
Internet TV presa no pa
Empresas de telefonia aguardam decisão da Anatel para explorar o meio televisão. Operadoras de serviço de cabo não temem a chegad

MARI-JÔZlLVETI

TV aberta, TV paga, TV digi-
tal e TV pela internet. O cardá-
pio, em princípio, parece variado
para o telespectador brasileiro.
O último item, porém, ainda
está em fase de preparação e
pode demorar algum tempo para
chegar à sala do consumidor.
A TV pela internet, também
conhecida por internet TV ou
IPTV, tem algumas vantagens
em relação ao serviço de TV paga
convencional. O usuário pode
definir sua assinatura e fazer um
pedido a La carte. Mais: pode dar
uma pausa no filme que estiver
assistindo para vê-lo mais tarde

ou ser avisado quando vai passar
um show de determinada banda,
por exemplo.

Esse modelo de serviço já é
conhecido no Brasil e oferecido
pela Sky, que passa por processo
de fusão com a Directv. Tradu-
zindo, a internet TV nada mais
é do que uma TV por assinatura
que aproveita o serviço de web
de banda larga para colocar no
monitor da televisão os canais
já conhecidos pelo assinante. A
diferença está na transmissão,
que promete mais qualidade.
Vale lembrar, no entanto, que
para conseguir ver com maior

definição, é preciso ter banda
larga de altíssima velocidade, o
que não é o caso da oferecida
atualmente no País.

A chegada da TV pela internet
ao Brasil enfrenta vários obstá-
culos. O maior deles refere-se à
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), já que a legislação
reza não ser possível transmitir
sinal de TV por sistema de banda
larga, apenas on demand.

Como a lei precisa mudar e
isso pode levar algum tempo, a
Telefônica entrou com um pedi-
do para poder distribuir sinais
de TV por satélite e aguarda a

Exemplos externos
Alguns países já estão

oferecendo internet TV, ou
IPTV. A Telefônica espa-
nhola foi uma das pioneiras.
Lançou o Imagenio, com uma
oferta de aproximadamente
70 canais. O serviço básico
começa em €11 mensais e o
cliente pode escolher a que
horas vai assistir a um filme
e dar uma pausa para vê-lo
mais tarde.

Na França, o consumidor
tem duas operadoras de te-
lefonia fixa que contam com
serviço. Uma delas é a France
Telecom, número l no merca-
do europeu de web de banda
larga, também conhecida por
ADSL. Traduzindo em nú-
meros, em março a empresa
contabilizava 8,1 milhões de

assinantes de internet de alta
velocidade. As estatísticas foram
divulgadas pelo instituto de pes-
quisa Dataxis.

Nos EUA, as operadoras
de telefonia AT&T e Verizon
Communications obtiveram vi-
tória na Câmara dos Deputados.
Dessa forma, as duas empresas
poderão oferecer serviço de

TV paga por meio de seu
sistema de banda larga após
aprovação no Senado. As
teles querem apressar sua
expansão no lucrativo merca-
do de televisão para competir
melhor com as empresas de
TV a cabo, que ameaçam
com a oferta de telefonia
pela rede de computadores

aprovação do governo para ini-
ciar acordos com operadoras de
conteúdo. Em contrapartida, na
Espanha, seu país de origem, a
empresa já conta com o serviço
de TV a cabo pela web.

BANDA LARGA
MAIS RÁPIDA

Outra operadora brasileira
de telefonia fixa que tratou de
erguer um pilar da internet TV
é a Telemar. O diretor de marke-
ting Alberto Blanco afirma que
o grupo está se estruturando
para tocar esse projeto. "Depois
de conseguirmos aprovação da
Anatel, deveremos oferecer TV
pela internet de banda larga
em 2007", diz. Ele analisa que
a TV por cabo de banda larga
é uma alternativa viável à TV
paga existente no País. "Nós já
entregamos acesso à web em
alta velocidade, com oferta de
8 megabits por segundo, e em
breve teremos 15 megabits por
segundo", explica. Para tornar a
TV por internet viável, no entan-
to, é preciso que essa velocidade
de dados dobre.

As operadoras de TV paga

não encaram a chegada da
internet TV como uma con-
corrente pelo menos por
enquanto, uma vez que não há
nada no horizonte. A internet
TV, no entanto, poderia ter
uma concorrente, a Directv.
Não é o que pensa, no entanto,
o presidente da empresa, Luiz
Eduardo Baptista. O executivo
traça um paralelo para explicar
a eventual chegada da internet
TV. "Sem dúvida, é um meio di-
ferente de levar a programação
de televisão paga. Comparando,
um cidadão pode se locomover
de um lugar a outro por avião,
trem ou navio. Nós vamos ter
outras formas. É só isso."

Como toda e qualquer novida-
de, avalia Baptista, há dificuldades
para fazer frente aos meios con-
vencionais. Ele acredita que as
operadoras de telefonia fixa ainda
não estão prontas para entregar
esse conceito. "Além disso, vai
levar um tempo para que esse
serviço possa ser assimilado."
Questionado se não haveria sobre-
posição de oferta de serviços em
um mercado nacional que conta
com 4,1 milhões de assinantes,
contra 90 milhões nos EUA, não
hesitou: "Se for apenas para dar
à clientela mais uma ou duas
operadoras de TV paga, corre-se
o grande risco de canibalizar mais
o mercado que já existe no País",
considera o executivo.

Baptista tem dúvidas a res-
peito da capacidade de outras
empresas de fazer o que não é

o core business
delas. Quando se

fala de internet TV nos
EUA, ele faz a seguinte análise:
"A oferta de web por banda larga
cresceu muito no mercado nor-
te-americano, com o diferencial
de telefonia por IP. Isso é uma
ameaça às operadoras de telefo-
nia fixa, que agora estão de olho
na TV paga por internet".

Ele defende que as empre-
sas de telecomunicações nos
Estados Unidos "vão roubar"



chegada da concorrência

um pedaço do mercado de TV
paga. "Isso, no entanto, não vai
fazer crescer o setor. Se for para
replicar o mesmo sinal, o que vai
acontecer é uma divisão do bolo
publicitário." Mas, se houver
formas de repensar o produto
e o negócio, aí sim o consumi-
dor pode escolher no cardápio
opções mais diferenciadas. Na
sua visão, o mercado de TV paga
tem outro desafio. "A TV aberta
é um concorrente de peso por-
que a qualidade do conteúdo é
muito boa. Além disso, trata-se
de um serviço gratuito, sem
custo algum ao telespectador",
declara Baptista.

A Net, que ostenta uma carteira
de 1,6 milhão de clientes de TV
paga, não teme a chegada da Inter-
net TV. Aliás, a operadora também
pretende investir nesse filão. "O
que temos feito é acompanhar o
desenvolvimento da tecnologia de
IPTV. Nós também pensamos em
nos expandir por essa tecnologia",
declara Márcio Carvalho, diretor
de produtos e serviços da empresa,
líder nacional em televisão paga
via cabo. O executivo acrescenta
que se alguma tecnologia apare-
cer com performance melhor, ela
será também fatalmente utilizada
pela Net.

Indagado se a chegada de
uma operadora de telefonia fixa
com oferta de TV por assinatura
afetaria o mercado, Carvalho diz:
"Acho que é uma tendência na-
tural no mercado, na medida em
que nós também nos transfor-
mamos em concorrentes. O que
esperamos é igualdade de atua-
ção do órgão regulador porque
todas as operadoras têm de ter
as mesmas obrigações". Ele se
refere ao fato de que as empre-
sas de televisão por assinatura
via cabo também começarem a
oferecer a seus clientes serviços
de telefonia.

LONGE DA REALIDADE
A Associação Brasileira de

Televisão por Assinatura (ABTA)
não se opõe em nada à chegada
da internet TV. É o que diz Ale-
xandre Annenberg, diretor-exe-
cutivo da entidade. "Não temos
nada contra essa plataforma. O
problema começaria a ocorrer à
medida que se pretende utilizar
um modelo de negócio de TV por
assinatura que procure contor-
nar as regras impostas aos seus
atuais participantes."

Para exemplificar, ele cita que

uma operadora de TV paga tem
inúmeras obrigações contratuais
para atender a totalidade de um
município, carregando em seu
line-up determinados canais obri-
gatórios. "É importante para nós
que sejam respeitadas obrigações
idênticas a qualquer novo player
que venha a entrar no mercado."
Em relação às perspectivas futu-
ras da internet TV, ele julga ser
muito cedo para avaliar o alcance
dessa nova tecnologia.

Annenberg opina ainda que
a web de banda larga tem limi-
tações, uma vez que esse serviço
atende pontos específicos da rede
de telefonia. "Os pontos têm de
estar a uma distância máxima de

2 quilômetros da central telefô-
nica. São essas limitações que
tornam muito alto o investimento
da rede de telefonia para oferecer
banda larga." Ele acredita que so-
mente vai ser compensador quan-
do existir retorno adequado pra
isso. "A internet TV, portanto, é
uma promessa para o futuro e não
deverá chegar no próximo ano",
conclui do diretor da ABTA.

As empresas de telecomuni-
cações, acrescenta Annenberg,
não têm a menor experiência em
oferta de conteúdo. "Há cem anos
elas fornecem o mesmo serviço."
Ou seja, é um serviço de voz em
que uma central coloca em con-
tato um usuário com outro. Tudo Blanco: "Telemar deverá oferecer TV pela internet de banda larga até o fim de 2007"
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Baptista: "Operadoras de telefonia fixa ainda
não estão prontas para entregar sinais de televisão"

Mantovani: "A TV por demanda cria a oportunidade de
oferecer grandes cardápios ao telespectador"

o que a telefonia faz é administrar
essa rede. "No máximo, o que a
empresa sabe é o seu endereço
residencial." No segmento de
conteúdo audiovisual, o modelo

y

é bem diferente. E imperativo
conhecer o assinante profunda-
mente. "É preciso entrar na casa

OPINIÃO

do cliente para instalar a rede
interna. Além disso, é necessário
conhecer o perfil da família, se o
cliente é solteiro, casado, a idade
dos filhos e o interesse cultural,
entre outros itens. É um universo
muito mais complexo do que apa-
renta", defende o executivo.

POUCOS DIFERENCIAIS
Para Virgílio , diretor de es-

tratégia e tecnologia da TVA, a
chegada da internet TV vai inserir
novos concorrentes no segmento
de televisão paga, mas não muitos
diferenciais em relação ao que há
atualmente. "Do ponto de vista do

usuário, sempre é benéfico toda
vez que o mercado ganha mais
opções, mas é preciso lembrar
que, quando uma empresa entra
em um segmento, ela entra para
competir, e não faria sentido para
um assinante de TV paga contra-
tar mais um serviço", comenta.
Para ele, dificilmente os preços
da internet TV serão menores do
que os cobrados pelas operadoras
de TV paga. "O custo operacional
é alto", avalia.

Além disso, não acredita
que a internet TV vai conseguir
aumentar a plataforma de 4,1
milhões de assinantes para 10
milhões. "Hoje já há sobreposi-
ção de usuários que têm internet
de banda larga e TV paga", diz.
Ele acrescenta que o grande
desafio desse serviço será con-
seguir cobrir cidades grandes,
como Rio de Janeiro e São Paulo.
"Na Europa, onde foi lançada, as
cidades são muito pequenas e
não há problemas com a tecno-
logia de fibra óptica, o que não
acontece aqui no País." ainda
aponta a falta de experiência
das empresas de telecomuni-
cações no relacionamento com

ISTO FALA!
ALEXANDRE ANNEMBERG
Diretor executivo da Associação Brasileira
de Televisão por Assinatura (ABTA)

Estamos em 1876. O Impe-
rador do Brasil leva um fone
ao ouvido, pronuncia algumas
palavras em um bocal e alguém,
da outra ponta da linha, o saú-
da. Entre surpreso e maravi-
lhado, Dom Pedro II exclama:
"Meu Deus, isto fala!". Nascia
a Bell Telephone Company, da
qual nosso monarca foi um dos
primeiros acionistas.

Começaram então a ser
construídas as primeiras redes
telefônicas. O problema de
permitir que várias pessoas
pudessem utilizar as redes
simultaneamente foi resolvido
empregando telefonistas que
se encarregavam de conectar,
manualmente, um usuário com
o outro. Quando a tecnologia
avançou, elas foram substitu-
ídas por centrais automáticas
de comutação e as telefonistas
passaram apenas a atender so-
licitações ou reclamações - - foi
aí que nasceram os call centers.
E foi assim que as compa-
nhias telefônicas passaram a
ser gigantescas empresas que
ofereciam o "serviço de voz",
interconectando dois usuários
perfeitamente identificados.

Em meados dos anos 1920,
a tecnologia produziu mais uma
de suas maiores invenções: o
televisor. Os primeiros apa-

relhos nem eram totalmente
eletrônicos e tinham disposi-
tivos mecânicos para gerar as
imagens. Mas em pouco tempo
desabrochava outra grande
indústria: a da televisão. Seu
impacto sobre a sociedade mo-
derna foi avassalador. O veículo
passou a oferecer um serviço
universal dirigido a grandes
massas. Diferentemente do
serviço de telefonia, que iden-
tifica cada usuário, ela se dirige
indistintamente a qualquer um
que sintonize um canal.

Mais tarde, em 1948, o casal
John e Margareth Walson cons-
truiu um outro tipo de rede
para oferecer a seus clientes
um serviço diferenciado. Eles
revendiam aparelhos de televi-
são e, para aumentar suas ven-
das, construíram uma grande
antena coletiva para permitir
que o sinal da televisão aberta
pudesse ser recebido em zonas
de sombra. Antes de serem
chamadas de redes de TV a
cabo, elas foram chamadas de
redes de antenas comunitárias.
O passo seguinte foi oferecer
outros conteúdos além do da
TV aberta. Assim começaram a
ser construídas redes que, em
vez de oferecer um serviço co-
mutado, interconectando usuá-
rios, ou de produzir programas

dirigidos a um grande público,
disponibilizavam variedade de
conteúdos a assinantes.

A gênese dessas poderosas
indústrias mostra algumas dife-
renças importantes entre elas.
Suas respectivas infra-estruturas
são construídas para prestar
serviços distintos para públi-
cos distintos e, portanto, sua
concepção e topologia diferem
completamente uma da outra.
Enquanto a televisão aberta é
transmitida pelo ar, a telefonia
e a televisão a cabo utilizam
redes físicas às quais, por sua
vez, são construídas de forma
completamente diferente. Mas
não é só isso. Seus respectivos
modelos de negócio são também
distintos. Na telefonia, o usuário
paga pelo tempo em que ele
utiliza a rede. Já o faturamento
da televisão provém da publici-
dade veiculada. A televisão por
assinatura, por sua vez, recebe
mensalidades fixas de seus assi-
nantes. Ou seja, cada uma dessas
indústrias tem suas próprias
especificidades ditadas pelo tipo
de serviço que prestam.

Era assim até que uma nova
tecnologia surgiu e introduziu
novos ingredientes nesses mo-
delos. Em 1973, Vinton Cerf
criou o protocolo que mais tar-
de seria chamado de TCP/IP e

no início dos anos 1990 a World
Wide Web se esparramou pelo
mundo. As várias plataformas,
utilizando técnicas digitais,
passaram a dar acesso a uma
rede mundial. Os usuários hoje
podem receber serviços seme-
lhantes por telefone, televisor
ou computador.

Isso sugere às empresas
que oferecer novos tipos de
serviços pode ser uma aposta
necessária para enfrentar a
competição provocada pelo
que se convencionou chamar
de "convergência". Mas esse
caminho pode apresentar obs-
táculos relevantes. Elas preci-
sarão, antes de tudo, promover
uma mudança substancial em
seus modelos de negócio o
que não é uma tarefa trivial.
Como vimos, tanto os públicos
de cada uma delas, como as
formas de atendê-los, são com-
pletamente diferentes.

A própria "cultura" dessas
indústrias orbita em torno de
conceitos específicos. A força
da televisão aberta está em sua
capacidade de produzir con-
teúdos. Já a telefonia tem sua
maior competência nas redes
que ela constrói e gerencia.
E a televisão por assinatura
tem seu foco na permanente
interação com seus usuários.

sua clientela. "Não basta apenas
ter dinheiro, é preciso criar uma
cultura, o que não é simples."

Se, por um lado, as operado-
ras de TV paga colocam vários
empecilhos para a chegada da in-
ternet TV, o mesmo não aconte-
ce com empresas que oferecem
conteúdo. É o caso da Disney
Channel, que valoriza bastante
o surgimento de tecnojogias.
Para o diretor de marketing
Herbert Greco, a Disney estará
presentes em todas elas: "Não
desprezamos nada". É importan-
te ressaltar que o negócio não é
entrar em primeiro lugar. "Há
dois anos, entramos oferecendo
0 serviço a la carte. Somente há
um ano, no Brasil, fazemos parte
dos pacotes básicos", revela.

Greco cita dados do Ibope ao
assegurar que a Disney Channel
ocupa o primeiro lugar na audiên-
cia de canais infantis na América
Latina. "Só não somos o número
1 no Brasil por uma questão
de distribuição, mas estamos
nos pacotes de maior valor." O
executivo acha, contudo, que
ainda é muito cedo para falar da
penetração mundial da internet

Em outras palavras, cada uma
delas pode ser um importante
elo de uma cadeia de valor que
oferece ao mercado os novos
produtos e serviços viabilizados
pela convergência.

Dessa forma, em vez de es-
tarmos em vias de assistir a um
sangrento combate entre esses
gigantes, no qual certamente
todos sairiam mutilados, pode-
remos vislumbrar uma política
de parcerias capaz de preservar
os espaços alcançados por cada
um deles. E, assim, viabilizar
um modelo de negócio que
pode atender às expectativas
tanto de acionistas como de
consumidores.

Muito se tem falado sobre a
necessidade de se adaptar os
atuais marcos regulatórios às
novas realidades provocadas
pela convergência. Ora, uma
estratégia de parcerias pode
não exigir mudanças tão subs-
tanciais no atual arcabouço
regulatório e permitiria que
a sociedade usufruísse mais
integralmente dos contínuos
avanços da tecnologia digital.

Mas, em compensação,
quando o próximo Imperador
do Brasil ligar seu telefone, ele
certamente murmurará: "Tudo
era muito mais simples quando
isto apenas falava...".



TV. "Em âmbito comercial, o que
existe são experiências, além
do teste de comportamento do
consumidor. Ainda não há um
contraponto da notícia. Tudo é
bastante institucional." Mesmo
assim, vê a tecnologia com bons
olhos, mas observa que tudo deve
ser feito com muita cautela.

André Mantovani, presidente
da MTV Brasil, tem um olhar mais
crítico sobre essa nova forma de
televisão paga. Para ele, a grande
questão não é a distribuição, que,
naturalmente, vai gerar concor-
rência, mas o grande diferencial
estará muito além da simples
entrada de mais operadoras de
TV por assinatura no mercado. "É
necessário conseguir desenvolver
um produto diferenciado. Novas
oportunidades para expandi-lo
precisam ser criadas", pontua. A
TV por demanda, diz ele, cria a
oportunidade de oferecer grandes
cardápios ao telespectador. "Posso
criar canais interativos, ter opções
de escolher ângulos de câmeras,
ouvir o som do estádio, criar trilha
sonora se estiver assistindo a um
jogo de futebol. A imaginação hu-
mana é infinita", considera.

BOM PARA ANUNCIANTES
O mercado publicitário tem

boas perspectivas com a chegada
da internet TV. Paulo César Quei-
roz, vice-presidente executivo de
mídia da DM9DDB, antevê duas
situações. Na primeira, acredita
que pode haver uma explosão
não no que tange à rapidez, mas
no que se refere à base das pes-
soas que recebem o serviço. "Em
poucos anos, haverá 10 milhões
de assinantes da TV paga. Isso vai
depender do posicionamento em
relação ao preço. Vale lembrar que
as empresas de telecomunicações
não vendem para meia dúzia de
pessoas. Todas elas operam com
milhões de usuários", declara. Na
segunda, acha que é possível criar
uma expectativa de segmentação
de escala maior. "Hoje há pouco
mais de cem canais de TV, mas
o grosso da audiência vem da
TV aberta. Ela é o referencial",
salienta. Um exemplo apontado
pelo executivo é a quantidade de
pessoas que têm como modelo o
conteúdo de um programa de TV
paga e um de TV aberta. "Você
quer discutir Sex and the City ou
Belíssima? A TV aberta no Brasil
ainda é um concorrente esmaga-
dor", ressalta.

Em relação à propaganda,
Queiroz adianta que a cada dia
o mercado fica ainda mais pres-
sionado para transformar a pu-
blicidade em entretenimento,
pois as ações têm de seduzir e
fazer produtos ou serviços serem
desejados. Ele acredita que isso é
possível de ser criado na internet
TV, que oferece programação por
demanda. "Você diz ao telespec-
tador que ele tem de ir por aqui,
clicar ali, avançar o conteúdo, e
isso gera interatividade", escla-
rece. Outro aspecto citado por

ele: "A propaganda não fica na
berlinda quando retirada da joga-
da. Ela tem o papel de financiar o
conteúdo livre. Por isso existe a
venda de cotas", explica.

Queiroz lembra que as opera-
doras precisam conseguir criar
um modelo com escala. "Isso não
vai acontecer do dia para a noite.
Não estou sendo reacionário.
Sou realista apenas", completa o
vice-presidente da DM9. Ele diz
que uma empresa do porte da
Telefônica sabe operar em várias
frentes. "Ela pensa no futuro e
em como tornar essa gama de
ofertas de serviço mais acessí-
vel. É assim que trata de seus
negócios aqui no Brasil e lá fora."

Ele observa que companhias de
outras áreas trilham o mesmo ca-
minho. "É o caso da Philips, que
pensa em oferecer uma TV de
plasma de 42 polegadas, mas que
não se esquece do público que
não tem acesso a esse produto. A
empresa, portanto, também está
de olho nesse consumidor."

No calor das discussões da
internet TV, a Sky Brasil já sele-
cionou uma solução desenvolvida
pela Philips Semicondutores e pela
Nextvision para o suporte de servi-
ços da nova tecnologia. Isso deverá
ser feito por meio de um decodifi-
cador set-top box, que permitirá
serviços de vídeo por demanda
para a televisão por satélite.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial, ano 28, n. especial, p. 4-7, 24 jul. 2006.




