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No fim da década de 1940,
época em que muitas
pessoas ainda não tinham

televisores em casa, David
Sarnoff, chairman da RCA,
apareceu na NBC - sua então
recém-criada rede de TV - para
promover o veículo emergente e
apresentar o cientista da RCA,
Vladimir Zworykin, como o
inventor da televisão.

Mas, sem menosprezar os
grandes feitos de Zworykin
relacionados à ciência da televisão, o
verdadeiro inventor foi Philo Farnsworth, um
garoto da zona rural do estado de Utah que
idealizou esse conceito antes de 1920,
quando ainda era adolescente, mas que
passou muitos anos lutando judicialmente
contra a RCA a respeito das patentes
relacionadas com a televisão.

Em boa parte da história da televisão,
possivelmente a invenção de maior influência
do século XX, o nome de Philo Farnsworth
não foi além de uma nota de rodapé sobre o
que se transformou numa indústria
multibilionária. As mentes criativas
responsáveis pelo serviço MobiTV esperam
evitar este tipo de injustiça.

A indústria do wireless está nas fases
iniciais da transformação do telefone móvel
em uma TV. Por mais surrealista que essa
idéia possa ter parecido há alguns anos,
operadoras de telefonia celular, grupos de
mídia, fornecedores de equipamentos e
agências de publicidade estão avaliando
intensamente essa concepção e preparando-
se para traçar estratégias para ela. Na Ásia e
na Europa, os serviços de vídeo móvel têm
obtido até agora níveis variados de sucesso.

No mercado norte-americano, um dos
indícios mais visíveis dessa evolução
é a ampla receptividade da MobiTV, a
solução cada vez mais conhecida da muito
pouco reconhecida Idetic, companhia com
seis anos de existência surgida em
Berkeley, na Califórnia.

A Sprint inaugurou o MobiTV no ano
passado para oferecer conteúdo de TV em
aparelhos móveis, e mais recentemente a
Cingular Wireless e a Midwest Wireless
também implementaram o serviço. Ele
permite que as operadoras ofereçam mais de
20 canais, como Fox, ABC, C-SPAN, vários
canais da NBC e outros tipos de conteúdo
aos usuários que tenham handsets
habilitados a reproduzir vídeo.

O sucesso da Idetic em conseguir apoio
tanto das operadoras celulares quanto do

construindo uma rede nacional multimídia
dedicada à transmissão broadcast de
conteúdo da TV e também programação
original para usuários de telefones móveis.

Ameaça ao projeto
Mas em um mercado embrionário e em

rápida evolução, estas iniciativas das grandes
empresas poderão ameaçar a viabilidade do
MobiTV As operadoras ainda parecem estar
em fase de coleta de informações para definir
os modelos de comportamento dos clientes,

planejar como deverão
comercializar e estabelecer o
preço do serviço de TV e imaginar
que tipo de futuro será reservado a
esse serviço.

No final, o que ocorre é um
conjunto de interessantes e
turbulentas circunstâncias
provocadas por uma pequena
companhia que originalmente
nunca teve a pretensão de levar a
TV para o universo móvel. Embora
tenha visto sua solução ser
adotada por duas operadoras
nacionais e uma regional em
menos de 18 meses desde o seu
lançamento comercial, o

nascimento do MobiTV foi muito mais um
teste de caráter, paciência e ingenuidade.

"Chegamos ao negócio um pouco de
trás para frente", diz Phillip Alvelda, chairman,
CEO e co-fundador da Idetic.

Em 1999, a empresa estava atrás de um
caminho diferente, mas também relacionado
com o futuro da multimídia móvel. Ela havia
desenvolvido softwares para ajudar as
operadoras celulares a melhorar a
capacidade de fornecer e gerenciar
aplicações multimídia sofisticadas, que a
companhia assumiu que seriam muitas, já
que as operadoras planejavam realizar
aprimoramentos nas redes para comportar
uma maior largura de banda.

"Mas acabamos solucionando um
problema que nem existia", conta Alvelda.

"Não havia mídia pesada, tipo vídeo,
sendo oferecida na ocasião. Por isso, nos
indagamos: 'como poderíamos ajudar a criar
o problema que já havíamos solucionado?'".
E assim a Idetic acabou envolvida na charada
do conteúdo móvel.

Os provedores de conteúdo eram
poucos e pequenos, empresas
desconhecidas, sem vínculos com o setor de
telefonia móvel, e as operadoras hesitavam
em se comprometer com aplicações de
terceiros que pudessem fracassar depois de
terem investido nelas em uma escala de
mercado de massa.

A equipe da Idetic entendeu que seria
menos arriscado trabalhar com uma forma
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setor de entretenimento tem ajudado a
influenciar outros inovadores das arquiteturas
e aplicações para a transmissão de vídeo
móvel. Por exemplo, a Verizon Wireless e a
Fox Entertainment Group recentemente
lançaram os primeiros "mobisodes",
conteúdo similar ao da TV inspirado em
programas atuais (como o "24", da Fox, por
exemplo), porém desenvolvidos
especificamente para a transmissão via
aparelhos móveis. No ano passado, a
Qualcomm também anunciou que está



de conteúdo que já contava com um enorme
público consolidado e que era fácil de
entender - a programação de TV.

"Ampliamos nossa tecnologia de forma
que ela fosse capaz de transmitir os sinais de
TV - um conteúdo que já existia e era bem-
sucedido", disse Alvelda. "As operadoras
disseram que era uma excelente idéia, mas
que não sabiam como chegar a esse
conteúdo porque não tinham conexões com
o setor de entretenimento, ou não conheciam
o funcionamento do próprio setor. Estávamos
numa situação em que não podíamos vender
nada", disse ele.

Nova tentativa
Em uma nova tentativa, a Idetic contratou

pessoas com experiência no setor de
entretenimento para ajudá-la a estabelecer
relações com emissoras de televisão para
conseguir licenças para a distribuição de
conteúdo em handsets.

Mesmo depois disso, a Idetic ainda teve
de construir a sua própria arquitetura de rede
e gateways para oferecer sinais de TV ao vivo
dentro da estrutura GPRS da rede wireless
das operadoras.

"Era diferente de qualquer serviço que a
empresa havia mantido antes, por isso
tivemos de fazer essas coisas para conseguir
que ele avançasse mais rapidamente",
declarou Alvelda. "Dissemos às operadoras
que havíamos solucionado todos esses
problemas, e só então o serviço decolou."

As operadoras que estão instalando o
MobiTV não fingem saber mais do que
realmente sabem sobre serviços de televisão
móvel - e estão dispostas a admitir que não
sabem muita coisa, pelo menos até agora.

A Cingular Wireless, que lançou o serviço
MobiTV nas suas redes Edge e GPRS dois
meses atrás, inicialmente realizou apenas um
teste discreto e reservado com o MobiTV,
depois de verificar o interesse dos usuários
que a operadora nacional Sprint despertou
para o lançamento do serviço, disse Jim
Ryan, vice-presidente de gerenciamento de
produtos da Cingular.

"Para ser honesto, parte dos grandes
problemas que enfrentamos em alguns
mercados é que não sabemos que tipo de
novos serviços os clientes querem, mas a
verdade é que nem eles também sabem",
disse Ryan.

A vantagem da solução do MobiTV,
afirmou, é que a Cingular conseguiu fazer o
lançamento rapidamente em boa parte dos
handsets sem uma remodelação radical das
redes. A empresa pode agora avaliar o
serviço enquanto opera ao vivo, e decidir se
ele funciona, ou não, sem se preocupar em
obter retorno de um grande investimento.

Até agora, o que a Cingular aprendeu foi

que o MobiTV é atraente para dois de seus
nichos de mercado mais interessantes -
jovens adultos e usuários intensivos com
estilo de vida móvel. O primeiro público
costuma usar o serviço à noite e
principalmente para entretenimento,
enquanto o segundo usa mais
freqüentemente durante o dia para surfar nos
canais de notícias e de informações.

A Midwest Wireless, operadora regional
com sede em Mankato, Minnesota, teve
experiência semelhante desde que lançou o

MobiTV alguns meses atrás.
Embora a Midwest Wireless tenha

começado com um lançamento moderado -
colocando um ícone da MobiTV no seu
catálogo de aplicações Brew, mas não
promovendo especialmente o serviço -, a
operadora recebeu uma grande resposta dos
mercados dos adolescentes mais velhos e
dos jovens adultos, afirmou Scott Bergs,
COO da Midwest Wireless. "É dessa forma
que eles querem ter acesso a suas
informações e entretenimento."

Embora a Cingular e a Midwest Wireless
compartilhem ponto de vista positivo sobre o
MobiTV, também reconhecem que estão
apenas no início de uma evolução
completamente aberta que poderá levá-las
muito além dos serviços de TV móvel que
oferecem atualmente.

Ryan afirmou que a Cingular pretende
avaliar oportunidades para oferecer

programação original, e não só a
programação de TV reformatada.

Se um maior número de megaparcerias
entre operadoras nacionais e estúdios de
Hollywood conseguir produzir programação
específica (e lucrativa) para celulares, o que
está sendo mostrado agora no MobiTV pode
acabar parecendo uma simples reprise.

Parcerias
E enquanto essas parcerias exercem

pressão de mercado sobre o modelo de
conteúdo de TV ao vivo da Idetic para o
MobiTV, a pequena companhia poderá ainda
ficar espremida no que diz respeito à rede
por causa das ambições da Qualcomm com
sua rede MediaFLO.

Quanto aos planos da Qualcomm,
Alvelda acrescentou: "Estamos muito
animados com a MediaFLO, para ver esse
tipo de nova infra-estrutura. Isso ajudará a
reduzir os preços. São coisas que precisam
acontecer para amadurecer esse setor. Quais
seriam os reflexos da MediaFLO sobre a
nossa operação? Temos de ser prudentes.
Somos pequenos nesse setor, porém úteis, e
queremos continuar a ser úteis."

Mas a indústria não é tão generosa com
os pequenos. Para ser justo com Philo
Farnsworth, ele não foi esquecido. Várias
biografias publicadas nos últimos anos
e uma caracterização ficcional no romance
"Carter Beats the Devil" ajudaram a garantir
isso. Mas ele nunca conseguiu influenciar
o rumo que seguiu a sua tecnologia
e, segundo muitos relatos publicados,
nunca assimilou seu valor potencial
como meio de entretenimento.

Alvelda acredita que a maior parte dos
handsets evoluirá até contar com botões de
TV, e que a tradicional publicidade veiculada
pela televisão progredirá até obter as
vantagens do formato móvel.

Heidi Lehman, vice-presidente da Third
Steam Media, agência de marketing voltada
para publishers de conteúdo móvel,
concorda. "Muitos anunciantes acreditam
que o vídeo móvel será uma killer
application", afirmou, acrescentando que os
"mobisodes", oferecem às grandes marcas
boas oportunidades de merchandising.

Ela também disse que os serviços de TV
móvel no fim poderão beneficiar-se da
publicidade. "Se o preço dos serviços cair
porque carrega os anúncios, será excelente,"

Ryan, da Cingular, que cobra pelo
MobiTV US$ 9,95 mensais, é menos seguro
sobre essa idéia, dizendo que os usuários
poderão não querer publicidade móvel e que
transformar a TV móvel em um serviço
baseado em publicidade poderá complicar
desnecessariamente um cenário econômico
que já parece ter um futuro brilhante.

Fonte: TeleTime, ano 8, n. 76, p. 40-41, abr. 2005.




