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Telefônica, Telemar e Brasil Telecom
anunciam lançamento do serviço de
tevê pela internet. E abrem guerra
com as emissoras de televisão

A lém de som e imagem de altíssima qualidade, que
estão por vir, a TV digital já proporcionou um feito
inédito no mundo da televisão brasileira: pela
primeira vez, haverá novos concorrentes nesse

negócio. Na semana passada, as operadoras de telefonia
anunciaram o lançamento do serviço de televisão pela
internet - IPTV, da sigla em inglês -, colocando-se, pela
primeira vez, de forma efetiva, num terreno no qual só
tinham aspirações. A nova disputa, porém, não é
exatamente pela preferência dos canais que o con-
sumidor assistirá. O que está em jogo é o
modelo de negócios que levará a pro-
gramação digital aos televisores. Do
lado oposto ao das operadoras de tele-
fonia estão as emissoras de TV, que

oferecem seus serviços tradicionais
- por ar ou por cabo, agora com a opção da TV



FRASSON, DA BRASIL TELECOM:
"Estamos preparados
para transmitir em rede"

digital. Nessa corrida, emissoras e
operadoras tentam chegar na
frente para oferecer ao mercado
sua tecnologia antes da rival. E,
evidentemente, conquistar a pre-
ferência do consumidor. "O gênio
está fora da garrafa", afirma Jean-
Claude Ramirez, vice-presidente
no Brasil da consultoria americana
Bain&Co. "Operadoras e emisso-
ras vão oferecer serviços digitais
interativos parecidos tecnicamen-
te. Elas tentarão de todos os mo-
dos atrair o espectador."

É uma guerra aberta e declara-
da. As emissoras venceram as ope-
radoras de telefonia dias atrás, ao
conseguir que o governo optasse
pelo padrão japonês de TV digital.
Com menos banda de transmissão,
a escolha impossibilitou que novos
concorrentes - no caso, as empre-
sas de telefonia - entrassem no

mercado. Foi xeque, mas longe
de ser mate. Há mais de um
ano, as telefônicas já trabalha-

vam na estruturação de suas
operações de IPTV. A partir de
setembro, a Brasil Telecom irá le-
var sua versão ao mercado. Telefô-

nica e Telemar preten-
dem oferecê-la no início
do próximo ano. O mode-
lo de negócios ainda está
um pouco vago porque
existem hoje pesadas
barreiras regulatórias.
Por lei, empresas de te-
lefonia podem apenas
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oferecer os canais para distribui-
ção do conteúdo, mas não podem
vender esse conteúdo. Além disso,
ao vendê-lo, elas se transforma-
riam em empresas de comunicação
- que, de acordo com a legislação
brasileira, não podem pertencer a
es t range i ros .
Como se sabe,
algumas das em-
presas de telefo-
nia, como a espa-
nhola Telefônica,
são controladas

programações de rede, mas, num
primeiro momento, ofereceremos
o que a lei permite", afirma Mar-
celo Frasson, diretor de planeja-
mento técnico da Brasil Telecom.
Primeira a oferecer o serviço, a
empresa dividiu com seu forne-

por grupos es-
trangeiros. Mas
operadoras e
parte dos ana-
listas têm cer-
teza de que a
mudança no
marco regula-
tório é apenas
questão de
tempo. "O ór-
gão regulador
terá de ceder
mais cedo ou
mais tarde", diz Ramirez, da
Bain&Co. "Essa é uma lei feita no
passado e que foi importante para
a entrada e a consolidação das TVs
a cabo, mas H tecnologia evoluiu",
complementa Alberto Blanco, di-
retor de novos negócios da Tele-
mar. A emissoras de TV, evidente-
mente, já se uniram para marcar
posição contra quaisquer mudan-
ças na legislação. Mas, nessa guer-
ra de gigantes, a Globo - e seus R$
6 bilhões de faturamento anual -
lutará contra empresas do porte da
Telefônica, com receita de € 38 bi-
lhões. Será uma luta e tanto.

Mesmo sem a mudança legal, as
empresas de telefonia já deram a
largada. Num primeiro momento,
venderão vídeo sob demanda,
como seriados, documentários e
filmes. Isso não contraria a legisla-
ção porque não se trata de uma
transmissão. É uma interação ini-
ciada pelo espectador. "Nossa pla-
taforma permite a transmissão de

TV PELA INTERNET: em breve, televisores serão interativos

cedor de equipamento de rede
e infra-estrutura, que o merca-
do comenta ser a NEC, os in-
vestimentos necessários ao
projeto, cujos valores não são di-
vulgados. "Esse fornecedor será
remunerado com receita futura e
acredita que terá um retorno
maior do que se vendesse apenas a
plataforma", diz Fras-
son. Além de fechar
acordos com grandes
fornecedores de sis-
temas e tecnologia, as
operadoras de telefonia
também estão em fase
de negociação com estú-
dios de cinema e produ-
tores de conteúdo de
todo o mundo. A consul-
toria Accenture estima que o po-
tencial desse mercado é de US$ 10
bilhões, até 2010, quando 25 mi-
lhões de usuários em todo o mundo
terão TV pela internet.

Para as operadoras, a disputa

por esse mercado é particular-
mente importante. A Telefônica
estima que até 2009 apenas 15%
de sua receita virá de serviços de
voz. Hoje, o percentual é de 55%.
A intenção de todas elas é ofere-
cer cada vez mais serviços agre-

gados e a trans-
missão de dados
via internet. So-
bretudo no Bra-
sil, onde a pe-
netração do
c o m p u t a d o r
não chega a
20% das casas,
enquanto a
tevê está em
95% delas. É
uma maneira úni-
ca de expandir
serviços como
banda larga, para
um país que de-
morará a expan-
dir sua base de
PCs. "É a casa
digital, que já

está acontecendo", afirma Bren-
dan Colroy, analista de telecomu-
nicações do IDC Brasil. A opera-
dora espanhola já tem 200 mil assi-
nantes de IPTV em seu país de ori-
gem. Para não acirrar ainda mais os
ânimos das emissoras de tevê, a Te-
lefônica anunciou a venda de suas
operações nessa área, como a pro-

dutora de conteúdo Ende-
mol, dona do Big Brother.
Mas como não pode colo-
car seu futuro à mercê de
decisões políticas, a em-
presa também entrou com
um pedido de concessão
junto à agência regulado-
ra do setor, a Anatel, para
um canal de tevê por saté-
lite. A expectativa é de

que será atendida, já que hoje esse
mercado tem apenas uma empresa,
a Sky. Caso não consiga, a Telefôni-
ca tem planos de comprar uma con-
cessão não utilizada. Concorrência,
nesse caso, é o nome do jogo.
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Text Box
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 460, p. 40-42, 12 jul. 2006.




