
Telinha rouba a cena
Destaque entre temas ligados à política, estratégia e
negócios, a TV no celular atraiu a atenção do público
num gigantesco evento de sistemas móveis.
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ATV no celular, a importância da música
para o serviço móvel, como tornar o
pagamento de qualquer tipo de

entretenimento signiflcante para o consumidor
e a importância da convergência de serviços
foram alguns dos principais temas que
acaloraram os debates durante o 3GSM World
Congress, em Barcelona, na Espanha, em
fevereiro. O maior evento mundial de telefonia
móvel atraiu quase 40 mil visitantes à Feira de
Barcelona, com impacto estimado na
economia da cidade de € 100 milhões. A
grande maioria do público era proveniente da
Europa (48,6%), enquanto a menor parcela
(1,8%) foi representada pela América do Sul.

Dos números iniciais previstos pelos
organizadores, houve uma pequena queda. Ao
final do evento foram registrados 685
expositores de 962 companhias (21,6%
operadoras), com aumento de 40% em
relação à edição de 2005. Estiveram
representados 171 países, o que explicou a
presença de 1,2 mil profissionais de mídia no
press center.

O maior destaque no Palaus de Congress,
localizado na Plaza de Espana, sem dúvida, foi
a TV no celular. O número global de usuários
de vídeo móvel cresceu de 23 milhões para 50
milhões do primeiro trimestre de 2005 até o
final do ano. O desempenho é uma estimativa
do Arc Group, que calcula o crescimento dos
usuários de vídeo móvel streaming para 250

milhões mundialmente, alavancando receitas
de € 5,4 bilhões.

Na feira podia-se ver o "Mooovil", primeiro
videochat móvel para adultos, lançado na
Espanha para usuários de redes de terceira
geração, estimados em 2 milhões de
assinantes. O erotismo tem apelo forte entre os
espanhóis, o que é traduzido por uma
participação deste tipo de conteúdo em 40%
da receita adicional de comércio eletrônico.

Essa versão do Mooovil permite que os
usuários não apenas vejam os vídeos, mas
também interajam com as garotas que
encenam, numa comunicação de voz e
imagem dos dois lados, iniciada por uma
videochamada. Marc Jarrett, diretor de
marketing da 3OOOH Mobile Entertainment,
dona do Mooovil, disse que só agora se
descobriu para que serve a 3G - dar
mobilidade e interatividade ao erotismo por
meio da telinha, liberando o usuário do PC

Banda larga - Conexões por 100 habitantes

conectado a uma tomada. Q serviço está
disponível em vários países da Europa. A partir
do Brasil pode-se acessar o "Voooyeur".

A Openwave Systems Inc.,
desenvolvedora de sistemas, anunciou alianças
na área de TV móvel. O responsável pela
carteira de clientes da empresa, Olivier
Bartholot, informou que será feito co-marketing
e integração dos serviços de suporte à TV
móvel com o ambiente Midas (Mobile
Integrated Dynamic Application System). Para
isto, firmou parcerias com os provedores de
televisão móvel IceTV e Nexage. A IceTV faz o
broadcast de TV ao vivo e a adaptação de
programas criados para handhelds, enquanto
a Nexage tem uma solução de vídeo móvel
chamada PhoneCast. Pela aliança, as três
empresas ajudarão as operadoras com a
distribuição em tempo real e video on demand
para handsets Midas.

TV de nova geração
A Coréia do Sul deu o primeiro passo em

direção à próxima geração tecnológica e
lançou comercialmente a TV para telefones
móveis e para outros dipositivos wireless
usando T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia
Broadcasting). Segundo Kenneth Lundgren,
diretor da Factum Electronics, provedora do
equipamento, este é o primeiro caso no
mundo. A empresa forneceu para os seis
operadores de broadcasting para TV móvel via
T-DMB. Solução similar fora vendida
anteriormente na Austrália, mas para
broadcasters. O equipamento inclui
codificadores de áudio, servidores
broadcasting de dados, multiplexadores e
sistema de gerenciamento.
A Samsung também apresentou seu primeiro
modelo de celular T-DMB, denominado SGH-
P900, dirigido ao mercado europeu. A
empresa quer aproveitar a onda da Copa do
Mundo para que os usuários sintam-se
estimulados a comprar o aparelho e assistir
aos lances em tempo real. O novo modelo
reúne diversas funções multimídia como rádio
e TV câmera de 2.0 megapixels e tocador de
MP3. O produto foi testado na Alemanha e
França e deverá chegar ao mercado ainda
neste semestre. Dispõe de porta USB, para
conectar com PC e Bluetooth; suporte para
TV browser on-line, gerenciador de
informações pessoais e outras funções de
escritório. A tecnologia é GSM/GPRS.

"Estamos indo para banda larga móvel, TV
móvel, serviços convergentes e instalação de
3G HSDPA", avisou também o CTO da TIM,
Riccardo Ruggiero, durante o congresso. Este
ano, 50% da cobertura da rede da operadora
na Itália será HSDPA.
Serviços de TV móvel serão lançados em
junho em duas ou três cidades italianas, e
estendidos para todo o país até o final do ano.
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Transmissões broadcast terão dez canais
disponíveis em 2006. E tudo fica mais
interessante se combinar com outros serviços,
destacou o executivo: IPTV em casa, no laptop,
no PDA, no telefone móvel ou em outros
dispositivos, combinando com o preço fixo.

Ruggiero ajuda o consumidor a sonhar ao
desenhar o novo panorama de serviços móveis
integrados e distribuídos em vários dispositivos,
Segundo o executivo, há na Itália 11 milhões de
linhas móveis com banda larga, das quais
muitas com serviços que incluem vídeo e
dados. As facilidades fizeram com que os .
serviços de 3G dessem um salto na Itália: 5%
de penetração em 2004 e 30% em 2005, com
3 milhões de clientes. "Serão mais de 50% em
2008 para 3G, 4G e superbanda larga (WiBro)",
prevê Ruggiero, confiante de que o serviço de
banda larga crescerá como nunca. A
companhia integrou todas as suas divisões

em outubro (fixo, móvel, marketing, IT, rede
convergente, rede IP única etc.) e fará em
breve o pré-lançamento do padrão UMA
(Unlicensed Mobile Access), para substituir
pontos tradicionais com banda larga. O
lançamento definitivo será no final do ano. O
executivo informou que 62% das novas
aquisições da operadora são UMTS, 7% da
base de clientes são 3G, gerando € 150
milhões em receitas.
Brasil tenta acompanhar
O Brasil, por enquanto, pode apenas imaginar o
cenário futurista. Primeiro porque as licenças de
3G talvez só sejam liberadas pela Anatel no final
do ano. Segundo, porque a TIM Brasil não
pode integrar serviços fixos e móveis no País,
por enquanto, devido à briga societária com o
Opportunity envolvendo a operação fixa da
Brasil Telecom. Portanto, talvez a TIM Brasil
possa oferecer parte dos serviços, como o

padrão HSDPA, que vem com UMTS, em
2007, arrisca o CTO da TIM Brasil, Álvaro
Pereira de Moraes. Para oferecer esse padrão,
a TIM pretende participar futuramente do leilão
de 3,5 GHz.

A Alcatel também está concentrada no
desenvolvimento do mercado de TV móvel. A
empresa anunciou durante o 3GSM World
Congress o projeto "TV Móvel ilimitada para o
mercado de massa", uma solução que
combina a tecnologia terrestre DVB-H (Digital
Video Broadcast Handheld) e a transmissão
por satélite via banda S em complemento às
redes 3G/UMTS.

A idéia é rentabilizar os investimentos
feitos em 3G pelas operadoras. Para a
transmissão dos principais canais de TV, a
Alcatel oferece a reutilização dos sites e
antenas com expansão da capacidade com
repetidoras de banda S.

Telefónica quer novo modelo regulatório

A pesar de ainda não existir
nenhuma operadora de rede
móvel (MVNO) no Brasil, e de não

haver regulamentação para isso no País, o
assunto preocupa a Telefônica Móvil,
acionista da Vivo. O receio é que este tipo
de operação seja introduzido pela agência
reguladora de forma imposta no País, para
aumentar a competição. A afirmação é do
diretor da divisão de regulamentação e
relações institucionais da Telefônica
Móviles, Daniel Árias Pando. O executivo
participou do seminário "Perspectivas del
mercado de Ias Telecomunicaciones",
realizado pela Telefónica e Cisco Systems
em Madri, em fevereiro.

"As MVNOs não são problema para as
móveis, gostamos de competição. O
problema são as imposições regulatórias",
disse Pando. Acrescentou que essas
empresas não fazem aporte de capital,
motivo pelo qual não devem se aproveitar
dos investimentos de outras operadoras. O
executivo se mostrou particularmente
preocupado com o Brasil e o Peru.

O foco da regulamentação na América
Latina tem que mudar, da mesma forma
que ocorreu com o setor, afirmou o
subdiretor geral de regulamentação da
Telefônica S/A, Javier de Ia Pinta. Segundo
o executivo, a regulamentação tem que
ser muito mais ampla que a atual. Os
países desenvolvidos já mudaram seu
marco regulatório, pois as tecnologias da
informação e as comunicações são
cruciais para o desenvolvimento sócio-
econômico, que está se transformando

em produto da inovação tecnológica.

Espectro
A faixa de freqüência de terceira geração

(1,9 GHz) poderá ser a alternativa da Telefónica
Móviles, acionista da Vivo, para estender o
serviço móvel para todo o território brasileiro. A
escassez de freqüência no País tem dificultado
a expansão da rede EV-DO, embora não tenha
havido uma perda de qualidade, afirmou
Pando. Por serem finitos, os espectros
preocupam a empresa em toda a América
Latina. No Chile, Argentina e Peru, a companhia
passa por um processo de devolução
obrigatória das faixas de 850 MHz, devido à
sobreposição de licenças pela compra das
operações da BellSouth.

O executivo discorda da devolução, sob
o argumento de que a empresa não é
dominante nesses mercados. "Se comparar
a participação de mercado por cliente e por
receita, não somos tão dominantes assim",

opinou. Na Argentina, a operadora terá de
atender a muitos clientes com limitação
de espectro, como resultado da
devolução, afirmou ele. "Além disto,
haverá escassez de espectro para
desenvolvimento da 3G, o que também
ocorrerá no Brasil", reclama. Quanto ao
Peru, disse que também não é dominante
e que se a avaliação for por participação
de mercado, a empresa tem uma
cobertura importante, o que não significa
domínio. Nos países onde a devolução
tem sido imposta, a única saída é pedir
mais espectro.

A empresa tem 124 milhões de clientes
móveis, e só nos últimos três anos investiu
€ 16 bilhões em seis países: Brasil,

México, Colômbia, Venezuela, Peru e Chile.
Estudo da companhia revela que num
cenário mais otimista da telefonia móvel
nesses países, o crescimento projetado
para cinco anos é de 25%, com receita
total de € 61 bilhões. Numa projeção
mais pessimista, o crescimento cai para
10% e a receita para € 26 bilhões.
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