
Com a popularização dos
microcomputadores no
Brasil, na década de 1980,
os profetas da tecnologia

afirmavam que as máquinas de es-
crever estavam com os dias contados.
Realmente, as velhas Remingtons vi-
raram peça de museu. Outra previsão,
dessa vez errada, era a de que com o
advento da internet, que chegou ao
país em 1994, as bancas de jornal che-
gariam ao fim. No caso do vinil, a pro-
fecia estava certa e o CD tomou conta
do mercado numa velocidade fulmi-
nante. Depois, veio o DVD. Agora, é a
vez da TV no celular.

Poucos acreditam que o telefo-
ne móvel substituirá a televisão. Es-
pecialmente no Brasil, onde 92%
dos lares têm acesso à TV aberta e a
imensa maioria da população usa os
pré-pagos. Dos 66,6 milhões de apa-
relhos registrados no país até janeiro
de 2005, a Anatel (Agência Nacional

de Telecomunicações) contabilizou
53,6 milhões de assinantes do sistema
pré-pago e apenas 13 milhões do pós-
pago. Isso significa que o mercado
brasileiro de aparelhos sofisticados
será privilégio de poucos ainda por
algum tempo.

Suposições à parte, o fato é que o
celular já é um ítem de primeira ne-
cessidade na vida dos brasileiros. Hoje,
a TV no celular custa muito caro para
uma qualidade sofrível. A médio pra-
zo, contudo, será simples e barato as-
sistir ao Jornal Nacional no ônibus,
no trajeto para casa. "Dentro de dez
anos o celular com TV a preços aces-
síveis e com boa qualidade será uma
realidade no Brasil", prevê o jornalis-
ta Ethevaldo Siqueira, especialista em
tecnologia da informação e autor do
livro 2015- Como viveremos.

Desse modo, é compreensível que
os conglomerados de mídia do país
estejam apreensivos quanto ao avan-
ço da telefonia sobre seu negócio. En-
quanto o mercado de TV movimen-
ta cerca de R$ 6 bilhões por ano, o de
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telefonia dispõe de R$ 66 bilhões. O
que seria das TVs se as telefonias de-
cidissem investir 20% deste valor em
produção de conteúdo? Haveria um
avanço sobre o mercado publicitário?
Essas perguntas já agitam os corredo-
res das emissoras. Existe uma intensa
movimentação de grupos de mídia,
operadoras de telefonia e fabricantes
de tecnologia. No meio das perguntas
não respondidas, está em jogo a regu-
lamentação de produção e transmis-
são de conteúdo pelas operadoras de
telefonia celular.

De acordo com a Anatel, a Lei
Geral das Telecomunicações, de 1997,
prevê que estações de telecomunica-
ção, neste caso a telefonia móvel, po-
dem realizar livremente serviços de
valor adicionado - qualquer ativida-
de que acrescente utilidades ao aces-
so, armazenamento, apresentação,
movimentação ou recuperação de in-
formações. A atual regulamentação
pressupõe, portanto, que qualquer
operadora de telefonia não só pode
retransmitir, como produzir conteú-
do próprio."Não há nada que impeça

as empresas de telefonia de produzi-
rem conteúdo. A Anatel não enxerga a
telefonia móvel como um veículo de
comunicação social", explica Augusto
Drumont, assessor de comunicação
da Anatel. "É a mesma situação que
ocorre com a internet", conclui.

Um grande exemplo dessa ame-
aça, tão temida pelos conglomerados
de mídia, é o lançamento, em janeiro
deste ano, da OI FM, que atinge toda
a região metropolitana de Belo Hori-
zonte (MG) e já está atacando o mer-
cado do Espírito Santo, onde a segun-
da rádio da operadora deve ser lança-
da em breve. A OI, que é 100% brasi-
leira, atua em 16 estados e aposta pe-
sado na convergência de mídia. Além
da rádio, a operadora possui uma
revista de variedades, bimestral, ven-
dida nas bancas do Rio de Janeiro e
São Paulo e distribuída gratuitamen-
te para alguns clientes seletos.

Contrariando as evidências, no
caso da TV as operadoras enfatizam
que não pretendem produzir conte-
údo. "Queremos apenas firmar par-
cerias com as emissoras. Não temos

a menor intenção de entrar na pro-
gramação", diz Fiamma Zarife, geren-
te de serviços de dados da OI. André
Marra, da VIVO, ratifica: "Não somos
concorrentes das TVs, essa não é nos-
sa área. A tecnologia de transmissão
de conteúdo não é canibalizadora.
Muito pelo contrário, ela agrega valor
às operadoras e às detentoras da pro-
gramação".

Caso as operadoras "mudem de
idéia", e decidam peitar os veículos, elas
terão que se adaptar, ou dar um "jeiti-
nho" na lei. O Ministério das Comuni-
cações determina que pelo menos 70%
do capital total ou votante das empre-
sas jornalísticas e de radiodifusão deve
ser nacional. Obrigatoriamente, bra-
sileiros devem gerir as atividades e o
conteúdo da programação de rádios e
TVs. Com a privatização das teles, no
entanto, as empresas de telefonia, em
sua grande maioria, passaram a ser ge-
ridas por grupos estrangeiros, o que,
juridicamente, as impede de produzir
conteúdo como se fossem canais aber-
tos captados pelo telefone móvel, ex-
plicando a parceria com as emissoras
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de TV. De todas as operadoras, a única
100% nacional e com tecnologia para
entrar no mercado de produção de
conteúdo, seja ele qual for, é a OI, que
pertence à Telemar. Sem barreiras ju-
rídicas, eles estão com o caminho livre
para a produção em qualquer formato,
inclusive de rádio ou TV.

TV POR CELULAR
É COMUNICAÇÃO
SOCIAL?
As emissoras de TV, no caso do desen-
volvimento da telefonia móvel, estão
pagando pela miopia do passado. Na
Constituição de 88, era previsto um
conteúdo mais abrangente para a co-

municação social. A então deputada
Cristina Tavares, já falecida, propôs
um texto que regulamentava todos
os meios de comunicação existentes
na época e os que estivessem por vir
com a inovação tecnológica. O curio-
so é que o texto foi vetado justamente
graças ao lobby das empresas de mídia.
Regulamentou-se, enfim, apenas rá-
dio e TV, ignorando-se outros meios
de comunicação.

Já no primeiro mandato do go-
verno FHC (1995-1998), o então
ministro das Comunicações, Sérgio
Motta, previa que o momento de se
discutir a regulamentação de novas
plataformas de mídia seria crítico,
conforme conta o jornalista Etheval-
do Siqueira. Amigo de Motta, Siquei-
ra é favorável à abertura progressi-

va do mercado. "O mercado deve ser
aberto aos investidores estrangeiros.
A concorrência fortalece a produção
nacional". E completa: "O Sérgio já
previa que essa discussão daria pau.
Ele, certamente, tentaria convergir as
idéias e encontrar meios para abrir o
mercado de forma que se firmassem
novas parcerias, além de incentivar o
mercado nacional sem impedir a en-
trada de capital estrangeiro", afirma.

Em junho de 2004, um fato mar-
cou a disputa que acabava de se iniciar
entre emissoras de TV e empresas de
telecomunicação. Um encontro ocor-
rido em São Paulo, que reuniu repre-
sentantes de diversas organizações,
entre elas a Globo, resultou em docu-
mento chamado "Conteúdo Brasil",
entregue ao presidente Lula em 6 de
julho do ano passado.

O documento deixa clara a posi-
ção da Rede Globo frente o avanço da
telefonia e da internet no país. A emis-
sora afirma que as barreiras que sepa-
ravam as empresas de comunicação
social e de telecomunicações no passa-
do deixaram de existir, só que a legisla-
ção acabou por não acompanhar esta
realidade. "Tudo em comunicação é
regulamentado. Internet e celular tor-
naram-se veículos de comunicação de
massa, logo também devem ser regu-
lamentados. E devem ter as mesmas
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responsabilidades das empresas de ra-
diodifusão", defende a Globo, através
de Mônica Albuquerque, diretora de
relações externas do grupo.

Pressionado por todos os lados,
o governo só começou agora a deba-
ter o tema. E bem aos moldes petis-
tas - com muita reunião, numerosas
comissões da sociedade civil e pouca
ação. Segundo André Barbosa Filho,
assessor especial do ministro-che-
fe da Casa Civil José Dirceu, diversas
personalidades do ramo de tecnolo-

gia e comunicação estão sendo con-
vidadas para dar seu palpite sobre a
necessidade de uma mudança na lei
vigente. "Estamos iniciando contatos
para compor um grupo de trabalho,
mas não há previsão para mudança
na lei. Pode ser que isso só seja resol-
vido no segundo mandato do Lula ou
no mandato de um próximo presi-
dente", afirma. Ou seja: no pleito de
2006, Lula terá uma valiosa moeda de
troca para apresentar às TVs.

O assessor especial de José Dirceu

sai pela tangente quando questionado
sobre a posição ideológica do gover-
no quanto ao tema. "É importante que
todas as partes levem vantagem juntas.
Há de se convergir não só as mídias,
mas os interesses".

O jornalista econômico Luis Nas-
sif também acredita que as leis estão
atrasadas em relação ao desenvolvi-
mento tecnológico. Para ele, este deba-
te é complexo e carece de uma lei mais
clara, de modo a tratar adequadamen-
te as novas mídias. "Uma legislação
única, capaz de agregar todas as for-
mas e meios de distribuição e conteú-
do de mídia, talvez seja a solução para
o impasse".

Outro ponto que compromete as
leis nacionais de comunicação e sua
modernização é o fato de não haver
um órgão que centralize o controle da
área. No Brasil, diferentemente de ou-
tros países, a Anatel (agência regula-
dora) não exerce sozinha a autoridade
sobre as telecomunicações. "Há pul-
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verização das ações. Além da Ana-
tel, o Ministério das Comunicações e
até mesmo a Casa Civil tratam de co-
municação. É muita gente palpitando
sobre o mesmo tema", afirma o advo-
gado especialista em legislação de im-
prensa José Paulo Cavalcanti Filho.

Embora as associações brasileiras
de radiodifusão (Abert, Abra e Abra-
tel) tenham diferenças ideológicas,
certamente estarão juntas na hora de
reivindicar barreiras jurídicas que im-
peçam as teles de produzir e retrans-
mitir conteúdos sem as emissoras.

DA TELA PARA
A TELINHA
Em se tratando de TV por celular,
o Brasil deu seus primeiros passos
em outubro passado. A pioneira foi
a Rede Bandeirantes, que firmou
parceria para transmissão de seu
conteúdo pelas operadoras VIVO,
TIM e OI. Foi um bom negócio tan-
to para a emissora quanto para as
operadoras. Estas disponibilizam
sua tecnologia, enquanto a emisso-

ra entra com o conteúdo da progra-
mação. Desta forma, não há gastos
e os ganhos são divididos em partes
iguais. Além da assinatura do serviço,
que custa cerca de R$ 12 por mês, o
usuário paga um determinado valor
pelo download dos programas. "Uma
hora de programação não sai por me-
nos de R$ 8", explica André Mafra, da
VIVO.

Os aparelhos de 3a geração (3G),
que só devem chegar ao país no final
do ano, são os que oferecem a tecno-
logia necessária para transmissão de
conteúdo com qualidade. Por isso,
atualmente o serviço é lento e caro.
A VIVO, por exemplo, possui 27 mi-
lhões de clientes no país. Destes, ape-
nas 5 mil assinam o serviço.

Diante do acordo entre Band e te-
lefonias, as associações de radiodifu-
são preferiram a cautela em vez de já
colocar o bloco na rua. Sendo assim, a
Record se antecipou e assumiu a van-
guarda do movimento contra qual-
quer tipo de transmissão por celular.
"Nós não produzimos telefonia. Por
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que essas empresas podem transmi-
tir e, eventualmente, produzir conteú-
do?", argumenta Alexandre Raposo,
presidente da Rede Record. Apesar da
declaração contundente, a Record es-
taria, segundo o vice-presidente de
marketing e inovação da VIVO, Luís
Avellar, negociando acordos com a
operadora.

"O discurso oficial da Record é
anacrônico. Trata-se de protecionis-
mo. O que era regra no passado, hoje
mudou. O que era analógico, hoje é
digital. O que era físico, agora é virtu-
al", dispara Ethevaldo Siqueira.

O SILÊNCIO
DO IMPÉRIO
Durante quase um mês, IMPRENSA
esteve em contato com a Globo para,
independente da legislação, saber
que tipo de ações a empresa estaria
promovendo para não perder o bon-
de da história. A emissora insistia
que não tinha nada planejado. Fingia
ignorar o tema, como se não acre-
ditasse no sucesso da convergência
celular-TV. "Estamos engatinhando
no tema", dizia a assessoria da Glo-
bo. Eis que, não mais que de repen-
te, com pompa e circunstância, sur-
ge o anúncio de que a Globo, como

era de se esperar, entraria no mercado
com força total através de um contra-
to com a segunda maior fabricante de
tecnologia do mundo, a Intel. Depois
de diversas negativas, a Globo abriu
o jogo: "Oferecer esse serviço com a
tecnologia disponível no Brasil atual-
mente, em que a transmissão é lenta
e a nitidez é comprometida, não in-
teressa para a TV Globo. Temos uma
equipe de engenheiros trabalhando
para que possamos disponibilizar o
conteúdo da TV no celular com quali-
dade semelhante à da transmissão tele-
visiva", afirma Mônica Albuquerque.

O objetivo é que o acordo renda
frutos tanto na transmissão de con-
teúdo televisivo digital pela internet,
quanto via telefone móvel. "Queremos
oferecer mais ao nosso público, por
isso estamos firmando a parceria com
a Intel, empresa que ajudará no desen-
volvimento de conteúdo digital e sua
distribuição", afirma Roberto Irineu
Marinho, presidente e CEO das Orga-
nizações Globo.

Para que a programação global
chegue à telinha do celular, contudo,
não basta o acordo com a Intel. Para
fazer uma transmissão via celular, as
emissoras dependem das operado-
ras de telefonia móvel. Embora negue
qualquer negociação, a Globo já es-
taria em campo buscando parceiros

para a empreitada. "Estamos conver-
sando há mais de um ano e as nego-
ciações estão avançadas", afirma Luis
Avellar, da VIVO.

A dependência das operadoras,
porém, pode terminar a médio e lon-
go prazo, com a chegada e a populari-
zação da TV digital. A Globo preten-
de que seu conteúdo seja transmitido
diretamente para os aparelhos, sem o
intermédio de operadoras. Por isso o
desenvolvimento de tecnologias pela
Intel é tão importante.

UM POR
TODOS
A união de diversas plataformas de
mídia produzindo, a partir de um
produto principal, subprodutos ela-
borados especificamente para outras
plataformas, é chamada "convergên-
cia de mídia". Para que ela seja possí-
vel, empresas de diferentes áreas fe-
cham parcerias - produtora de con-
teúdo + fabricante de tecnologia +
fabricante do aparelho celular + ope-
radoras de telefonia. "O mundo mo-
derno é todo feito de parcerias, con-
vergências", afirma Siqueira.

No Brasil, a Bandeirantes retrans-
mite sua programação televisiva para
os telefones móveis. Mas a produ-
ção de conteúdo especialmente fo-
cada nos aparelhos está próxima. "Já
podemos editar a programação num
formato específico para celular. Isso
pode se tornar realidade em breve",
afirma o diretor de comunicação da
TV Bandeirantes, Milton Turolla Jr.

No Velho Mundo, empresas de
comunicação já produzem conteúdo
especialmente para o aparelhinho. É
o caso da Endemol (emissora holan-
desa detentora da marca Big Brother),
no Reino Unido. "A Endemol come-
çou esse movimento na Europa há
cerca de seis meses", explica o especia-
lista Eduardo Prado, que decreta: "Se
as empresas brasileiras fossem esper-
tas, se movimentariam mais rapida-
mente rumo à convergência de mídia.
Falta visão empreendedora tanto das
emissoras quanto das operadoras".
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O FUTURO É AGORA
Dia após dia, a telefonia móvel se configura como uma fer-
ramenta de trabalho. Segundo o técnico em telefonia do
CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Teleco-
municações, ex-Telebras), Edson Pedro de Lima, a evolu-
ção tecnológica fará com que a transmissão de voz - função
primordial dos aparelhos - fique em segundo plano. "Daqui
a algum tempo, as pessoas pagarão pela transmissão de da-
dos. A voz será apenas um brinde ofertado pelas operado-
ras", afirma. A tendência mundial é de que o aparelho cus-
te cada vez menos e as operadoras lucrem com o tráfego
de dados. Isso já ocorre no Japão, onde na compra de um
produto simples, por cerca de US$ 7, o consumidor leva de
brinde um aparelhinho móvel.

Além de servir como um escritório portátil, cada pes-
soa pode adquirir o modelo mais adequado às suas necessi-
dades pessoais - desde que esteja financeiramente disposta
a arcar com os custos. Há telefones que medem o nível de
açúcar no sangue, outros que disponibilizam a tecnologia
GPS - localizador via satélite, além daqueles que agradam
aos apaixonados por jogos eletrônicos, como RPG (que

são uma verdadeira febre na Ásia). Há até aparelhos que
alertam se seu dono está com mau hálito.

No jornalismo, foi lançada pela TV Alterosa, de Mi-
nas Gerais, no mês de abril, o Repórter Celular. Em parceria
com a Telemig Celular, aparelhos com câmera de vídeo são
utilizados para filmar matérias curtas, que são veiculadas
em boletins da emissora ou em seus telejornais.

Ao tornar disponíveis tantos recursos, principalmente
a transmissão de TV, depois de terem se tornado minús-
culos, os aparelhos estão crescendo novamente para faci-
litar a visualização e o manuseio do teclado na digitação
de textos. Mas, formatos e discussões à parte, não há limi-
tes para a imaginação dos inventores de tecnologia. Até o
ano 2015, segundo Ethevaldo Siqueira, teremos em mãos
os aparelhos de 4a geração. Devido às inúmeras utilidades
contidas no celular, o jornalista apelidou-o de "canivete suí-
ço". Talvez seja essa a melhor metáfora para os aparelhos
modernos e para os que vêm por aí. O que as televisões não
esperam é que a navalha afiada corte parte do público e do
orçamento delas. Há que esperar.
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