
MAIS UM PASSO RUMO
No Brasil, como no resto do mundo,
começam a desaparecer as diferenças
entre os negócios de TV por
assinatura, telefonia e internet

A
TÉ O FIM DA DÉCADA, 18MI-
Ihões de assinantes da
operadora fixa americana
Verizon receberão a visi-
ta de um técnico da em-
presa. Ele vai substituir os
tradicionais fios de cobre

trançados que entram na casa dos clien-
tes por fibras ópticas. O custo do proje-
to, batizado de Fios, é estimado em 18
bilhões de dólares, embora muitos ana-
listas acreditem que a conta vá ser mui-
to mais alta. Mas a Verizon quer pagar
para ver. Para o consumidor, uma fibra
óptica significa telefonia fixa (com quan-
tas linhas diferentes ele quiser), centenas
de canais de TV paga e conexões de in-
ternet rápidas o suficiente para baixar um
filme em alguns minutos. Para a opera-
dora, essa avenida digital para milhões
de residências significa uma única conta
para os serviços de TV, acesso à rede e
telefone — com o logotipo da Verizon, é
claro. Da mesma maneira, operadoras de
TV paga de todo o mundo se mobilizam
para oferecer serviços de telefonia e ban-
da larga em suas redes. Depois da telefo-
nia móvel e da internet, uma nova revo-
lução se desenha no mundo das teleco-
municações: a competição total.

Graças à tecnologia da internet, con-
teúdos e serviços que viajavam em redes
separadas agora po-
dem ser oferecidos em Civtta, da Abril,
uma única infra-estru- e Xavier, da
tura. Isso representa Telefônica:
uma mudança profun- associação
da nos negócios das te- mutuamente
lefônicas, das opera- vantajosa
doras de TV paga e das •••••••••

empresas de mídia. O movimento come-
çou com forca nos Estados Unidos, onde
quase 60% das residências têm TV a ca-
bo (ante aproximadamente 10% no Bra-
sil). As operadoras de TV paga começa-
ram a oferecer chamadas de voz e acesso
em alta velocidade, em pacotes conheci-
dos como triple play. A resposta veio na
forma dos investimentos como o da Veri-
zon. Outras gigantes da telefonia tradicio-
nal, como a AT&T, também se preparam
para vender essa trinca de serviços. O ce-
lular e serviços como o Skype, que permi-
te ligar de graça pela rede, estão rouban-
do espaço dos telefonemas convencionais,
a principal receita das operadoras e um ne-
gócio de 600 bilhões de dólares em todo
o inundo no ano passado. Estima-se que.
em quatro anos, as chamadas tradicionais
serão menos de metade das receitas das
operadoras nos principais mercados do
mundo. Oferecer o triple play, portanto, é
uma questão de sobrevivência.

No final de outubro, a Telefônica, pre-
sidida no Brasil por Fernando Xavier Fer-
reira, anunciou a compra de parte da TVA,
a operadora de TV paga do Grupo Abril
(que edita EXAME). O grupo espanhol
adquiriu a totalidade da operação de mi-
croondas, ou MMDS, que envia o sinal da
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A CONVERGÊNCIA

TV por ondas de rádio, além de 49% da
operação de cabo — menos no estado de
São Paulo, onde a transação envolveu
19,9% das ações por se tratar da área de
operação da Telefônica. A negociação atri-
buiu à TVA um valor total de l, l bilhão
de reais. "Tanto a TVA como a Telefôni-
ca saem reforçadas dessa associação, que
acelera a chegada do pacote de serviços
de TV por assinatura, acesso a banda lar-
ga e telefonia para os clientes de ambas as
empresas. Ao mesmo tempo, injeta recur-
sos na TVA para viabilizar seu crescimen-
to acelerado", diz Roberto Civita. presi-
dente do Grupo Abril. "A Abril deixará de
ser um 'miniplayer' no setor de telecomu-
nicações, hoje dominado por verdadeiros
gigantes no mundo inteiro. Sinto um gran-
de alívio de não estarmos mais sozinhos
nessa área." O acordo permitirá, por exem-
plo, que a Telefônica venda assinaturas da
TVA. Com a compra do serviço MMDS,
a empresa também adquiriu as licenças
que permitem a criação de serviços com

TV paga: novo
cenário de
competição em
todo o mundo

a tecnologia WiMax, de internet rápida
sem fio, que vêm sendo desenvolvidos pe-
la TVA desde o início deste ano.

A negociação ainda precisa passar pe-
los crivos da Anatel, agência que regula-
menta as telecomunicações, e do Cade, ór-
gão de defesa da concorrência. Mas já fi-
ca mais claro o novo panorama de com-
petição: a disputa nos serviços convergen-
tes será travada entre grandes conglome-
rados de comunicação. A Telemar, outra
concessionária de telefonia fixa, comprou
em julho a WayTV, operadora de TV pa-
ga de Minas Gerais. O grupo mexicano
Telmex, dono da Embratel e da Claro, tam-
bém detém participação significativa na
Net Serviços, que domina 45% do merca-
do de TV paga no país depois da compra
da concorrente Vivax. A Net, que lançou
em meados do ano sua trinca de serviços
integrados, já conta com 115 000 assinan-
tes de seu serviço de voz. Embora seja um
número pequeno diante dos 40 milhões de
linhas fixas do país, é um claro sinal do

interesse por parte dos consumidores pe-
la novidade. As ligações pela internet cus-
tam menos e têm a mesma qualidade de
um telefonema nas redes tradicionais.

A mudança tecnológica já é realidade,
em maior ou menor grau, em todo o mun-
do. A France Telecom, por exemplo, per-
de. 10% de sua receita ao ano graças à con-
corrência das ligações pela internet. Em
Hong Kong, a telefônica PCCW detém
mais de 40% do mercado de televisão por
assinatura e deve tomar a liderança da em-
presa de cabo. Isso impõe um desafio fun-
damental para os órgãos reguladores, di-
zem os especialistas. Embora as redes das
operadoras de telefonia e das empresas de
TV paga sejam iguais do ponto de vista
tecnológico, as leis ainda tratam os dois
negócios de forma diferente.-"O setor de
telecomunicações tem de passar por uma
revisão para que o Brasil não fique atrás",
diz Fábio Kujawski, sócio do escritório
de advocacia BKBG e ex-consultor ex-
terno da Anatel. "A União Européia já de-
terminou que seus países-membros mo-
dernizem sua regulamentação interna."
Alexandre Annenberg, presidente da As-
sociação Brasileira de Televisão por As-
sinatura, afirma que a legislação precisa
ser atualizada. "Proponho que se rediscu-
ta todo o marco regulatório." •
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