
TV paga em ebulição
Telefônicas lançam seus serviços de vídeo e Congresso é inundado de projetos
tentando ordenar a distribuição de conteúdos.

O
mercado de W por
assinatura não vivia uma
fase tão intensa desde
que foi aberto, no final
dos anos 90, o processo

de licitação para novas operações.
Nos últimos meses não só a
Telefônica foi formalizada
como acionista da TVA
como também a Globo
fechou contrato de
distribuição com a tele.
A Telefônica, por sua vez,
iniciou a sua operação
própria de DTH em um
pacote combinado de voz,
dados e vídeo; a Net, que
concluiu a aquisição da
Vivax, se consolidou

também como a principal competidora no
mercado de telecomunicações, crescendo
de forma expressiva nos serviços de dados
e telefonia e bateu a marca de um milhão
de assinantes do serviço de banda larga.
Em outra frente, a Brasil Telecom prepara
para setembro o lançamento de seu serviço

de video-on-demand (VOD) por
IPTV e a Telemar testa a
tecnologia de acesso por fibra
óptica (FTTH) no Rio. Já os
programadores e fornecedores
comemoram a ampliação da

"Ampliamos a oferta
de serviços. É u ma
briga saudável para
o consumidor."
Maurício Ramos, da VTR (Chile)

base de assinantes e do número de
operadores, enquanto o Congresso,
mais do que nunca, se envolve com a
criação de regras para o cenário
convergente. Tudo isso chegando ao
ponto máximo de ebulição durante a
Feira e Congresso ABTA 2007, que
aconteceu no início de agosto em São
Paulo.

O fato comum a tanta agitação é,
naturalmente, a aproximação entre
as empresas de telecomunicações e o
mercado de TV paga. Fato este que,
se de um lado significa novos ares
para a indústria de TV por
assinatura, por outro acende a
preocupação sobre a concentração do
mercado e os efeitos possivelmente
danosos à concorrência.

A Telefônica é a empresa que
mais agressividade vem mostrando.
Tornou-se acionista da TVA, com a
anuência da Anatel (a Telefônica
controla totalmente as redes de
MMDS da TVA e tem participação
relevante sobre as operações de cabo,
ainda que o controle permaneça com
a Abril). A empresa de telefonia
passou também a explorar, em
agosto, uma operação própria de TV
paga via satélite (DTH), que se soma
à parceria que já tinha para explorar
o mesmo serviço por meio da DTHi.
Com isso, com menos de um ano de
operação, a Telefônica pode chegar
ao final do trimestre com quase 500
mil assinantes (incluindo os da TVA),
o que a coloca como um player
expressivo do setor. Mas será que a
operadora conseguirá se sobressair
como um player diferente?

Quando entrou no mercado, por
meio da parceria com a DTHi, a
Telefônica trouxe pacotes bastante
mais flexíveis de empacotamento e,



sobretudo, preços
promocionais
extremamente agressivos.
Hoje, contudo, o cenário é
um pouco diferente.

A Telefônica fechou
acordo com a Globosat
para distribuir os canais
SporTV, GloboNews, GNT,
Multishow e o conteúdo
esportivo do Premiére
Futebol Clube.
Contratualmente, a tele não tem
como fazer um empacotamento muito
diferente daquele praticado pelas
suas principais concorrentes, Net e
Sky. Isso significa que a Telefônica
oferecerá um conteúdo semelhante ao
que já existe no mercado, pelo menos
no seu serviço próprio, já que o
contrato com a Globosat não inclui as
operações de cabo da TVA nem a
DTHi. Sua aposta está naquilo que
conseguir adquirir a mais, e daí o
interesse da Telefônica e de outras
teles no mercado de produção
independente de TV. Não por acaso, o
setor de telecomunicações participou
no final de agosto da reunião
preparatória do Congresso Brasileiro
de Cinema, e deve integrar a
delegação brasileira ao próximo
Mipcom, em Cannes.

Outro fato significativo foi o acerto
entre a Telefônica e a W Globo para
a distribuição dos sinais da emissora
de TV aberta, dado extremamente
relevante em um momento em que
não só a Globo como outros
radiodifusores começam a contestar a
regra do must-carry, que é o
dispositivo legal que obriga as
operadoras de cabo a levarem os
sinais das geradoras de TV.

O acordo foi para a distribuição
da TV Globo nas mesmas condições
que a Sky, hoje, é obrigada a cumprir,
ou seja, mantida a qualidade técnica
(portanto, sem abusar da compressão
do sinal) e respeitada a transmissão
da afiliada local. Assim, na cidade de
São Paulo a Telefônica só pode
distribuir o sinal da emissora em São
Paulo, em Campinas só o sinal da
EPTV, afiliada da Globo na região e

"Quando não existe
propriedade cruzada, o
ganho para a sociedade é
maior."
Francisco Valim, da Net Serviços

(Conselho Administrativo de Defesa
Econômica) justamente para garantir que
a Sky tivesse a exclusividade sobre o sinal,
e saiu-se vitoriosa.

Mas não é apenas a Globosat que pode
comemorar contratos com a Telefônica e
outras teles no mercado de TV por
assinatura. A Brasil Telecom, que inicia
seus serviços de TV paga em setembro,
também acertou com os principais
programadores conteúdos para seu
serviço, que será uma espécie de video-on-
demand mediante assinatura fixa,
conhecido como SVOD (Subscription
Video-on-Demand). É um modelo bem
diferente do atualmente praticado pelas
operadoras de TV paga, até porque a
Brasil Telecom não tem a licença de TV a
cabo. Seu serviço só pode ser no modelo
sob demanda.

A operadora já está com tudo pronto
para o lançamento comercial do serviço
em Brasília. Na seqüência deverá ativá-lo
em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis,
possivelmente ainda neste ano.
O lançamento será gradual inicialmente
para haver condições de garantir a banda,
sem interrupções do sinal de transmissão
da programação, explica o diretor adjunto
de desenvolvimento de negócios e vídeo
comunicação da BrT, Carlos Watanabe.

A Telemar também não quer perder o
bonde. Diz que continua
interessada em adquirir
operadoras de TV a cabo e
aguarda uma reversão na
decisão da Anatel que impediu
a operadora de adquirir a
WayTV. Segundo o diretor de

desenvolvimento de negócios da
empresa, José Luiz Volpini, faz
sentido para a operadora comprar
operações de cabo porque isso
permite que ela entre mais
rapidamente no mercado de TV.
"Tínhamos a nossa estratégia para
Belo Horizonte, com a WayTV, e para
o Rio, com a rede de fibras e com
IPTV. E continuamos dispostos a
adquirir operações", disse o executivo
durante a ABTA 2007

A questão concorrencial
Mas a entrada das empresas de

telefonia no mercado de TV por
assinatura tem um outro lado, mais
complexo. Diz respeito à questão
concorrencial. Ao entrarem neste
mercado, como mostra a operação
entre Telefônica e TVA, as teles
diversificam suas plataformas de
distribuição, e muitas vezes acabam
comprando uma plataforma ou
empresa que, potencialmente,
poderia se tornar competidora. É fato
que a Telefônica tem, na cidade de
São Paulo, por exemplo, a sua rede
de acesso por par trançado, onde
oferece banda larga por ADSL, como
a rede de MMDS e a rede de cabos
pertencentes à TVA. Daí a
preocupação sobre a propriedade
cruzada de meios, ponto levantado
pela ABTA, a associação que
representa os operadores de W paga,
e pelos principais operadores já
estabelecidos.

"Quando não existe propriedade
cruzada, ou seja, uma só empresa
detentora de diferentes plataformas, o
ganho para a sociedade é maior",
disse o presidente da Net Serviços,
Francisco Valim, durante a

apresentação de estudo da
FGV na ABTA 2007.
O estudo vai justamente
nessa linha de análise:
segundo a FGV, para que
o País consiga eliminar o
atraso na adoção de
banda larga - hoje, 65%
municípios brasileiros não
têm cobertura -, a melhor
solução seria estimular a

assim por diante. O inusitado é
que entre 1998 e 2001 a TV
Globo travou contra a DirecTV
uma batalha de grandes
proporções junto ao Cadê



competição entre os
players. Antes disso, no
entanto, seria necessário
equalizar as condições de
competição e reduzir a
concentração de redes poi
uma única empresa.

Outro estudo
apresentado durante a
ABTA 2007 foi realizado
pela TMG Group,
consultoria internacional
na área de telecomunicações. Segundo
Daniel Betz, diretor da consultoria,
redes independentes são fundamentais
para manter os mercados
competitivos. O estudo da TMG foi
realizado, segundo Betz, com base em
análise dos principais mercados da
Europa e América do Norte. "Com a
convergência, todos podem oferecer os
mesmos serviços por diferentes
tecnologias e, portanto, é importante
que pelo menos a propriedade das
redes se mantenha separada". Ele
exemplificou com o caso do Peru, em
que as redes, controladas pelo mesmo
operador (Telefônica), não competem
entre si, desestimulando o crescimento
da banda larga. Exemplificou também
com o caso de alguns países na
Europa em que há mais concentração
de rede. "Nesses casos, as incumbents
concentram a maior parte do mercado
de banda larga".

Diversão
O testemunho da VTR, maior

operadora de cabo do Chile e a
principal concorrente em banda larga
e telefonia naquele país, traz uma
visão menos preocupada. Segundo
Maurício Ramos, CEO da empresa, que
também esteve na ABTA 2007, a
disputa com a Telefônica por lá é
"divertida" e a entrada da operadora
de telecom no mercado de TV por
assinatura levou a concorrência a
investir em novos serviços,
aumentando o número de assinantes
de vídeo e a penetração do setor
naquele país. "Ampliamos a oferta de
serviços. É uma briga saudável para o
consumidor", disse ele. Para a VTR,
especialmente, foi uma disputa

Ronaldo Sardenberg, da Anatel:
agência estuda adequação
regulatória dos serviços.

positiva. Com a adoção do
triple play, a operadora
aumentou sua base de clientes
de 465,5 mil em 2002 para
811,6 mil em 2007. Segundo o
executivo, com a convergência
a empresa deixou de ser
apenas uma operadora de

cabo. "Menos de 50% de nossa receita
vem do serviço de vídeo", afirmou.

É, de certa forma, o mesmo efeito que
a Net Serviços sente no Brasil, com a
brutal expansão de sua rede de acesso
banda larga e já uma posição considerável
no mercado de voz. A Net entende que o

por assinatura não têm como atender
esse mercado, que chegaria a algo em
torno de 20 milhões de clientes
potenciais. "Vinte milhões é uma conta
de padaria, se você quiser é trinta",
diz ele. No entanto, as redes de TV por
assinatura estão presentes em apenas
cerca de cinco milhões de lares, diz o
executivo. "O pessoal de cabo não quer
discutir o tamanho desse mercado. E
os outros 15 milhões? Se eles não vão
investir, então que nos deixem
investir", afirmou o executivo, também
durante a ABTA 2007.

Como crescer
Sobre o fato de a TV por

assinatura não alcançar penetrações
maiores, Francisco Valim lembrou que

Feira da ABTA: perspectiva de crescimento agita o setor.

consumidor está ganhando com esse
aumento da competição na banda larga e
na voz e pede um período de reserva de
mercado no segmento de vídeo, para que
as operadoras de cabo tenham fôlego para
continuar na briga.

As teles, por outro lado,
colocam o foco em outra
questão. Dizem que existe um
mercado de triple-play que é
muito mal atendido hoje. O
presidente da Oi, Luiz Eduardo
Falco, é o autor da idéia. Ele
disse que as empresas de TV

Banda larga já vende mais que TV
por assinatura, conta Márcio

Carvalho, da Net Serviços

existe um custo extremamente pesado,
que é o de programação, que
inviabiliza pacotes mais baratos. "Não
consigo fazer a equação ficar de pé
com um modelo alternativo ao dos
pacotes que oferecemos hoje.

O modelo de venda de
canais individualmente é
inviável" (ver matéria a
seguir). Alexandre
Annenberg, diretor
executivo da ABTA, lembra
ainda que a falta de
abertura de editais de TV
paga limitou o crescimento
da indústria. "O último
processo de licitação para
cabo e MMDS é de 2001, a



despeito da vontade
dos investidores", lembra
o executivo.

Mas a ABTA não está
apenas expondo suas teses
em público. Está também
tentando mostrar para a
Anatel a sua perspectiva.
Em reunião realizada em
agosto com o embaixador
Ronaldo Sardenberg,
presidente da Anatel, a
ABTA tratou da entrada das teles no
mercado de TV paga do ponto de
vista concorrencial. Durante sua
apresentação, Annenberg ressaltou a
importância de que se preserve o
ambiente competitivo da TV por
assinatura, com cuidados para
impedir o controle simultâneo de
múltiplas redes. Indiretamente, a
ABTA também entrou no tema ao
destacar o caráter monopolista do
serviço de telefonia fixa e da
necessidade de preservar o potencial
competitivo que a TV paga
(sobretudo o cabo) representa no
universo da banda larga. Vale
ressaltar que nesta mesma reunião a
ABTA também tratou de temas
consensuais na indústria, como a
carga tributária e a necessidade de
abertura de novos editais.

Segundo declarações de
Sardenberg durante a ABTA 2007, a
agência estuda ainda a adequação
regulatória dos atuais serviços TV a
cabo, MMDS e DTH. Deve entrar em
consulta pública ainda neste ano o
Serviço de Comunicação Eletrônica
de Massa (SCEMa), "que seja neutro,
mantenha as conquistas da TV por
assinatura, promova a unificação
regulatória e possa abarcar outras
modalidades de serviço com perfil
inovador", disse Sardenberg, sem
entrar no mérito específico da
questão das teles.

Caso a opção não seja por um
modelo de serviços convergentes,
como coloca o presidente da Anatel, a
agência vai trabalhar para adequar
os atuais regulamentos do cabo,
MMDS e DTH à Lei Geral de
Telecomunicações ou à legislação de

"O último processo de
licitação para cabo e MMDS
foi em 2001, a despeito da
vontade de investidores."
Alexandre Annenberg, da ABTA

comunicação. "São serviços
semelhantes, mas ainda
regulados por tecnologia",
disse o embaixador.

A disputa entre teles e TV
paga talvez se explique melhor em
números. Segundo o diretor de produtos e
serviços da Net Serviços, Márcio Carvalho,
a companhia já vende mais banda larga
do que a própria TV por assinatura nas
praças em que os dois serviços estão
disponíveis. E mais, 50% das novas
adições de banda larga são em alguma das
opções do pacote Mega Flash, que tem
maiores velocidades: 2 Mbps, 4 Mbps e 8
Mbps. Isso significa que a TV paga rouba
mercado das teles fixas em ritmo intenso,
e por isso as teles querem reagir, entrando

no mercado de TV paga.
No meio desta guerra, quando a

Telefônica lançou o seu pacote Trio
(que basicamente é a oferta
combinada de voz, dados e vídeo,
seja pela plataforma de DTH própria,
seja pela TVA), a Net imediatamente
reagiu, mostrando que seu produto
era mais barato, se consideradas
algumas condições, como o custo da
assinatura básica do telefone fixo. Fez
ainda acusações sobre propaganda
enganosa da nova concorrente, no
que foi apoiada pela associação de
defesa do consumidor ProTeste.
A Telefônica, evidentemente, se
defendeu, alegando que os detalhes
são informados na hora da venda.
Mas o fato, independente de quem
tenha razão, é que o que era uma
disputa conceituai e jurídica sobre
regras e sobre aspectos
concorrenciais agora chegou ao
consumidor. Se ele ganhará com isso,
o tempo dirá.

Novos tempos, novas regras

Se até hoje o Congresso Nacional
ficou à margem da discussão sobre
convergência dos meios de

comunicação, este ano não há o que se
reclamar. São nada menos de cinco
projetos que, de uma maneira ou de
outra, tentam ordenar o mundo da
produção, programação e distribuição de
conteúdos por meios convergentes (ver
artigo nessa edição). São quatro
propostas na Câmara e uma no Senado.
Três dos projetos na Câmara
andam juntos e têm grandes
chances de efetivamente se
tornarem lei. Trata-se dos
projetos PL 29/2007, 70/2007
e 332/2007, todos relatados
pelo deputado do PT do Rio de

"Uma revisão da Lei do
Cabo deve ser feita, sem

esperar uma lei geral."
Antônio Carlos Valente, da Telefônica

Janeiro Jorge Bittar. Há ainda um
projeto do deputado João Maia
(1.908/2007) que entrou no circuito
de tramitação no final de agosto.
Enquanto os projetos que estão com
Bittar tratam basicamente da
produção, programação e
provimento de conteúdos, o de Maia
busca criar um serviço de
comunicação eletrônica de massa.

O tema é para lá de polêmico,
como se viu durante a
ABTA 2007. Para o
presidente da Telefônica,
Antônio Carlos Valente, a
Lei do Cabo de fato está
ultrapassada em relação
ao que era em 1995,
quando foi feita, e
precisaria ser revisada.
"Acho que existe uma
grande complexidade
para se discutir uma lei
de comunicação ampla.



CINCO PROJETOS NA
CÂMARA E NO SENADO

TENTAM ORDENAR A
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DE CONTEÚDOS.

Uma revisão da Lei do Cabo deve
ser feita, sem esperar uma lei
geral", declarou, mostrando que a
Telefônica tem pressa e não quer
esperar uma discussão complexa,
que poderia tomar anos, para ver o
imbróglio regulatório entre o serviço
de TV paga e as telecomunicações
ser resolvido.

Já Francisco Valim, da Net
Serviços, não acha que seja
necessário mudar a Lei do Cabo.
"Antes de tudo, a lei precisa ser
cumprida. Não é porque ela é antiga
que ela deve ser refeita. A CLT é da
década de 40 e continuamos
cumprindo". Alberto Pecegueiro,
presidente da Globosat, lembra que
é preciso tomar cuidado para que
uma mudança no marco
legal não jogue fora as
conquistas da Lei do Cabo
"Eu acompanhei a
elaboração da lei e foi um
dos casos em que vimos o
pleno exercício da
democracia, com a
conciliação de interesses
absolutamente diferentes"

Para o presidente da
Oi, Luiz Eduardo Falco, o
país daria um grande passo se
dividisse em suas regras a
distribuição e a produção de
conteúdos. "Não vejo problema
nenhum em colocar limites à
produção de conteúdos. As regras
nesse setor são importantes. Mas
elas não podem se misturar com as
regras de distribuição". É mais ou
menos nessa linha que caminha o
deputado Jorge Bittar.

Para o deputado, uma nova lei
deverá tratar apenas dos meios de
comunicação eletrônica de acesso

condicionado, ou seja, apenas os meios
por assinatura. "Não haveria como
colocar a radiodifusão no mesmo grupo,
até porque a Constituição separa as

coisas". Ele defende ainda as
cotas de produção nacional,
separadas entre cotas para
produção independente e
produção regional, mas ainda

"E os outros 15 milhões de
domicílios? Se eles (cabo)
não querem, deixem a
gente investir."
Luís Eduardo Falco, da Oi

não está claro como será o
enquadramento de conteúdos esportivos
e jornalísticos, nem os percentuais
obrigatórios. A ABTA já se colocou
contrária a essa idéia.

Bittar é um forte defensor
da desagregação de redes para
empresas de telecomunicações
como forma de evitar
monopólios sobre várias
plataformas, no que é apoiado
pela associação de operadores
de cabo. No entanto, o
deputado reconhece que o

"A competição pode ajudar o mercado a crescer."
Deputado Jorge Bittar, PT/RJ

trabalho de impor a desagregação
deverá ficar para a Anatel, "até
porque é um conceito que já está na
Lei Geral de Telecomunicações e na
Lei do Cabo e não precisaria ser
repetido". O que ele trará para seu
substitutivo, segundo sua própria
indicação, é o conceito de poder de
mercado significativo (PMS) na hora
de avaliar se existe concentração
demasiada de redes.

Mas Bittar mostra um discurso
alinhado ao das teles na questão da
abertura do mercado de TV paga.
"Entendo que esse mercado de TV
por assinatura está estratificado,
com apenas 5 milhões de
assinantes, e a competição pode
ajudar o mercado a crescer", diz
ele. Para o deputado, a nova lei
deverá substituir a Lei do Cabo,

"aproveitando as
conquistas que ela trouxe
para a sociedade". Ele
diz ainda que sua
proposta busca permitir
a criação de mais
sistemas de TV por
assinatura "de forma
simples e desimpedida,
respeitadas apenas as
limitações tecnológicas" <

(SP)
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