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Navegar pela internet a mais de 100 Mbps de velocidade de banda larga, falar pelo telefone 
fixo e ver televisão pelo mesmo cabo já não é novidade. Algumas empresas que oferecem esse 
pacote triplo fornecem também telefonia celular, o que pode levar até a se falar em um pacote 
quádruplo. É que a convergência nas indústrias das telecomunicações ultrapassa a capacidade 
dos usuários em se adaptar à corrida tecnológica e, mais importante, avança com muito mais 
velocidade que as regulamentações governamentais. 
 
O atraso regulatório incide diretamente no fraco desenvolvimento das telecomunicações na 
América Latina. “Existe uma inovação tecnológica que lhe permite oferecer certos tipos de 
serviços, mas há uma regulamentação que lhe impede”, disse José Otero, presidente da 
consultoria Signals Consulting, em Bogotá. 
 
O acesso a serviços convergentes na região já existe e a disposição das empresas para 
oferecê-los, também. De fato, elas necessitam disso para poder aumentar suas margens de 
lucro e não ficar estancadas. É o que ocorre principalmente com os provedores de telefonia 
fixa – que perderam a telefonia de longa distância como um de seus principais ativos – e 
poderá ocorrer no futuro próximo com a telefonia móvel, que – com uma grande penetração 
(mais de 60% na Colômbia, Chile, México, Venezuela e Argentina) – começa a entrar na briga 
para reter usuários com serviços de valor agregado. 
 
Com esse cenário, a oferta de serviços convergentes com certeza continuará marcando a 
tendência em 2007. No México, após freqüentes disputas entre as operadoras de cabo e a 
Secretaria de Transportes e Telecomunicações, finalmente se permitiu que as empresas de 
cabo ofereçam pacotes com telefonia fixa e que as telefônicas se associem a essas empresas 
para oferecer o triple play, ou jogo triplo, deixando dessa maneira fora do acordo a Telmex (N° 
9 no ranking das 500), pela natureza de sua concessão ser claramente telefônica. 
 
Essa é a razão pela qual as empresas de cabo estão respirando mais aliviadas com a Telmex. 
Segundo um relatório da Câmara Nacional da Indústria de Telecomunicações (Canitec), dos 
2,1 milhões de contas de banda larga que existem no país, as operadoras de TV a cabo têm 
800 mil, quer dizer, uma participação de 38% do mercado. Mas os executivos da telefônica de 
Carlos Slim não cruzaram os braços e já anunciaram que estão prontos para juntar a 
transmissão de vídeo em um mesmo pacote com sua oferta de telefonia e internet. O mais 
provável é que façam isso com o IPTV (transmissão de TV pelo protocolo da internet). 
 
Por isso, tanto as operadoras a cabo quanto as empresas de telecomunicações que sempre 
foram atrás da Telmex estão vendo esta pausa na entrada do gigante mexicano no triple play 
como uma oportunidade para preparar sua posição no mercado antes que a Secretaria autorize 
sua entrada. Em dezembro, a Axtel comprou por cerca de US$ 500 milhões sua concorrente 
Avantel e fará uma oferta para adquirir a telefônica Alestra AT&T. 
 
A terceira telefônica, a Maxcom, já anunciou investimentos de US$ 30 milhões para oferecer o 
triple play de forma direta nas cidades de Puebla e Querétaro, próximas à Cidade do México. 
“A Telmex é a única operadora que tem cobertura nacional de fato, então, ao dar o passo para 
operar em convergência está obrigando as outras operadoras a também terem cobertura 
nacional e creio que por isso estão se preparando”, afirmou Yazmín Gutiérrez, analista da 
Select México. 
 
Mas a Telmex não é o único gigante de olho no triple play. A Televisa também procura fazer 
negócio com a convergência e assim entrar na telefonia fixa, por intermédio de sua TV paga 
Cablevisión, a principal operadora a cabo do país, investindo US$ 25 milhões para conseguir ao 
menos 10 mil usuários este ano. 
 
Ainda que o México seja o país com mais entraves nessa matéria, segundo explicou Otero, da 
Signals, o restante da América Latina não está muito melhor. “No Uruguai, as operadoras a 
cabo não podem nem oferecer serviços de telefonia nem de banda larga. No Brasil, há um 



dilema constante entre quem pode e quem não pode oferecer serviços de vídeo, e na Colômbia 
mudaram as leis para que algumas operadoras possam entrar no mercado de transmissão de 
vídeo.” 
 
Paradoxalmente, enquanto a Telmex luta no México com as operadoras a cabo, fora de seu 
país ela está crescendo no mercado de triple play por intermédio de suas próprias inimigas. No 
Brasil, a empresa de Slim comprou a Net Serviços. Assim, a Embratel usa a Net para oferecer 
telefonia por meio de Voz sobre IP porque a Embratel é um backbone de longa distância que 
não tem capilaridade na última milha. 
 
Na América Central, a América Móvil também tem algumas operações de televisão a cabo na 
Nicarágua, Guatemala, República Dominicana e Porto Rico. Além disso, a América Móvil estaria 
interessada em comprar a Amnet, a operadora a cabo em Costa Rica, El Salvador e Honduras. 
Enquanto isso, na Colômbia, a Telmex adquiriu recentemente as operadoras de cabo 
Superview, TV Cable e TV del Pacífico, operação que está sendo investigada pela 
Superintendência de Indústria e Comércio (SIC), autoridade antitruste do país. 
 
A Telefónica tampouco fica atrás. A estratégia seria entrar com a Telefónica TV Digital que é 
administrada por um serviço de satélite, enquanto investe no desenvolvimento da IPTV. Ela 
está agindo assim na Colômbia, no Brasil, Chile e Peru. Neste último, possui uma operadora de 
TV paga, a Cablemágico, e pretende atuar na Argentina. De fato, no Chile a empresa acaba de 
lançar o serviço de IPTV, sendo a primeira companhia de telecomunicações a oferecer 
formalmente esse serviço na região. 
 
Já na telefonia móvel este ano continuaram as fusões e aquisições, acentuando o crescimento 
dos gigantes América Móvil e Movistar . Além do mais, já se registra um crescimento cada vez 
menor em alguns mercados da região, com penetrações acima dos 80% como Colômbia, 
Venezuela e Chile. “Quando se chega a este nível , começa o desenvolvimento da Terceira 
Geração”, explicou Otero, da Signals. Mais acesso à tecnologia, mais convergências de serviços 
e novas facilidades para os usuários. Contudo, a concentração das principais empresas da 
indústria continua sem mudanças. As grandes da região permanecem num jogo que muda a 
cada momento e que nem mesmo as regras escritas conseguem controlar de verdade. 
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