
TUDO PELA TV
Operadoras estão dispostas a tudo para oferecer TV aos seus clientes de telefonia fixa
e móvel. Isso porque a oferta representa, enfim, a tão anunciada convergência

Q
Brasil está prestes a rece-
ber uma oferta de TV ini-
maginável. Não se trata

apenas da tão anunciada W digi-
tal, prevista para dezembro de
2007.0 que também está em jogo
no futuro é a oferta da TV por di-
ferentes empresas (leia-se opera-
doras de telefonia fixa, telefonia
móvel e provedoras de internet,
entre outras). Especialistas do se-
tor de telecomunicações prevêem
que a TV passará a ser transmitida
não só por meio da tela dos tele-
visores, mas também pela telinha
do celular, pelo monitor do com-
putador e fala-se até de W pelo vi-
sor do telefone fixo.

Prova disso é que as imagens
já invadiram o mundo das teleco-
municações. Pesquisa realizada
pela Accenture em nove países com
10 mil consumidores aponta que
quase 40% dos internautas fazem
downloads e assistem a vídeos na
internet. O estudo mostra também

que 54% dos jovens querem criar e
compartilhar seu próprio conteúdo
na internet. Mas não só as opera-
doras fixas estão na mira dos con-
sumidores: 20% deles têm interes-
se em ver vídeos por meio de celu-
lares. No Brasil não é diferente. De
acordo com o Ibope/NetRatings, o
site de vídeos YouTube atingiu 2,6
milhões de usuários únicos em ju-
lho, um crescimento de 53%, trans-
formando-se no principal destaque
do relatório de audiência da inter-
net residencial brasileira.

Esse cenário, entretanto, não
retrata a tão anunciada conver-
gência prevista pelos grupos de te-
lecomunicações, que estão dispos-
tos a tudo para oferecer W aos
seus clientes de telefonia. ATelefô-
nica pediu autorização à Anatel
para ter licença de DTH (Distribui-
ção de Sinais de Televisão e de A-
udio por Assinatura via Satélite); a
Telemar aguarda o aval da Anatel
para finalizar a compra da Way
Brasil - operadora de W a cabo
que opera em alguns municípios
de Minas Gerais - e a Brasil Tele-
com optou em testar a tecnologia,
batizada de IPTV, para marcar sua
presença na oferta de W no País.

Nessa disputa quem sai na
frente é a Embratel, que tem a
NET como co-irmã no grupo Tel-
mex e já oferece uma única inter-
face ao usuário que deseja adqui-
rir voz, dados e W. Além disso, o
grupo planeja incluir a Claro, bra-
ço de telefonia celular, na oferta
comercial ao mercado. Para atiçar
ainda mais a concorrência, além
do pioneirismo, a Embratel ainda
tem sinergia com a maior empre-
sa de TV a cabo do País, que aca-
ba de anunciar aquisição da Vivax,
considerada a segunda no ran-
king desta categoria. Juntas, as
duas empresas terão 75% do seg-
mento de TV a cabo e 45% do
mercado de W paga. Mas, a aqui-
sição da Vivax pela NET ainda te-
rá que passar pelo aval da Anatel,
que aprovou em maio a fusão da

Sky e DirectTV, representantes da
categoria de W via satélite que
têm um terço do mercado de W
paga. Chris Torto, presidente da
Vivax, acredita que a concentra-
ção das empresas no segmento a
cabo não afetará análise da agên-
cia reguladora porque a competi-
ção será cada vez mais entre tec-
nologias. Torto justificou, durante
o anúncio da aquisição, que ainda
sobrariam cerca de 25% dos assi-
nantes de W paga para a concor-
rência sem os dois blocos Sky/Di-
recTV e NET/Vivax.

BARREIRAS

Diante do novo cenário, entretan-
to, analogias mercadológicas não
devem orientar as decisões dos
órgãos competentes do governo
(leia-se Anatel e Cadê). Fábio Ku-
jawski, especialista de telecomu-
nicações na área jurídica do escri-

tório Barreto Ferreira, Kujawski,
Brancher e Gonçalves, explica que,
apesar de ter algumas restrições le-
gais para a entrada das operadoras
na oferta da W, o que deve preva-
lecer na análise dos órgãos compe-
tentes será a questão da concor-
rência. "Existe uma poluição nesta
discussão do controle de conteúdo
que também deverá ser reavaliada.
Somente as operadoras de W a ca-
bo têm esta restrição. A categoria
DTH - solicitada pela Telefônica -
não se encaixa nessa regra", expli-
ca Kujawski.Vale lembrar que o mi-
nistro das Comunicações, Hélio
Costa, anunciou que planeja regu-
lamentar justamente este quesito
na área de DTH. Por outro lado, a
lei do cabo deverá ser revista na Lei
de Comunicação de Massa, que
tramita no Congresso.

Outra regra que poderia impe-
dir as teles de entrar nesse merca-



do já bastante cobiçado é o objeto
de concessão das operadoras que
têm licenças para prestar única e
exclusivamente o serviço concedi-
do, ou seja, telefonia fixa. Essa bar-
reira, entretanto, pode ser supera-
da com a criação de uma subsidiá-
ria. Por isso, Kujawski alerta que os
entraves legislativos não devem
predominar diante de todo o qua-
dro regulatório que irá avaliar o ato
de concentração de mercado.

Caso a análise de Kujawski es-
teja correta, o discurso radical
contra a entrada das operadoras

na oferta de W feito pelas emis-
soras poderá ganhar espaço na
mesa dos conselheiros da Anatel.
"Nós já atuamos num mercado
competitivo. Se eles entrarem, a
disputa não vai aumentar, mas di-
minuir", argumenta FranciscoVa-
lim, presidente da Net Serviços,
cujo um dos sócios controla a Em-
bratel. Para ele, as operadoras po-
dem "esmagar" os atuais jogado-
res da W paga. A ABTA, entidade
que representa as operadoras do
setor, ainda justifica que é preciso
mais tempo para as empresas se

fortalecem no mercado de oferta
de conteúdo audiovisual e teme
que as incumbents façam dum-
ping nos preços.

Na outra ponta, Luiz Eduardo
Falco, presidente da Telemar, e
Fernando Xavier Ferreira, presi-
dente da Telefônica, afinam o dis-
curso para reforçar a importância
da presença das operadoras para
estimular a competição da W pa-
ga. " O Brasil precisa rever suas po-
líticas porque a regulamentação,
neste momento, é uma arma po-
derosa para inovação da oferta,

universalização de serviço e estí-
mulo a novos investimentos", ob-
serva o presidente da Telefônica.
Ele acrescenta que é um erro ter-
rível do governo deixar de lado
empresas que já investiram em
torno de 100 bilhões de reais em
infra-estrutura de rede. O discur-
so do presidente da Telefônica dei-
xa claro o caminho que as conces-
sionárias enxergam como isonô-
mico e propício à competição:
abrir as portas para as concessio-
nárias também vender W entre
outros serviços. "Não se faz con-

corrência por deixar alguém fora
do jogo", proclama.

Falco já é mais radical ao afir-
mar que "existe uma lei anacrôni-
ca me segurando". O presidente
da Telemar garante que a compra
da Way Brasil pela holding da Te-
lemar implica novos investimen-
tos, aumento de competição e
evolução de W paga. Diante des-
te cenário, tudo indica que o dra-
ma da oferta de novos serviços de
W ainda está bem longe de che-
gar ao fim. (Ceila Santos, especial
para Computenworld )
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