecer dados granulares e demográficos.
Em setembro de 2015, o BARB, órgão da indústria
de TV do Reino Unido para medição de audiência,
começou a publicar a versão beta de seu TV Player
Report (TVPR): visualização de TV on-line auditada,
produzido pela Kantar Media, que coleta metadados
de aplicativos de reprodução de TV e que geram mais
de um bilhão de minutos de visualização por semana.

“O VOD das emissoras é um panorama
estimulante, que vem se desenvolvendo
muito e que oferece aos anunciantes um
grande número de excelentes oportunidades
de publicidade em torno de conteúdo
de qualidade e confiável. É uma parte
importante do novo ecossistema de TV,
que está ajudando as pessoas a assistir cada
vez mais o que elas mais gostam na TV.”
Thinkbox
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The Great British Bake Off Temporada 7 Botanical Week
The Great British Bake Off Temporada 7 Dessert Week
The Apprentice Temporada 12 Collectables
The Great British Bake Off Temporada 7 Tudor Week
The Apprentice Temporada 12 Advertising – Jeans
Louis Theroux: Savile
The Apprentice Temporada 12 Meet The Candidates
The Great British Bake Off Temporada 7 Patisserie Week
Our Girl Temporada 2 Episódio 4
The Apprentice Temporada 12 Corporate Candy
Eastenders 30/09/2016
Eastenders 27/09/2016
Eastenders 07/10/2016
Eastenders 29/09/2016
Eastenders 04/10/2016
Eastenders 26/09/2016
Our Girl Temporada 2 Episódio 5
Eastenders 11/10/2016
Eastenders 06/10/2016
Eastenders 03/10/2016
Eastenders 14/10/2016
Eastenders 10/10/2016
The Fall Temporada 3 Episódio 1
Eastenders 13/10/2016
Eastenders 18/10/2016
Eastenders 17/10/2016
Eastenders 20/10/2016
The Fall Series 3 Episódio 2
Have I Got News For You Temporada 52 Episódio 1
The Missing Temporada 2 Episódio 1
The Dumping Ground Temporada 4 Perfect Match
Made In Chelsea Temporada 12 Episódio 1
Eastenders 21/10/2016
The Fall Temporada 3 Episódio 3
The Graham Norton Show Temporada 20 Episódio 1
Poldark Temporada 2 Episódio 4
Poldark Temporada 2 Episódio 5
Have I Got News For You Temporada 52 Episódio 2
Made In Chelsea S12E2
The Next Step Temporada 4 Dancing With Myself
The Missing Temporada 2 The Turtle And The Stick
The Dumping Ground Temporada 4 Doris
Poldark Temporada 2 Episódio 6
The Next Step Temporada 4 Simple Twist Of Fate
Mock The Week Temporada 15 Episódio 10
Still Game Temporada 7 Gadgets
The Dumping Ground Temporada 4 Risky Business
The Apprentice: Honest Subtitles Temporada 12 Collectables
The Next Step Temporada 4 On The Rocks
Ambulance: Episódio 1

Reprodutor
de TV
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
ALL 4 A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
ALL 4 A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W
BBC A, I, W

Média de transmissões
do programa
605,751
572,787
569,153
524,790
503,462
459,130
455,327
451,244
372,070
360,002
355,092
347,302
345,363
334,817
327,887
326,104
325,625
321,324
320,033
316,580
315,723
310,177
309,691
305,214
292,101
285,002
266,234
259,841
249,498
247,805
241,739
240,952
238,142
230,281
222,708
221,298
219,372
213,872
203,700
201,859
199,457
197,778
196,105
185,746
182,674
181,708
181,270
173,907
172,756
172,444

A	Aplicativo para Android
I

Aplicativo para iOS

W	Reprodutor no website
Só foi incluído o tempo
de visualização das
plataformas auditadas.
Exclui streaming ao vivo e
visualização de conteúdo
da emissora utilizando
aplicativos de terceiros,
como o Sky Go.

Fonte: TV Player Report, do BARB, referente a 4 semanas, terminando em 23 de outubro de 2016 (http://www.barb.co.uk)

O crescimento do VOD das emissoras
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Nos Países Baixos, por sua vez, o órgão do setor de TV
e vídeo, SKO, fez uma parceria com a Kantar Media
para implementar o [2][3]modelo de integração de
dados de vídeo (Videodata Integration Model, VIM)[4]
[5], que fornece dados diários de visualização on-line
com informações demográficas, o primeiro serviço
misto desse tipo no setor, em todo o mundo, começou
em janeiro de 2016.

Está claro que a medição de vídeo relacionado a
transmissões é prioridade para muitos sistemas de TV.
O debate gira em torno de quanto estender a medição
para vídeo on-line, além dos serviços da emissora
(YouTube, serviços semelhantes a TV, SVOD [[vídeo sob
demanda por assinatura], OTT [[over-the-top] e vídeo
em sites que não sejam de emissoras) e a medida da
cobertura de publicidade exigida pelo mercado.

O modelo holandês integra um painel de visualização
on-line separado e dados de censo, com a próxima etapa
sendo, novamente, a integração desses dados com o
painel central de TAM (TV Audience Measurement) para
possibilitar um alcance multiplataformas.

Em 2017, um novo serviço dinamarquês entrou
em operação. O sistema desenvolvido pela Kantar
Media oferecerá integração de dados, a partir da
combinação de um painel de televisores, um painel
on-line e dados de censo para medir TV em todas
as suas formas.

Em 2018, o sistema de medição norueguês TVOV
(Total TV and Online Video) será lançado, e o sistema
da Kantar Media incluirá o uso do FocalMeter
para medir o tráfego de web domiciliar, bem como
medição portátil para incluir visualizações fora de
casa e em segundas casas.
Quando se trata de medir vídeo sob demanda de
emissoras, embora haja um consenso quanto à
necessidade de coletar dados de censo e de integrar com
dados de painel, estes quatro exemplos mostram que uma
resposta flexível é necessária, adaptando a tecnologia de
medição às necessidades de cada mercado, que podem
variar significativamente.

Penetração de dispositivos entre a população holandesa, 13 anos ou mais

75%

Smartphone

11%

MediaCenter

2015

23%

Reprodutor de mídia

2014
2013

27%

Console de games

2012

57%

Tablet

72%

Laptop/Netbook

46%

Desktop/PC
0%

20%

40%

Fonte: Media Standard Survey (MSS), uma pesquisa multimídia
financiada pela indústria de mídia dos Países Baixos.
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O crescimento do VOD das emissoras

60%

80%

100%

A Kantar Media está definindo
a pauta de ampliação dos
serviços de medição de
audiência de TV para vídeo
sob demanda das emissoras e
muito mais, entretanto, já ficou
claro que um serviço único não
atende a todos os sistemas.

2. Novos participantes, que
oferecem serviços semelhantes à TV
Um ambiente competitivo

A televisão transmitida enfrenta
um ambiente de concorrência
maior. Serviços de vídeo sob
demanda por assinatura (SVOD),
como Netflix e Amazon Prime, e
de vídeo sob demanda financiado
por publicidade (AVOD), como
YouTube e plataformas de
mídias sociais, estão vendo
oportunidades enormes em TV e
vídeo. A aliança estratégica da
Kantar Media com a comScore,
combinada com sua própria
tecnologia de marcação, está
possibilitando medições de vídeo
total que englobam vídeo overthe-top (OTT) juntamente com
painel central e TV ampliada.

Serviços semelhantes à TV são uma proposta muito
atraente para uma série de novos participantes. Os
serviços de SVOD e AVOD cresceram, enquanto as redes
sociais estão transmitindo programação e conteúdo de TV
ao vivo e agregadores de vídeo oferecem aplicativos para
dispositivos móveis e smart TVs.
De acordo com a União Europeia de Radiodifusão, as
assinaturas de SVOD na Europa aumentaram 56% entre
2014 e 2015, e chegarão a 50 milhões de residências em
2020. A Netflix lidera com 52% de participação no mercado
de SVOD da UE – em julho de 2016, a Netflix tinha 83,2
milhões de assinantes em todo o mundo. Entretanto, o
impacto sobre o consumo geral de TV parece ser pequeno.
Ainda que tenha ocorrido um renascimento na produção
de dramas de alta qualidade para a televisão (o que
alguns têm chamado de “Era de Platina” da TV), gêneros
mais lineares, como esportes, entretenimento e notícias
continuam levando a grande maioria dos espectadores de
televisão para a transmissão padrão. Segundo o Thinkbox,
o órgão da indústria de TV do Reino Unido para estimativas
de publicidade, a TV transmitida e medida por meio de um
painel central de TV, ainda responde por 75% de todo o vídeo
assistido no Reino Unido, entre todas as plataformas.

Marcas de SVOD, como Netflix e Amazon Prime, enfrentam
um mercado cada vez mais competitivo, com as emissoras
deixando seus contratos de difusão originais vencer, para que
elas possam oferecer seus próprios serviços de streaming.
Isso fez com que Netflix e Amazon Prime, em particular,
concentrassem seus esforços em gerar conteúdo novo,
fazendo contratações de grande notoriedade, e a enfatizar
exclusividade e qualidade, em vez de quantidade. A Netflix
está em plena transformação, deixando suas raízes de
locadora de vídeo para trás e adotando um estilo semelhante
ao da HBO para conteúdo de TV de alta qualidade.

Participação da Netflix
em SVOD na Europa

52%

Outros

Netflix

Fonte: Relatório da EBU Media Intelligence
Service, 2016 Market Insights: SVoD in Europe

Novos participantes, que oferecem serviços semelhantes a TV
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Serviços de negociação para televisão: uma fonte independente e objetiva
O desafio para a medição de audiência ao medir esses
serviços tem dois aspectos.
O acesso a dados em sistemas de OTT fechados pode ser
restrito, controlado pelos proprietários da plataforma.
SVOD e AVOD estão fazendo progresso na visualização,
têm conteúdo de vídeo nativo e, portanto, são de interesse
para a indústria de TV como um todo. Contudo, serviços
de SVOD, como Netflix e Amazon Prime, não dependem

de publicidade para seu custeio, e por isso não têm uma
necessidade específica de “compartilhar” um sistema de
medição com outros serviços.
Difíceis de medir e, em alguns casos, declarando
abertamente que não querem ser medidos: um verdadeiro
desafio para o mercado!
Serviços de vídeo sob demanda financiados por
publicidade parecem ser um objetivo mais realista para

A TV domina o mundo do vídeo
16-24 anos no Reino Unido
Todas as pessoas

16-24

Tempo médio de vídeo por dia
Todas as pessoas: 4hrs, 35 mins
16-24: 3hrs, 25 mins
YouTube
Facebook
Outro vídeo on-line
Vídeo “adulto” on-line
Cinema
Vídeo sob demanda por assinatura
DVD
Vídeo sob demanda de emissora
TV gravada
TV ao vivo
Gráfico reproduzido com autorização da Thinkbox, órgão
de marketing para televisão comercial no Reino Unido
Fonte: 2015, BARB / comScore / dados de transmissão /
OFCOM Digital Day / IPA Touchpoints 6 / Rentrak
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serviços de medição. A mensuração de serviços de vídeo
on-line não fornecidos por emissoras, como YouTube e
Facebook, estão sendo analisadas ou implementadas
em 15 dos países onde atuamos ao redor do mundo,
com interesse especialmente alto na Europa Ocidental.
Entretanto, quando se trata de serviços de vídeo por
assinatura, apenas sete países onde a Kantar Media atua
têm a medição em sua pauta, e apenas dois fora da
Europa, o que reflete variações regionais de disponibilidade.

Aceleração da medição entre mídias
Os reprodutores das emissoras foram prioridade por
muito tempo. Depois disso, a necessidade comercial se
voltou para a medição de AVOD (serviços financiados por
publicidade) no YouTube, Facebook e outras plataformas
sociais habilitadas para TV. Este é um exemplo da
aliança estratégica da Kantar Media com a comScore,
possibilitando oportunidades mais rápidas para que nossos
clientes satisfaçam as suas necessidades.

O escopo desses elementos em qualquer serviço de
negociação para TV varia entre mercados. O serviço
de TV do BARB no Reino Unido tem um foco muito
claro na TV transmitida entre plataformas, enquanto
o serviço holandês da SKO tem um foco mais amplo,
de gerar GRPs [[Gross Rating Points (pontos de
audiência bruta)] para vídeo on-line.

Para estabelecer parâmetros de medição claros, a Kantar
Media e a comScore adotaram um conjunto de termos
para a definição de escopo em abril de 2015.
Atualmente, eles estão ganhando força
e sendo adotados mais amplamente
pelo mercado de medição de audiência.
TV básica

Transmissão
ao vivo

Aparelho
de DVD

TV ampliada

“Catchup” de
emissoras

TV terrestre
Satélite/cabo
TV conectada

Vídeo sob
demanda
de emissora

Vídeo total
Sites de
streaming
gratuito

Vídeo sob
demanda por
assinatura

A comScore mede o consumo de vídeo digital utilizando
tagging avançada de vídeo, painéis de consumidores e
metodologias demográficas de censo. Enquanto isso, o
Online PeopleMeter da Kantar Media é capaz de ampliar
a cobertura da medição, incluindo todo o tráfego de web
relevante com o roteador domiciliar.
É importante que o método de coleta de dados usado
seja consistente entre a medição do painel e a do censo,
facilitando a implementação do sistema, mas também
ajudando a unificar os dois conjuntos de dados.

Visualização total
Outros
conteúdos
on-line

A Kantar Media e a comScore
estão liderando o mercado na
aceleração da medição de vídeo
on-line, assegurando um método
granular e consistente.
A Kantar Media acredita que
todo o setor se beneficiará da
medição independente, aprovada
pelo mercado e seguindo
padrões comuns de televisão e
vídeo on-line transmitidos da
maneira convencional. O futuro
está em um sistema de medição
compartilhado.

Computador
Tablet
Telefone
Trabalho e outros
Fonte: Kantar Media e comScore, abril de 2015
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3. Foco em nichos de audiência
com canais e vídeo sob demanda
Canais e serviços em abundância

Poucas barreiras na entrada levaram
à proliferação de canais voltados
para comunidades de interesse,
grupos demográficos ou geográficos
específicos. Eles representam um
desafio para a medição baseada
somente em painéis.
Um painel totalmente
representativo continua
fundamental para um serviço de
medição de audiência de TV. A
integração com dados de censo
e dados medidos por meio de
return path em set-top boxes
pode aumentar a granularidade,
melhorando, também, a medição
de cauda longa.
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Nas últimas décadas, a maioria dos mercados de TV
seguiu um padrão semelhante, passando da escassez de
canais (restritos pela largura de banda de transmissão
e por órgãos reguladores) à abundância de canais. Esse
crescimento foi estimulado por uma maior largura de
banda via cabo, banda larga e sistemas via satélite, pela
transição de televisão analógica para digital e pelas
poucas barreiras de entrada de canais exclusivamente
on-line e serviços fornecidos over-the-top graças às
velocidades de banda larga maiores.
O YouTube facilitou o aumento das redes de vários canais
voltadas para carros, moda e comida, algumas das quais
têm milhões de inscritos em todo o mundo. Enquanto isso,
Hulu, Amazon, Sony, Vimeo e Roku distribuem canais de
nicho on-line.
Esses canais costumam estar disponíveis mundialmente,
via IP, mas os canais de TV regionais continuam se
proliferando, impulsionados por necessidades regionais
de idioma – por exemplo, na Suíça e na Índia – ou pela
necessidade de uma cobertura regional de notícias. No
Reino Unido, o governo local iniciou um processo de
licitação para uma nova “camada” de televisão – serviços
para programação de televisão digital local (Local Digital
Television Programme Services, L-DTPS) – com dezenas
de concessões regionais disponíveis a partir de 2012. O
primeiro deles, London Live, foi lançado em 2014.

Dentro desta tendência, entretanto, há um crescente
debate sobre a necessidade de canais lineares ao vivo.
Alguns canais de nicho serão capazes de atingir audiências
no futuro com mais eficácia que as ofertas distribuídas
por IP? No Reino Unido, a mudança da BBC3 de TV
transmitida para vídeo sob demanda exclusivamente
on-line funciona como um piloto sobre como atingir um
público jovem de nicho no futuro.
10 principais canais do YouTube, em milhões de inscritos
Exceto canais de artistas do Vevo
48

PewDiePie

29

HoyaSoyGerman

24

YouTube Spotlight
Smosh

22

elrubiusOMG

21

VanossGaming

18

nigahiga

18

TheEllenShow

17

JennaMarbles

16

Yuya

16

Fonte: YouTube, 16 de outubro de 2016

“Big data” – dados de censo oferecem oportunidades de melhoria dos sistemas de medição
Os painéis são um ativo fundamental em um sistema
de medição de TV. Porém, agora podemos melhorar
significativamente a medição de TV com os dados de censo
– ou dados comportamentais maiores e mais precisos.
Canais regionais e de nicho representam um desafio
específico para a medição de audiência, pois sua
participação na amostra disponível de um painel central
de TV pode ser baixa – limitada pelo direcionamento ou
pela proporção do painel na área de cobertura de um
canal regional.
Como resultado, a capacidade de medir canais de nicho
de “cauda longa” é vista como prioridade em 24 países
da Kantar Media, e o desafio regional está na pauta
de 20 países. No entanto, ambos são vistos mais como
prioridades fora da Europa, principalmente na América
Latina e na Ásia-Pacífico.

A Europa costuma ter populações mais geograficamente
coesas e painéis de TAM estabelecidos há muito tempo.
Em outros lugares, o desafio pode ser a medição de
populações geograficamente diversas, especialmente
populações rurais, que, em um mundo conectado, estão se
tornando cada vez mais importantes para os anunciantes.

Snapshot global: serviços de TV
Canais regionais

5	Padrão ouro: usado
para negociações /
implementado
no serviço

1	Conduzido como

Por questões práticas, alguns painéis antigos do PeopleMeter
tinham foco em áreas urbanas e grandes cidades.

piloto, testado em
versão beta ou
implementado

14 Na pauta

Canais de nicho

3	Padrão ouro: usado
para negociações /
implementado
no serviço

7	Conduzido como

piloto, testado em
versão beta ou
implementado

14 Na pauta

Fonte: verificação de temperatura dos mercados onde a Kantar Media
fornece serviços de medição de audiência de TV, 2016
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Maior granularidade, graças à expansão e novas fontes de dados
O desafio contínuo para sistemas de medição de TV tratase de como ampliar sua granularidade de cobertura para
fornecer melhores medições de canais menores, de nicho,
e de serviços regionais.A Kantar Media lida com isso de
duas maneiras complementares.
A primeira ação é maximizar o tamanho das
amostras em painéis de TAM. Uma série de mercados
da Kantar Media passou por expansões de painéis
– nossos painéis no Brasil, China, Rússia e Equador
continuaram crescendo para fortalecer a medição de
novos mercados regionais e cidades. Enquanto isso,
a expansão rural nas Filipinas foi realizada em 2015,
superando desafios significativos de logística.
Para facilitar a existência de painéis maiores – por
exemplo, com o aumento dos painéis – a Kantar
Media lançou o RapidMeter, um método de
medição de TV de baixo custo, que atualmente
está implementado em mercados como o Sri Lanka
e a Mongólia e por meio do qual é mais acessível
gerenciar painéis de medição de audiência de TV
maiores. No Paquistão, o painel RapidMeter foi
expandido de nove para vinte cidades em 2016.

É preciso observar, porém, que essa expansão do painel
pode estar sujeita à lei do rendimento decrescente, ou
seja, manter a tendência de aumento de uma amostra de
painel de TAM continuamente deixa de ser viável, do ponto
de vista econômico. É muito importante que o painel tenha
o tamanho ideal, mas, nesse ponto, o uso de fontes de
dados adicionais – especificamente Return Path Data de
serviços de satélite, cabo e IPTV – pode ser essencial para o
fornecimento de medições granulares.
A Kantar Media liderou o setor no projeto e na
implementação de medição por meio do return path
(RPD). A combinação dos Return Path Data da Kantar
Media e da comScore totaliza mais de 21 milhões de
residências de assinantes. Na África, por exemplo, a
medição feita com essa técnica permitiu que a maior
operadora de TV paga do continente, a MultiChoice,
compreendesse o comportamento de visualização de seus
assinantes espalhados pelo continente.

O melhor dos dois mundos
Dados de painel
por ex., a tecnologia
PeopleMeter
• Demografia
• A
 mostra equilibrada
e controlada
• A
 lcance e frequência
entre plataformas
e dispositivos
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Dado de censo
por ex., medição
com o return path
(RPD)
• Granularidade
• Custo de coleta
• Coleta passiva

Ao integrar dados de painéis e de
censo, a Kantar Media investiu
bastante para ampliar suas
habilidades em ciência de dados.

4. O crescimento da TV ampliada:
visualização em dispositivos conectados
Retângulos brilhantes por todos os lados
Com dispositivos conectados praticamente em todo lugar,
é incrível pensar que o primeiro smartphone foi lançado
em 2007 e o primeiro iPad, em 2010.

Contudo, os dispositivos móveis demonstraram ser
uma enorme oportunidade para serviços de televisão
ampliarem sua cobertura e para a TV, como meio, estar
presente em mais lugares.

Os consumidores podiam acessar vídeos on-line via PC e
banda larga desde a virada do milênio, mas parece que
foram os dispositivos pessoais conectados que trouxeram
a verdadeira mudança.

Dados sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016
da NBC e da BBC mostraram o volume do uso de vídeo
on-line, especialmente em grandes eventos entre fusos
horários diferentes, que podem não
coincidir com o acesso a um televisor.

A previsão da ZenithOptimedia é que os dispositivos móveis
ultrapassassem os PCs e laptops como as principais telas
conectadas para vídeo. Até 2020, a Cisco prevê que 75% de
todo o tráfego móvel será de vídeo.

A televisão cresceu além do
dispositivo que deu nome ao
meio. A enorme presença de
telas conectadas é um desafio
para a medição feita unicamente
no televisor, mas sua natureza
conectada também cria novas
oportunidades de medição, uma
vez que os dados podem ser
manipulados por meio de um
método de medição híbrido.

O impacto do maior uso de dispositivos móveis é
desproporcional por estágio de vida. Por exemplo, na
Dinamarca, o tempo que a faixa etária de 3-12 anos
passa assistindo televisão caiu 11% entre 2013 e 2014;
o número foi de 4% para a população geral.
Previsões de acesso global para 2020

5,5 bilhões

Usuários de
telefone celular
Água corrente

3,5 bilhões
2,8 bilhões

Carro

“O comunicado à imprensa [da
NBC] de 11 de agosto, sexto dia
dos jogos do Rio, foi digno de nota
por sua confirmação de como as
transmissões on-line, os dispositivos
móveis e as mídias sociais estão
começando a transformar meio
século de práticas de distribuição e
visualização tradicionais de TV.”
Karlene Lukovitz
Mediapost

Fonte: Cisco 2016
O crescimento da TV ampliada: visualização em dispositivos conectados
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Medição de dispositivos conectados: uma prioridade
A medição de TV em outros dispositivos é uma prioridade
evidente para serviços de TV ao redor do mundo. De
maneira geral, a implementação está mais difundida na
Europa Ocidental e é mais avançada para PCs e laptops,
seguidos por tablets e smartphones, em grande medida
porque os PCs e laptops existem há mais tempo.
Um grande impulsionador da necessidade de expandir a
cobertura para vários dispositivos foi a maior disponibilidade
de reprodutores de emissoras (consulte as páginas 6-8 para
ver uma análise detalhada dessa tendência). Enquanto as
emissoras podem analisar seus logs de servidor para obter
uma ideia do nível de compreensão desses serviços, os
dados do servidor, se usados sozinhos, não apresentam três
informações fundamentais:

•	o perfil demográfico dos espectadores
•	a visualização real, em oposição a “solicitações”
•	alcance e frequência entre plataformas e dispositivos.
Quantos “usuários únicos” de smartphone também
assistiram ao mesmo conteúdo em um televisor
(frequência) e quantos são novos espectadores (alcance)?
Consequentemente, os serviços de TV têm a oportunidade
de medir a visualização relevante entre dispositivos
conectados. O método precisa ser compatível com
medições que já são usadas para negociação de TV por
meio do serviço existente, além de fornecer cobertura
completa da televisão em sua definição mais abrangente.

Snapshot global: serviços de TV
Medição em PC/laptop

Medição em dispositivos móveis

4	Padrão ouro:
usado para
negociações /
implementado
no serviço

2	Padrão ouro:
usado para
negociações /
implementado
no serviço

2	Padrão ouro:
usado para
negociações /
implementado
no serviço

10	Conduzido como
piloto, testado em
versão beta ou
implementado

7	Conduzido como
piloto, testado em
versão beta ou
implementado

8	Conduzido como
piloto, testado em
versão beta ou
implementado

14 Na pauta

20 Na pauta

17 Na pauta

Fonte: verificação de temperatura dos mercados onde a Kantar Media
fornece serviços de medição de audiência de TV, 2016
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Medição em tablets

O crescimento da TV ampliada: visualização em dispositivos conectados

“Coletivamente, os consumidores
britânicos olham as telas de seus
smartphones mais de um bilhão
de vezes por dia. Mas o aspecto
mais fascinante da adoção do
smartphone é a medida em que
ele se tornou não só o nosso
principal acesso ao conteúdo
digital, mas um controle remoto
– cada vez mais abrangente e
versátil – para a vida.”
Deloitte

Um método híbrido fornece dados de visualização móvel
A Kantar Media está na vanguarda da medição de
dispositivos conectados. O PeopleMeter on-line, lançado
como VirtualMeter em 2009, foi o primeiro de seu tipo
no mercado. Para casos nos quais, por circunstâncias de
mercado, a medição no dispositivo é inviável, a Kantar
Media desenvolveu uma nova tecnologia apelidada de
FocalMeter: um pequeno dispositivo que intercepta e
analisa o tráfego residencial relevante de maneira passiva.

TV Player Report do BARB

Ainda que estejam em crescimento, porém, os níveis
de visualização de dispositivos conectados podem ser
relativamente baixos em comparação com a televisão
assistida pelo televisor. Isso cria desafios em relação ao
tamanho dos painéis de uso de TV tradicionais. Aumentar
indefinidamente as amostras de um painel não é viável
do ponto de vista econômico, por isso, a Kantar Media
também foi a primeira a usar métodos de medição
híbridos, unindo o melhor de dois mundos: dados de
painel e dados de censo para fornecer medição de vídeo
total (consulte as páginas 13-14 para obter mais detalhes
sobre os benefícios dos dados de painel e de censo).

Visualização total de aplicativos de reprodutores de TV
Por hora do dia

Por dia da semana

32.3%

13.7%

13.3%

Qui

Sex

15.1%

16.5%

Em abril de 2016, a SKO e a Kantar Media foram
reconhecidas por sua liderança neste segmento
no i-com Data Creativity Awards.
Enquanto isso, no Reino Unido, o BARB publica dados
de censo de streaming sobre reprodutores de emissoras
desde setembro de 2015. Curiosamente, podem ser vistas
variações não só entre dispositivos conectados, mas
também entre sistemas operacionais. Aparentemente, os
usuários de iOS respondem por uma proporção maior dos
usuários de reprodutores de emissoras do que a população
como um todo.

Dom

14.2%

Sáb

14.8%

Qua

1h–6h

21h–1h

17h–21h

10h–17h

6h–10h

12.5%

Seg

9.3%

8.9%

Ter

24.8%

24.6%

A equipe de cientistas de dados da Kantar Media
foi fundamental para a criação do modelo de vídeo
total da SKO, nos Países Baixos, o primeiro sistema
híbrido do mundo a iniciar o relatório de uso diário
de TV ampliada.

Tablets
Tablets
Computadores pessoais

Métodos híbridos permitem que os
painéis ampliem sua cobertura de
visualização de TV para todos os
dispositivos. “Big data”, ou dados
grandes, devem ser ancorados ao
nosso conhecimento de como as
pessoas se comportam.

Computadores pessoais

Sáb

Sex

Qui

Qua

Ter

Seg

6h

3h

0h

21h

18h

15h

12h

9h

6h

Dom

Smartphones

Smartphones

Fonte: Dados do TV Player Report do BARB – Visualização agregada entre todos os aplicativos de reprodutores de TV auditados (1º de dezembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016)
O crescimento da TV ampliada: visualização em dispositivos conectados
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5. Um ecossistema de TV alimentado por dados
Um setor orientado por dados
Embora a medição do uso de TV continue tendo enorme
importância, o ecossistema atual de TV e publicidade
é extremamente rico em dados, com informações que
permitem aprimorar os serviços de TV disponíveis por meio
de top-set boxes, servidores da web, bancos de dados de
assinantes e conversões de mídias sociais.

Hoje, a televisão é uma fusão
de experiências que geram
dados. Esses dados podem
orientar o marketing, monitorar
“buzz”, fundamentar o
direcionamento de publicidade
e ajudar a avaliar seu sucesso.
A Kantar Media está auxiliando
a estratégia de dados de seus
clientes, incluindo a garantia
de que eles maximizem o
retorno sobre seus dados,
possam associar dados de
visualização a dados de vendas,
compreendam a TV social e
possam desenvolver serviços
para telas complementares.
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Um ecossistema de TV alimentado por dados

Tudo isso gera dados que podem ser usados para moldar o
desenvolvimento de novos serviços e programas e construir
relações diretas com os espectadores, ou seja, marketing
orientado por dados.

Serviços de SVOD, como a Netflix, definem-se como
extremamente orientados por dados, tanto em seus
mecanismos de recomendação de conteúdo quanto nas
contratações de novos conteúdos.
Segundas telas, às vezes chamadas de “telas
complementares”, também são fontes de dados relevantes:
análises de TV social mapeiam comentários na rede sobre
programas de TV em tempo real e ajudam a explicar como
a TV está sendo assistida.

A publicidade pode ser direcionada a grupos delimitados.
Para avaliar o retorno do investimento (ROI), é possível
acompanhar a jornada do consumidor e sobrepor dados
de compras com dados de visualização. Enquanto isso, o
processo de planejamento e compra se torna cada vez mais
automatizado por meio da negociação programática, que
insere anúncios onde os públicos-alvo estão em tempo real.
Operadoras de plataformas, incluindo a Sky (Reino
Unido) e a DirecTV (EUA), lançaram sistemas
de publicidade endereçável, que permitem o
direcionamento de diferentes anúncios para
diferentes segmentos durante o mesmo slot. O
Channel 4 do Reino Unido, por sua vez, desenvolveu
uma estratégia de dados ambiciosa, que usa dados
de 13 milhões de assinantes on-line registrados
para fornecer recomendações personalizadas e
publicidade direcionada.

“[Nosso serviço de medição] pode
ser combinado com pesquisas
de consumidores da Kantar para
atingir usuários de marcas e
produtos específicos, tornando o
marketing mais eficiente.”
Henry Tan
Astro

Complementando
os serviços

Aplicativos para informar
a tomada de decisões

Amplificando
o poder da televisão

Há algum debate sobre a medida em que os serviços de TAM
devem se estender além da simples contagem de pessoas
para fornecer serviços ampliados, como avaliação de ROI.

A Kantar Media fornece aplicativos associados que podem
ajudar emissoras, operadoras de plataformas e proprietários
de mídia a maximizar seus conjuntos de dados existentes.

A Kantar Media está ativamente envolvida na análise de
Social TV desde 2012. O Kantar Social TV Ratings já está
disponível no Reino Unido, Brasil, Espanha, Turquia, Filipinas,
Argentina e Colômbia, entre outros que estão em fase de
implementação, com análises detalhadas do buzz em
tempo real relacionado a conteúdo de TV e publicidade.

Contudo, as medições de ROI – que associam TV
diretamente a dados de compra ou outros dados
relevantes – estão sendo discutidas em dezessete países da
Kantar Media no mundo, e seis deles implementaram tais
medições. Curiosamente, cinco deles ficam fora da Europa.
Dezenove dos países da Kantar Media estão pesquisando
medições de TV social, distribuídos de maneira
praticamente uniforme entre as regiões incluídas.
A Kantar Media foi a primeira empresa a implementar
índices de TV em tempo real quando o Brasil começou
a usá-los, em 1988. Atualmente, eles são usados em
onze mercados e fazem parte do serviço de uso de TV.
Além de proporcionar o monitoramento instantâneo
do desempenho da transmissão, o serviço deve se
tornar cada vez mais importante para a publicidade,
principalmente em sistemas programáticos de oferta
em tempo real (real time bidding, RTB).

A Kantar Media teve papel importante no
desenvolvimento do sistema de publicidade
endereçável da DirecTV, e o sistema Ad-Vantage,
da Kantar Media, com dados de pesquisas de TGI
da indústria, pode ser integrado a sistemas de
negociação programática.
Enquanto isso, os dados de visualização podem
ser combinados com dados de comportamento de
compra provenientes de painéis de consumidores,
como o da Kantar Worldpanel, bem como bancos
de dados de consumidores e dados de compra. Na
Espanha, por exemplo, os dados do serviço de TAM
são combinados com dados da Kantar Worldpanel
para fornecer uma ampla avaliação do ROI, e na
Malásia, o serviço de medição de audiência da Astro
está integrado a dados de compra, também por
meio da Kantar Worldpanel.

Kantar Social TV Ratings – 10 principais programas de TV da Espanha
Programa

Transmissões

Juegos Olímpicos Río 2016 (RTVE)

20

Gran Hermano (Telecinco)

27

UEFA Champions League 2015-16 (Antena 3/TV3/Mega)

16

laSexta Noche (laSexta)

52

UEFA Euro 2016 (Telecinco)

23

7D: El debate decisivo (Atresmedia)
Sálvame Naranja (Telecinco)

1
258

Eurovisión 2016 (La 1/La 2)

3

Gran Hermano VIP (Telecinco)

24

Gran Hermano: El debate (Telecinco)

15

Tuítes

5,788,141
4,718,043
3,605,583
3,014,820
2,629,009
2,491,539
2,291,085
Fonte: Kantar Social TV Ratings,
2,069,667
todos os programas
(incluindo episódios)
1,964,340
1º de setembro de 2015
1,937,841
a 31 de agosto de 2016

Ao compreender os padrões sociais associados a seus
programas, emissoras como a ITV, do Reino Unido, podem
estender o envolvimento da audiência para além da
transmissão original. Além disso, com nossas ferramentas
de marca e buzz social, elas podem fornecer os insights
que proprietários de marcas e anunciantes precisam
para direcionar seus anúncios para espectadores mais
relevantes e socialmente envolvidos.
As oportunidades de envolvimento por meio de segunda
tela podem ser maximizadas com a tecnologia de
reconhecimento automático de conteúdo (Automatic
Content Recognition, ACR) SyncNow, da Kanta Media.
A Talpa conseguiu aumentar o envolvimento dos
espectadores de TV com um aplicativo extremamente
popular para seu famoso programa de perguntas e respostas
“What Do I Know”, transmitido em cinco países. Mais de
500.000 pessoas usaram o aplicativo durante a transmissão.

A definição de “televisão” se expandiu,
mas a Kantar Media tem o conhecimento
e a experiência necessários para permitir
que o setor compreenda, explore e
monitore as oportunidades criadas por
um mundo cada vez mais conectado.

Um ecossistema de TV alimentado por dados

19

Sobre a Kantar Media
A Kantar Media é líder global em inteligência de mídia, fornecendo aos clientes
dados que precisam para tomar decisões informadas sobre todos os aspectos da
medição, monitoramento e planejamento de mídia. Parte da Kantar, braço da
WPP de gestão de investimentos de dados, a Kantar Media fornece informações
abrangentes e precisas sobre o consumo, desempenho e investimento em mídia.
Para mais informações, visite o site www.kantarmedia.com

