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A TV IP ESTA PRONTA PARA COMEÇAR

A FUNCIONAR E DETONAR A GRANDE

BATALHA DE TELEFÔNICAS E

OPERADORAS DE CABO. SÓ FALTA A

REGULAMENTAÇÃO...

MAX ALBERTO GONZALES,

FLORIANÓPOLIS E SALVADOR

TV ao alcance
de um clique
CENTENAS DE EXECUTIVOS latino-
americanos lotavam o principal auditório
do Centrosul, em Florianópolis, para
assistir aos debates do congresso de
telecomunicações Futurecom, no final
de outubro. Para quem estava de terno
e gravata, o ar condicionado não era
suficiente para aliviar o calor — alguns
reclamavam que o preço pago pelo evento
devia proporcionar esse conforto. Um
piso abaixo, Eduardo Aspesi, presidente
da empresa de serviços de satélite His-
pamar, acompanhava os debates sentado
confortavelmente na sala reservada de seu
estande. "Como houve overbooking nas
salas, a pessoa pode ver tudo pela inter-
net em vez de pagar um bom dinheiro",
diz ele. A TV do Futurecom podia ser
vista ao vivo tanto nos monitores de TV
comum como em qualquer PC conectado
ao site da Hispamar.

Bem-vindo ao mundo da TV IP, a
televisão transmitida pela internet. É
mais um meio de transporte dos canais
de TV além do ar, dos cabos coaxiais ou
das ondas de satélite. Dentro de alguns
meses, sua linha telefônica com internet
banda larga será uma nova opção para
comprar conteúdo, concorrendo direta-
mente com as operadoras de TV a cabo.
Então, estará definitivamente aberta uma
competição esperada há muito tempo: a
guerra da última milha, a conexão entre
o backbone (espinha dorsal) da internet e
a casa do cliente. "É uma forte mudança
no ambiente residencial. Estará tudo
baseado em serviços IP", diz Jeff Spag-
nola, vice-presidente de marketing para

provedores de serviços da norte-americana
Cisco Systems, durante o congresso ITU
Telecom Américas, em Salvador.

A TV IP é mais uma revolução trazida
pela disseminação total do protocolo pa-
drão da internet (IP). Assim como a voz,
o vídeo é digitalizado e transformado em
bits, que trafegam em pacotes até o destino.
Por exemplo, o sinal da TV Futurecom
era transformado em um arquivo digital,
no padrão de compressão MPEG-4, e

para o filme sob demanda, enquanto as
operadoras de cabo passam a oferecer
voz e dados".

Enquanto os debates seguiam quentes
em Salvador e Florianópolis, as companhias
telefônicas faziam seus primeiros testes
pilotos de TV IP. O teste que aparenta
estar mais avançado acontece na casa de
20 clientes da Telemar, a maior telefônica
fixa brasileira, em um bairro do Rio de
Janeiro. "Diferentemente da TV a cabo, o

Novas conexões ultravelozes vão fazer
o serviço de ADSL atual parecer
lentíssimo, como as antigas linhas discadas

transportado pelo satélite Amazonas
da Hispamar. Do satélite, retornava à
superfície e era captado por antenas que
fazem a conexão à internet.

INTERATIVIDADE
Muito mais do que transmitir canais aber-
tos — ou fechados, como o da Futurecom
—, a TV IP é um serviço de entreteni-
mento sob demanda, entregue junto com
os tradicionais serviços de voz e internet
banda larga. Ou seja, o cliente que chega
em casa e percebe que não há nada inte-
ressante na TV a cabo pode comprar um
filme sob demanda (VOD, na sigla em
inglês), e ver em uma tela de altíssima
definição. "Essa nova oferta para as teles
é uma busca de valor para os ativos que
possuem", diz Petronio Nogueira, sócio-
diretor da Accenture no Brasil, em São
Paulo. "Elas evoluem da oferta de voz

sistema é uma TV interativa", diz Gilberto
Sotto Mayor Jr., gerente de novos produtos
do grupo Telemar. O sistema usa um novo
tipo de aparelho, o network personal
vídeo recorder (nPVR), que
recebe o sinal, decodifica,
realiza a interação com o
usuário e tem um disco
rígido para gravar um
programa em an-
damento — por
exemplo, quando
você atende um te-
lefonema via internet
(VoIP). "Quando co-
meçamos os testes todo
mundo estava um pouco
cético, não se sabia se os
clientes iam gostar. A TV IP te
dá mais interatividade do que
a TV a cabo", diz Hitoshi
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Nagano, diretor-geral da norte-americana
UTStarcom para o Brasil, que forneceu
o sistema de gerenciamento triple play
para o teste piloto da Telemar.

Essa expressão, aliás, é a chave para
entender o novo cenário que vem por
aí, a batalha pela última milha. O triple
play é a denominação de uma operadora
que oferece simultaneamente serviços
de voz, dados e TV paga. Nos EUA, a

batalha já está em curso, com jogadores
como a Comcast, que já contabiliza l
bilhão de vídeos enviados por demanda.
A operadora de telefonia norte-americana
SBC Communications, investiu US$ 1,7
bilhão em equipamentos da francesa Al-
catel, para montar o projeto LigthSpeed,
que junta telefonia VoIP, conexão de alta
velocidade e TV IP.

No Brasil, a Telemar está habilitada a
ser uma quadriple play (voz, dados, TV e
celular), assim como o grupo de empresas

brasileiras do mexicano Carlos Slim
- Embratel (voz e dados), NET

(TV a cabo e dados) e Claro
(telefonia celular) —, e a Brasil

Telecom, que investiu R$ l
milhão em um teste piloto

de TV IP. O portal do
serviço de banda larga

BrTurbo oferece aos
clientes a progra-

mação dos canais Band News e Band
Sports, transmitidos originalmente pela
TV a cabo.

A TV IP é um novo negócio que nasceu
a partir da disseminação da internet de
banda larga e da compressão dos sinais de
TV, cada vez mais eficiente. A TV a cabo
é transportada por cabos coaxiais, com
maior capacidade de largura de banda que
os fios cobre da telefonia fixa. Por isso, os
padrões de digitalização permitem o envio
de vídeo pela internet. "O recomendável
para um bom serviço é uma banda de
3,5 megabits por segundo (Mbps), mas
dá para fazer com 2,5 Mbps", diz Luís
Augusto Nonato, engenheiro de redes na
subsidiária brasileira da fabricante chinesa
de equipamentos Huawei. Os chineses
levaram a Salvador e Florianópolis um
caminhão para demonstrar sua solução
de TV IP, que já opera em Hong Kong e
está em teste um piloto em uma operadora
brasileira não revelada pela empresa.

INFRA-ESTRUTURA
Para resolver o problema, a União Inter-

nacional de Telecomunicações (ITU)
aprovou em maio passado o padrão

VDSL2 (versão 2 da linha di-
gital de assinante com taxa
de bits muito alta), que fará
as atuais conexões ADSL de
128 Kbps ou 2 Mbps pare-

cerem lentíssimas como as
antigas linhas discadas: as

taxas de VDSL2 começam
em 30 Mbps para upload e 70
Kbps para download, e podem
chegar a 100 Mbps. Tudo is-
so, bastando trocar o modem
e algumas placas na central
telefônica.

Por seu lado, a indústria está
pronta e ávida para vender a
infra-estrutura às operadoras.
Parte dela já está sendo instalada,
como as redes de nova geração
(NGNs, com serviços baseados

apenas no padrão IP, incluindo
telefonia), que usam o padrão de

gerenciamento IMS (subsistema
multimídia IP). 'A beleza das NGNs é

permitir a criação de novos serviços para
oferecer ao consumidor", diz Spagnola,
da Cisco.

Nos congressos de Salvador e Florianó-
polis, praticamente todos os fornecedores
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destacavam a TV IP como uma das ofertas
principais. "Vamos trazer o projeto de TV
IP que fizemos para a holandesa KPN",
prometia Humberto Cagno, diretor da
Siemens Communications para o Brasil.
Lucent, Nortel, Sun, Verisign, Nokia
fizeram demonstrações de produtos e
componentes para a TV IP.

O primeiro desafio das telefônicas será
definir o modelo de negócios da oferta
de conteúdo de vídeo em IP. Primeiro o
pacote de canais de TV: será necessário
uma conexão ultraveloz para suportar a
mesma quantidade de canais que ofe-
recem as operadoras de cabo. "Com a
compressão do sinal, cada vez se coloca
mais conteúdo na conexão, mas o pacote
de canais no começo será restrito", diz
Mauri Seiji Ono, coordenador de novos
negócios da CTBC, operadora de telefonia
e TV a cabo na região central do Brasil.
"Agora, é uma questão de haver demanda",
diz Nogueira, da Accenture.

LUTA POR CLIENTES
A massa crítica ainda é pequena: por exem-
plo, no Brasil, há l ,4 milhão de assinantes
de serviços DSL, enquanto o número de
assinantes de TV a cabo soma 3,9 milhões,
dos quais 450.000 assinam internet via
cable modem. O desafio das empresas
de telecomunicações é justamente evitar
que a disputa pelos clientes seja caniba-
lesca, com telefônicas roubando clientes
das operadoras de cabo e vice-versa, sem
que haja aumento do número de clientes
do mercado como um todo.

Um exemplo disso está no Chile, onde
a Telefônica CTC lançou seu serviço de
TV IP, mas precisa convencer seus 250
mil clientes de internet banda larga a
aderir. 'Acontece que boa porcentagem
desses clientes já tem TV paga da VTR",
diz Francisco Errandonea, analista do
Santander Investments, em Santiago.
Para ele, a TV IP é uma oportunidade
para a Telefônica oferecer um mix melhor
de serviços, mas um desafio complexo
devido aos investimentos pesados — de
US$ 50 milhões a US$ 60 milhões anuais.
"Fazer uma projeção do negócio de TV
IP é ficção científica", diz Cristina Acle
Catan, subgerente de estudos corporati-
vos da LarrainVial Corredora de Bolsa,
em Santiago. "Mas pode ser alta, caso
se transforme em alternativa real ao
cabo", diz ela.

No Brasil, a falta de competição
acontece porque a difusão de canais de
TV aberta — como a TV Globo, maior
audiência no país, inclusive nos serviços
de TV por assinatura — é regulamentada
pela lei da Radiodifusão, que impede a
participação de empresas com capital
estrangeiro. As operadoras de telefonia
fixa estão reguladas pela Lei Geral de
Telecomunicações e, das três maiores,
Telefônica e Brasil Telecom têm capital

tem um final certo. "É uma guerra na qual
só um poderá vencer", declarou Valim, à
revista especializada RNT.

Que a regulamentação ande rápido no
Brasil é uma questão que cabe à Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)
responder. Mas a preocupação principal
da agência sob o governo Lula tem sido
procrastinar decisões e priorizar a uni-
versalização dos serviços de telefonia
fixa. "Há muito por ser feito, como fazer

Nonato, da Huawei:
Empresa apresenta
serviços de TV IP que já
existem em Hong Kong
estrangeiro. "Sabemos que não podemos
oferecer TV aberta porque a legislação
nos impede, mas acho que não há como
impedir a oferta de serviços de TV IP",
disse Fernando Xavier Ferreira, presidente
da Telefônica, subsidiária brasileira da
Telefônica de Espanha.

Por isso, as operadoras de cabo já se
preparam para a iminente chegada das
telefônicas a seu terreiro. A TVA, operadora
de TV a cabo do Grupo Abril, que lançou
em julho o serviço TVA Voz de VoIP,
prepara-se para lançar um serviço de TV
IP, com programação sob demanda. "Não
consideramos isso uma ameaça porque as
mídias se complementam. E nós também
temos uma rede IP", diz Leila Loria,
superintendente-geral da TVA. "Nosso
grande desafio será encontrar o modelo
de negócios e o custo do conteúdo". Para
Francisco Valim, presidente da NET, a
maior operadora a cabo brasileira, a disputa

Spagnola, da Cisco:
A beleza está em criar
novos serviços para
o consumidor
as telecomunicações chegarem a lugares
distantes", disse Elifas Gurgel, presidente
da Anatel. Sobre TV Digital e TV IP, ele
preferiu passar a bola para o Ministério
das Comunicações — cujo titular, Hélio
Costa, não deu declarações esclarece-
doras sobre o tema. "Acho que é preciso
simplificar as coisas, há debates aqui e ali
e falta pragmatismo, enquanto está tudo
pronto", diz Aspesi, da Hispamar.

É certo que, se a TV IP está pronta para
funcionar, dependendo apenas da regulamen-
tação, agora falta avisar ao "sr. consumidor"
do que está por vir. Quando a batalha da
última milha começar pra valer, ele exer-
cerá seu poder de decisão e determinará o
futuro das operadoras de telecomunicações.
Nessa hora o cliente vai eliminar a conta
do cabo ou a conta do telefone. Que vença
o melhor serviço.

Com informações de Felipe Aldunate,
em Santiago
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