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Tecnologia, legislação e disputas entre teles e empresas de TV por assinatura emperram 
desenvolvimento do mercado de Televisão sobre Protocolo de Internet (IPTV) 
 
Depois que a Vivo lançou sua megacampanha sobre os serviços 3G com comerciais espalhados 
pelo País, pro¬metendo inclusive veicular a programação da TV em ce¬lulares, as discussões 
acerca da convergência de mídias no Brasil passaram a sugerir, muitas vezes, que a 
transpo¬sição de plataformas rumo a um denominador comum para os consumidores seria algo 
simples e natural, como se tecnologias e legislações esti¬vessem prontas para a grande virada.  
 
O cenário real, porém, está bem distante disso, como mostrou o seminário IPTV - As Novas 
Oportunidades na Distribuição de Conteúdo, promovido pelas revistas Tela Viva e Teletime nos 
dias 27 e 28 de março em São Paulo. 
 
O assunto é tão carente de respostas, mesmo na esfera internacional, que a edição deste ano do 
NAB (o maior evento a respeito de inovação no negócio de mídia eletrônica, a ser realizado nos 
EUA de 22 a 27 de abril) também vai se debruçar sobre ele. 
 
Orbitando em torno da questão da Televisão sobre Protocolo de Internet (IP, por isso IPTV), o 
encontro da ca¬pital paulista deixou claro que seguem em aberto aspectos básicos para o 
desenvolvimen¬to do setor — principalmente acertar diferenças entre em¬presas de 
telecomunicações e operadoras de televisão por assinatura e a legislação pertinente. Em ano de 
eleição e em meio a discussões não resolvidas sobre TV digital, a regulamentação dessa 
ativi¬dade parece bastante distante de acontecer. 
 
Enquanto isso, operadoras de TV por assinatura e empre¬sas de telecomunicações duelam a fim 
de, respectivamente, reservar a área de venda de conteúdo audiovisual ou in¬gressar nela. Para 
completar, a Agência Nacional de Telecomu¬nicações (Anatel) debate-se em burocracias e não 
conse¬gue regulamentar a evolução tecnológica e sua aplicação cotidiana em tempo real. 
 
Independentemente dos problemas regulatórios, o que se percebeu a partir do fórum IPTV é que 
para a televisão via internet decolar ela precisa ser economicamente viável, e isso pode ser um 
pouco mais complicado do que se imagina. Com baixa renda per capita, tanto o Brasil quanto os 
demais países da América Latina têm pequena penetração do acesso à rede em banda larga, e 
sem ele não há IPTV. 
 
Os pontos-chave para o desenvolvimento da banda larga na região são a redução das tarifas do 
serviço e dos preços dos computadores, a regulamentação do setor e o incentivo do governo (com 
programas de inclusão digital, por exemplo), na avaliação do consultor Diego Bubillo, da Signals 
Consulting. "Lançar IPTV é uma questão imperativa para as empresas de telecomu¬nicações", 
afirma Bubillo. 
 
Mas não vai ser fácil. Além das barreiras econômicas - entre as quais se inclui o investimento da 
operadora na infra-estrutura, o que não é pouco —, a implantação do serviço enfrenta também 
obstáculos de ordem técnica, como a velocidade de trans¬missão (seriam necessários de 15 a 20 
Mbps, contra os cerca de 8 oferecidos atualmente pelos melhores provedores) e a falta de 
conteúdo digital de produção local para atrair a audiência. 
Ademais, a fim de conven¬cer os assinantes de TV paga a migrar para as teles, elas terão de 
oferecer um pacote muito atraente, que combine vídeo, voz e dados — o tal triple play. E, 
finalmente, será preciso criar a legislação sobre o tema, pois no Brasil existem leis que regem os 
setores de radiodi¬fusão, telecomunicações e até uma Lei do Cabo, mas nada que englobe os 
novos serviços 
 



surgidos com a evolução da tecnologia. O próprio fato de essa lei não utilizar a expressão "TV por 
assinatura" dificulta algumas definições regulatórias prévias. 
 
TV PAGA X TELEFONIA 
 
Uma das questões levan¬tadas que ocupou boa parte do segundo dia de discussões do encontro é 
de que a oferta de vídeo on demand (VOD) e mesmo de IPTV seria uma res¬posta das empresas 
de telefo¬nia às operadoras de televisão paga, que já começam a vender serviços de voz — 
entrando, portanto, na seara das teles.  
 
Tal movimento apenas acirra uma briga na qual, de um lado, as operadoras tentam defen¬der 
sua reserva de mercado, alegam haver concorrência suficiente e exigem que as teles obedeçam 
às mesmas contrapartidas que elas para ingressarem na distribuição de conteúdo audiovisual; 
en¬quanto isso, da outra parte, as telefônicas usam argumentos como a falta de capilaridade da 
TV paga no País e a estrutura já disponível por parte delas para se colocar como 
"democratizadoras" de tal conteúdo. 
 
Nessa briga, o presiden¬te da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), 
Alexandre Annenberg, chegou a ponto de dizer que as empresas de telefonia não poderiam 
vender progra¬mação de TV por serem líderes de reclamação no Procon e por não terem hábito 
de entrar nas casas dos consumidores. 
 
À parte de quem está certo ou errado, o empilhamento de leis anteriores e o pulso fraco da Anatel 
colaboram hoje para esse ambiente de confusão, em que os dois setores afirmam ter direitos a 
tudo — eles sabem que não podem esperar por de¬finições do governo para tentar ocupar seus 
espaços. Mais do que isso, a própria Anatel reco¬nhece que não sairão em 2006 as definições de 
como serão os próximos editais de TV a cabo — tema cujo prazo para a consulta pública expirou 
em 27 de março. 
 
Talvez o pomo da discórdia, diante da atual legislação dis¬ponível, seja o artigo 15 da Lei do 
Cabo. Seu texto diz que as operadoras de telefonia pode¬rão ingressar na distribuição de 
conteúdo quando houver desinteresse expresso por par¬te de empresas privadas de TV paga de 
atuar em determinadas praças.  
 
Isso significaria não apenas centenas de cidades pelo País como a própria praça de São Paulo, 
onde há outorgas disponíveis no modelo de cabo — e onde a Telefônica tem um plano bastante 
adiantado para ingressar na área. Tal texto é a prerrogativa para embates jurídicos sobre até que 
ponto cada segmento pode chegar. 
 
O Brasil fechou 2005 com 4,1 milhões de assinantes de TV por assinatura e haveria ao menos 
mais 7,5 milhões de do¬micílios das classes A e B para ser atingidos. Um dos motivos alegados 
para um número tão baixo de penetração da mídia no País (8%) seria a qualidade da TV aberta 
nacional, segundo Otávio Jardanoivski, da PTS Pesquisas. Assim como aqui, por conta da Rede 
Globo, na¬ções como Inglaterra (39%), com a BBC, e a França (30%), com a France 2, não 
repetem os altos índices de penetra¬ção do serviço verificados na Alemanha (89%) e mesmo na 
Argentina (55%). 
 
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1202, p. 30, 3 abr. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 


