
O
futuro não acontece por
acaso. Se hoje, quando se
pensa em convergência
tecnológica, a imagem do
indivíduo 100%

conectado vem à mente, juntamente
com a imagem das casas inteligentes,
das mídias integradas, da troca
instantânea de informação, tudo isso
só acontece porque alguém quer que
aconteça. E provavelmente o quer com
o objetivo de ganhar com isso. Não há
erro caso se aposte que a Intel, gigante
mundial do mundo dos chips,é uma
das que trabalham para que essa
realidade aconteça. Hoje ela está por
trás de praticamente tudo o que possa
dizer respeito à realidade digital, cada
vez mais presente. Simplesmente
porque seus componentes estão em
todos os dispositivos necessários a essa
realidade. É, em essência, o que a Intel
chama de conceito de "casa digital"ou
seja, o conceito de que as pessoas
terão, no futuro, acesso pleno a
informações e comunicação em

qualquer lugar. Para que isso aconteça (e
para que, portanto, a Intel venda mais chips
para mais fabricantes de dispositivos
digitais), é necessário que essa visão tenha
sentido. Sentido esse que só vem com
utilidade, e conteúdo gera utilidade.
Essa é a lógica.

É isso que está por trás, por exemplo,
das parcerias firmadas com os dois
maiores grupos de mídia da América
Latina, Globo e Televisa.

"Estas parcerias estão motivadas por um
novo modelo de uso de entretenimento e
vida digital. É nossa visão. A curto e médio
prazos o conteúdo será todo digital"diz
Elber Mazaro,diretor de marketing da Intel
do Brasil. Em abril deste ano, a Intel e as
Organizações Globo assinaram acordo para
desenvolver projetos em conjunto. Segundo
o abstrato comunicado divulgado pelas
empresas, o objetivo do acordo é acelerar a
disponibilidade de conteúdo digital para
PCs e terminais móveis, distribuindo
conteúdos e produtos da Globo por meio
de dispositivos equipados com tecnologia
Intel. Mazaro explica:"não adianta ter a infra-

estrutura, os dispositivos, se o
conteúdo não estiver lá. Se a Globo,
por exemplo, não estiver confortável
em fazer isso dentro de um modelo de
negócios, com segurança, essa
realidade digital não acontece. Por isso
nossa cooperação é para que ela se
sinta bem em acelerar o
desenvolvimento e entrega desses
conteúdos em mídias digitais"

Trata-se de uma parceria sem
foco precisamente definido.Tudo
está no âmbito do que pode ser feito
em conjunto pelas empresas.
Desde marketing conjunto de
marcas, com a Intel promovendo
processadores e para isso usando o
apelo dos conteúdos digitais da
Globo, como o Globo Media Center,
por exemplo, até o desenvolvimento
de ferramentas de segurança,
proteção de direitos autorais,
compressão e armazenamento.

"A parceria é um acordo guarda-
chuva de cooperação em várias áreas
de interesse.Todas elas estão
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relacionadas à tecnologia. Não
necessariamente desenvolvimento de
novas tecnologias, mas sim de
implementação"diz o executivo.

Quando a Globo e a Intel fecharam
o acordo, o objetivo do maior grupo de
mídia do Brasil era desenvolver
conhecimento especialmente para a
migração de seus conteúdos para
plataformas móveis. Esse momento
chegou. A Globo finalmente celebrou
acordos de distribuição de conteúdo
com operadoras de telefonia celular
(veja matéria à pág. 48). Acertou com a
Claro e com a Vivo a distribuição de
gols do Campeonato Brasileiro, notícias
selecionadas do GloboNews,
conteúdos do Globo.com e material de
arquivo ainda a ser definido.

A decisão do grupo Globo de partir
para um estratégia de distribuição via
celular foi demorada sobretudo
porque não havia encontrado,ainda,
um formato adequado. Mas também
porque, na visão futura,a Globo ainda

não tem claro como a TV digital se casará
com a telefonia móvel. Será que as teles
celulares serão como que"afiliadas"da
Globo na distribuição dos sinais? Ou os
handsets simplesmente receberão os sinais
em UHF, como se fossem televisores
portáteis? Discussões como essa passam
pela parceria com a Intel.

"De quem é o conteúdo, isso é uma
questão transparente para a Intel. Se o sinal

colocar todo o seu conteúdo digital
disponível para a transmissão digital.
Isso vai demandar armazenamento e
processamento,assuntos esses que
discutimos no escopo de nossa
parceria"

Em relação ao desenvolvimento da
tecnologia específica de TV digital, a
Intel participa de forma indireta."No
que se refere a padrões, influenciamos

A parceria é um acordo guarda-chuva de cooperação
em varias áreas de interesse.Todas elas estão relacionadas
à tecnologia. Não necessariamente desenvolvimento de-novas
tecnologias, mas sim de implementação
chegará pelo UHF ou pelo celular, elas
decidem. Nossa orientação é sempre pelo
padrão aberto, pelo ganho de escala.
Modelos fechados em geral arriscam o
modelo de negócios. Crescemos com essa
filosofia"diz Elber Mazaro.

O que a maior empresa de chips do
mundo busca é estar nas plataformas que
transmitirão o sinal e nos aparelhos de
recepção."Uma hora a Globo vai ter que

no que for possível para que empresas
e governo caminhem sempre para
soluções abertas, e não proprietárias,
pelas economias de escala que isso
gera. No caso específico das empresas
que estão desenvolvendo a tecnologia,
discutimos a questão dos
componentes, da tecnologia Intel
disponível,então temos sim uma
participação','diz o executivo,
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lembrando que hoje é crescente
também a presença de
componentes de processamento
fabricados pela empresa em
telefones celulares avançados
(chamados de smartphones).

Estrategicamente neutra, a Intel
não fecha portas."Não entramos na
briga entre teles eTVs. Desenvolvemos
a tecnologia que é encomendada. Na
tecnologia 3G,WiMax, há milhares de
padrões surgindo e todos eles têm que
conviver. A Intel faz dispositivos
inteligentes que podem trabalhar
com esses padrões para que a escolha
seja do usuário"

Segundo Mazaro,"a questão da TV
digital é um dos itens previstos dentro
do nosso acordo com a Globo, mas
não é o item que estamos "
desenvolvendo agora. A Globo tem
prioridades nesse momento como o
desenvolvimento de games e
aplicações para celular. São demandas
mais imediatas que são abordadas
nesse momento pelo nosso acordo"

Mas se a parceria entre a Intel e a
Globo é apenas para desenvolvimento
de conhecimento e tecnologia, quem
paga a conta do que é desenvolvido? E
quem é o dono? Elber Mazaro explica
que os custos são divididos projeto a
projeto, e que o know-how pode ser
compartilhado ou permanecer sigiloso.

"O que aprendemos no Brasil pode

Não entramos na briga
entre teles eTVs.
Desenvolvemos a tecnologia
que é encomendada. Na
tecnologia 3G,WiMax, há
milhares de padrões surgindo
e todos eles têm que conviver.

ser compartilhado no resto do mundo, mas
há restrições. Algumas coisas devem sim ser
mantidas sob reserva, confidencialidade.
Mas o desenvolvimento de melhores
práticas, isso sim pode ser compartilhado.O
fato de termos vários projetos como esses
pelo mundo, isso acelera e ajuda no
desenvolvimento das parcerias isoladas"

Mais parceiros
De fato, depois de fechar a parceria com

a Globo,a Intel procurou aTelevisa, maior
grupo de comunicação latino-americano,
para fazer a mesma coisa. O grupo
mexicano usará a tecnologia da Intel para

aumentar seu acervo de conteúdo na
Internet,telefones celulares e outros
dispositivos digitais. Entre os primeiros
projetos anunciados pelas empresas
está a criação de um site, semelhante
ao iTunes,da Apple, para vender
músicas e vídeos de programas de TV
aos usuários finais. ATelevisa pretende
disponibilizar em um futuro próximo
todo o seu acervo de 800 mil horas de
programação na Internet.

No começo de julho, a Intel criou
ainda uma nova empresa voltada à
distribuição de filmes pela Internet. A
nova empresa, chamada de ClickStar,
foi criada pela Revelations, do ator
Morgan Freeman e do produtor Lori
McCreary,com investimentos da Intel.
A empresa criará um serviço online
que possibilita aos clientes pagar pelo
download de filmes antes mesmo do
lançamento em DVD ou mesmo ainda
em exibição nos cinemas. A estratégia
é desenvolver o conhecimento de
marketing para distribuir conteúdo
diretamente para os dispositivos da
Intel. Além disso, a empresa aposta
na nova modalidade de distribuição
como uma maneira de combater a
pirataria de filmes, que acabam
sendo distribuídos ilegalmente na
web simultaneamente à exibição
nas salas de cinema.
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