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SUMÁRIO 
EXECUTIVO 

A INDÚSTRIA DE VÍDEOS 

DE ENTRETENIMENTO 

ESTÁ PRONTA PARA

DISRRUPÇÃO.

Imagens em movimento existem há mais de um século. A tecnologia para criar, capturar e 
exibir essas imagens evoluiu rapidamente durante esse período. No entanto, o modelo de 
negócios de acordo com o qual o conteúdo é distribuído não. Na verdade,  a forma como 
qual o conteúdo é distribuído, comprado, pago e como é consumido mudou muito pouco.

Hoje, os espectadores compram ingressos para um filme ou compram os direitos de um 
evento pay-per-view. Produtores e distribuidores de conteúdo - de operadoras de tv a cabo a 
provedores de tv por satélite a operadoras de telecomunicações - prevêem receita com base 
no número de telespectadores que podem atrair. Mesmo o advento da Internet não alterou 
o modelo de mais de 100 anos que forma a base da geração de receita de vídeo, hoje, onde 
os produtores de conteúdo pagam aos anunciantes para atrair espectadores e onde os 
espectadores pagam para assistir.

Os anunciantes de hoje pagam para colocar sua publicidade dentro ou o mais próximo 
possível do ponto de interesse dos consumidores nos sites; incluindo qualquer vídeo 
oferecido. Os anunciantes fazem isso usando a veiculação de produtos, a publicidade 
contextual e os anúncios intersticiais. A proximidade do vídeo à publicidade permite que 
algumas operadoras de vídeo ofereçam conteúdo gratuitamente. Os patrocinadores pagam 
pelo espaço da tela para exibir publicidade. A esperança é que a publicidade colocada atraia 
a atenção do espectador. Isso subsidia as despesas operacionais da operadora de vídeo. 
Isso permite que um espectador assista sem pagar. Hoje em dia, as pessoas assistem a 
vídeos gratuitamente, apenas por ter que olhar para alguns anúncios.

O modelo de visualização gratuita suportado por anúncios de hoje é o padrão da indústria 
da Internet. No entanto, ainda existem três grandes problemas com esse modelo em seu 
estado atual. 
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VIT - O AUMENTO DA ECONOMIA DE ATENÇÃO

"De graça foi bom -  mas não é mais o suficiente."

- Stuart Duncan, CEO da Vice Industry Token e Blockchain

A atenção do espectador autêntico é o recurso mais valioso na indústria de vídeo. Pode ser dividido 

em três palavras: "olhos, olhos, olhos". A Maioria das notícias, esportes, mídia social e sites de 

entretenimento na Internet apresentam plataformas de vídeo. Entre esses sites, a concorrência pela 

atenção do espectador é feroz.

Como é o novo modelo de monetização para o VIT? A VIT foi concebido para recentrar a rentabilização 

de conteúdos de vídeos gratuitos em torno dos desejos específicos dos visitantes. A VIT criou 

uma plataforma descentralizada de distribuição de tokens que recompensa cada ator na indústria 

de conteúdo de vídeo - do amador ao profissional - capturando o engajamento genuíno dos 

espectadores no ponto de intersecção com várias formas da nova "Economia da Atenção" emergente 

no que chamamos de Prova. of View (PoV), Prova de Cérebro (PoB), todos usando o consenso Delegated 

Proof of Stake (DPoS) por meio de algo que chamamos de Testemunha Nodes.

O alicerce da VIT é baseada em uma “bifurcação” do código que alimenta a blockchain Steem. de código 

aberto, que gera e distribui tokens Steem enquanto os usuários consomem conteúdo da internet, 

gravando simultaneamente provas de tais interações como PoV e PoB em um ledger imutável. Em 

essência, a VIT bifurcou o código de fonte aberta que impulsiona a rede Steem para atender às 

necessidades específicas de toda a indústria de vídeo.

A Vice Industry Token atribui tokens denominados “VITs” a cada stakeholder na cadeia de distribuição 

e transação de conteúdos de vídeos. Isso inclui espectadores, produtores de conteúdo, anunciantes, 

distribuidores licenciados e até mesmo artistas. Nós patenteamos a frase “Seja pago para assistir Porn ™” 

para enfatizar o benefício da plataforma VIT para os visualizadores de conteúdo. O processo de registrar 

e autenticar a interação do espectador em um livro-razão (Blockchain) por meio da geração de tokens 

VIT também permite que os produtores de conteúdo identifiquem com mais precisão as preferências 

do espectador, permitindo refinar e criar um conteúdos melhores para os espectadores etc.

Para dar o pontapé inicial na rede VIT, a VIT está criando relacionamentos com produtores e 

desenvolvedores de vídeos, incluindo a criação e o trabalho com criadores de sites como YouTube, 

Facebook e muitos outros, para tokenizar e pagar as pessoas por sua valiosa atenção como espectadores. 

A VIT também oferece um programa de assistência B2B para produtores de conteúdo para integrar 

a VIT em suas próprias estratégias de monetização na web. 

.

1. MUITAS MÃOS NO POT
Não é tão simples como o anunciante pagar ao produtor do conteúdo. Mais frequentemente, envolve o 

anunciante que paga uma rede de publicidade e a rede de publicidade paga ao agente do produtor de

conteúdo. Eventualmente, a receita chega ao produtor de conteúdo. Cada uma dessas partes ao longo do 

caminho tem um corte ou são donas da rede de distribuição e ficam com tudo. Como o produtor de 

conteúdo geralmente não controla nem possui a rede de distribuição, pouca parte da receita é compartilhada 

com o mesmo.

Surpreendentemente, a maior parte da receita na indústria de vídeos online não é gerada pelo conteúdo. A 

maior parte das receitas online é gerada pela compilação de grandes volumes de dados e pela revenda dos 

visitantes, gerando tráfego e revendendo-os a outras pessoas, talvez mesmo em negócios verticais

concorrentes (Facebook, Google, etc.). Esse é um grande negócio que gera bilhões e bilhões de receita e onde os 

anunciantes ganham muito pouco, os produtores de conteúdo ganham ainda menos e o espectador não 

ganha absolutamente nada.

Em vez de melhorar a qualidade da produção de conteúdo, o negócio atual frustra quase todos os produtores 

de conteúdo e reduz o incentivo para gerar conteúdos de qualidade à medida que as receitas líquidas diminuem 

para nada. Este é um problema para produtores de conteúdo que fornecem conteúdo para agregadores 

como Facebook, YouTube e Google e muitos, muitos mais.

2. NÃO É SOBRE O VISUALIZADOR
Como o espectador não paga pelo conteúdo em sites, os anunciantes podem controlar qual conteúdo é 

patrocinado. Os anunciantes controlam qual conteúdo é disponibilizado gratuitamente. Os espectadores 

podem assistir a conteúdo gratuito. No entanto, o processo de curadoria é mais voltado para mostrar aos 

espectadores em quais tipos de anúncios eles estão ou podem estar interessados, rastreando-os por 

algoritmos e rastreando seus hábitos na Internet. Hoje, os interesses do espectador e as preocupações reais 

são secundárias, na melhor das hipóteses.

3. ENGAJAMENTO LIMITADO DO USUÁRIO 
Quando o fornecimento de programação de vídeos na Internet era limitado, era fácil conseguir que os 

usuários pagassem para assistir. À medida que mais conteúdo foi disponibilizado, foi fácil fornecer 

conteúdo gratuitamente com anúncios e banners, pop-ups e pop-unders. O período desse sistema livre 

tem inevitavelmente levado à saturação do mercado com conteúdo de baixa qualidade e “click bait”. Embora 

quase 100% das plataformas de vídeo exibam anúncios, isso não significa necessariamente que os 

espectadores vejam os anúncios. Os espectadores geralmente trocam de janelas ou usam um softwares

de bloqueio de anúncios, pulam ou podem nem assistir a um anúncio, quando em víd. Como resultado, 

o valor que os anunciantes obtêm por seu investimento em publicidade é questionável. Como conseqüência 

direta, os custos dos anúncios diminuem, levando os anunciantes a colocar mais anúncios e até mais longos 

para competir com a atenção de cada espectador. A falta de engajamento genuíno com os anúncios por parte 

dos espectadores está forçando os anunciantes a repensar seu modelo de monetização - porque ele está 

quebrado. 
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PORTAIS VIT

• A Vice Industry lançará um portal semelhante ao site STEEM.com, que não carregará nenhum material 

relacionado a conteúdo adulto dentro dela. A plataforma utilizará o banco de dados Chainbase/ 

Graphene otimizado para aplicações blockchain, para capturar interações sociais e texto, bem como o 

protocolo de sistemas Inter Planetary File (IPFS) para hospedagem e entrega de conteúdo. Todos os 

portais e sites subseqüentes irão integrar a VIT para permitir a distribuição de tokens para as partes 

interessadas.

• Como o armazenamento e a entrega de conteúdo IPFS é descentralizada e criptografada, ele 

apresenta inúmeras vantagens em relação às plataformas centralizadas. Os usuários com serviço de 

Internet esporádico ou não confiável podem acessar os arquivos da mesma maneira e velocidade 

que os usuários com conectividade de Internet confiável. Isso remove barreiras para os espectadores 

em áreas remotas ou não-metropolitanas.

• Conforme descrito acima, todos os participantes em todos os aspectos dos portais e sites da 

indústria de vídeos serão qualificados a ganhar VITs

• Os operadores de nós IPFS poderão ganhar VITs fornecendo recursos de armazenamento 

de conteúdo para os operadores dos portais.

• Operadores de nó tipo testemunha (witnes) poderão ganhar VITs estacando nós witness para 

testemunhar transações VIT em toda a rede VIT.

• A Vice Industry funcionará como um canal de apoio a blockchain da VIT e aos sites e conteúdo de seus 

parceiros da indústria de vídeos. O protocolo VIT é de código aberto e estará disponível para 

produtores independentes de conteúdos que queiram aproveitar o protocolo para rodar seus próprios 

nós VIT (com sua própria marca), em qualquer idioma - na mesma blockchain. Além disso, o protocolo 

VIT permitirá que outros modifiquem o código a seu critério para adicionar outras funcionalidades 

off-chain. A opção de re-branding é oferecida para fornecer ampla oportunidade para as partes 

empreendedoras do mundo inteiro criarem versões especializadas de portais na Indústria de Vídeos,

no interesse de enriquecer os usuários do portal e do protocolo VIT. Aqueles que operam nós VIT 

poderão ganhar por transações processadas através de cada nó.

• O protocolo VIT alocará 3% dos VIT ganhos pelos espectadores e produtores de conteúdos para 

sites afiliados, parceiros e marcass, como recompensa pela hospedagem. 

VIT

Por que usar VITs em vez de outra criptomoedas - ou mesmo uma moeda fiduciária?  O recurso exclusivo do 

protocolo VIT é a criação e distribuição de tokens para todas as partes interessadas no setor, que servem 

como prova de envolvimento com o conteúdo e o mecanismo de pagamento.

As principais características do protocolo VIT são o pool de recompensas VIT e o ledger VIT. O pool de 

recompensas VIT garante a alocação instantânea e transparente de VITs às partes interessadas de acordo 

com um conjunto fixo de regras. O protocolo VIT é capaz realizar mais de 100.000 transações por segundo!

A blockchain da VIT registra o comportamento granular do usuário - como atividade social, curtidas, votos 

positivos, comentários, preferências de conteúdo e outros valiosos metadados de transação e conhecimento. 

Os sistemas tradicionais de análise de tráfego de websites registram apenas passivamente as métricas de 

engajamento, como contagens de visualizações e cliques, mas não permitem que os produtores de 

conteúdo forneçam incentivos para que os espectadores se envolvam com conteúdo em tempo real. VIT 

faz. O protocolo VIT permite que os produtores recompensem os espectadores por sua entrada em 

tempo real, fornecendo conjuntos de dados muito mais ricos. O protocolo VIT inclui análise de tráfego da 

web para permitir que os produtores comercializem e capitalizem os dados da VIT, refinar o conteúdo que 

eles oferecem e direcionar com mais precisão as preferências dos espectadores.

A VIT acredita que os espectadores que recebem por sua atenção passarão mais tempo interagindo com as 

plataformas VIT, terão maior probabilidade de comprar o conteúdo de que gostam e, de fato, fornecerão 

melhores informações em um ciclo contínuo de feedback positivo. Além disso, os produtores de conteúdo 

poderão agregar e vender dados valiosos a outros produtores de conteúdo ou até mesmo a outros 

proprietários de sites. Esses dados serão vendidos em um número ilimitado de negócios verticais na 

Internet. Os anunciantes finalmente saberão quais anúncios funcionam e quais programas serão os melhores 

veículos para suas ofertas de publicidade a serem promovidas. O velho ditado que diz "Sabemos que metade 

da publicidade que fazemos funciona - nós simplesmente não sabemos qual metade" será substituída por 

"Nós sabemos exatamente o que funciona para nós".

Todos os parceiros da VIT, proprietários de sites, incorporarão suporte para VITs em seus sites e honrarão 

a VIT como meio de pagamento de conteúdo premium em suas redes. A VIT também será apoiada por um 

número crescente de portais de vídeo VIT, operando exatamente da mesma maneira.

A VIT tem uma enorme vantagem sobre as criptomoedas de uso geral, porque pode servir, não apenas como 

meio de troca e pagamento em transações de compra e venda, mas também pode ser ganha. Como tal, A

VIT captura, sozinha, a atenção de todos os espectadores como um símbolo de utilidade em massa capaz 

de recompensar e pagar a todos.  
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