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A AT&T está no topo do mundo das telecomunicações. Poucas semanas atrás, Edward E. 
Whitacre Jr., executivo-chefe e presidente do conselho de administração da empresa, deu mais 
um retoque em seu império ao fechar um acordo para comprar a BellSouth, por US$ 86 
bilhões. O negócio concluiu um vendaval de aquisições em que Whitacre praticamente refez a 
velha "Ma Bell" ao engolir 13 companhias na última década a um preço combinado de US$ 285 
bilhões, incluindo a assunção de dívidas.   
 
No ano passado, os investidores recompensaram a voracidade de "Big Ed" levando o preço da 
ação da AT&T a uma valorização de 46%. A cereja do bolo? Bem, esta foi colocada no mês 
passado na Feira de Produtos Eletrônicos de Consumo de Las Vegas, onde a Cingular Wireless, 
o braço de telefonia celular da companhia, roubou as atenções ao anunciar uma parceria com 
a Apple para o lançamento do iPhone.   
 
Agora, a AT&T prepara-se para a próxima grande batalha das telecomunicações - a 
supremacia na internet. A arma escolhida pela AT&T é o Project Lightspeed, uma nova rede de 
internet que envia dados por meio de cabos de cobre e de fibra óptica enterrados no chão. A 
rede de alta velocidade e a tecnologia de televisão pelo protocolo da internet (IPTV) são 
cruciais para o plano da AT&T de agregar serviços telefônicos, televisão e conexões de internet 
- o elogiado "triple play" das telecomunicações. Em tese, o sistema permitirá à AT&T roubar 
clientes da concorrente Verizon Communications e de empresas de TV a cabo como Comcast e 
Time Warner. A AT&T vai injetar US$ 4,6 bilhões na construção de cabos de fibra óptica e 
tecnologia de apoio para alcançar 19 milhões de lares até o fim de 2008.   
 
Apesar do desempenho recente extremamente positivo, porém, a AT&T não sabe se o Project 
Lightspeed poderá cumprir a promessa. Problemas tecnológicos impediram seu lançamento no 
ano passado. E embora o serviço de TV esteja em operação em menos de uma dúzia de 
mercados, com preços menores que os das empresas de TV a cabo, um coro crescente de 
concorrentes, analistas e engenheiros mostra ceticismo sobre a possibilidade de a rede 
conseguir oferecer banda suficiente, daqui uns poucos anos, para suportar o serviço telefônico, 
a internet de alta velocidade e os fluxos múltiplos de TV de alta definição.   
 
As operadoras de TV a cabo vêm aproveitando o começo lento da AT&T, roubando clientes de 
telefone com suas próprias ofertas de "triple play". Depois de investir mais de US$ 110 bilhões 
na melhoria de rede na última década para fornecer serviços de internet e vídeo digital, as 
companhias de cabo precisam fazer pequenas mudanças em suas redes para oferecer o 
serviço de telefonia. Até o terceiro trimestre de 2006, as cinco maiores operadoras de TV a 
cabo dos EUA haviam conseguido cerca de 6 milhões de novos clientes de telefonia baseada na 
internet. Por outro lado, a AT&T e a Verizon conseguiram, juntas, 222 mil clientes no 
segmento de TV.   
 
A Verizon está fazendo a aposta mais ambiciosa e arriscada. Ela pretende investir US$ 18 
bilhões - três vezes mais que a AT&T - para levar a fibra ótica a cada um dos 18 milhões de 
lares que ela espera cobrir até 2010. A AT&T está levando a fibra óptica até as proximidades 
de cada residência, mas continua usando a fiação de cobre de telefonia já existente para a 
transmissão dos sinais de vídeo nos últimos metros. Como resultado, isso custará à Verizon 
US$ 1.750 para conectar cada residência, contra US$ 450 à AT&T.   
 
Apesar do custo elevado, a consultoria Investment Research acredita que a Verizon conseguirá 
um retorno para seu investimento até 2011. O motivo? Ela acredita que a amplitude de banda 
maior da rede da Verizon vai atrair mais clientes de telefonia, internet e vídeo - a preços 
maiores -, gerando assim cerca de quatro vezes mais receitas que o Project Lightspeed.   
 
Em 24 de janeiro, a Verizon confirmou essa tese ao anunciar que havia encerrado seu primeiro 
ano de operações com 207 mil clientes no segmento de TV, representando 9% das 2,4 milhões 
de residências capazes de receber seu serviço de vídeo em 2006. Apenas poucos meses atrás, 
a companhia esperava terminar 2006 com 175 mil clientes no segmento de vídeo.   



Os problemas da AT&T tornaram-se aparentes em dezembro, quando ela foi forçada a recuar 
nas metas do seu serviço de TV. Ao longo de 2006, a AT&T disse aos investidores que 
pretendia fornecer TV para cerca de 15 a 20 mercados até o fim do ano. Em novembro, a 
empresa estava em apenas duas cidades, San Antonio e Houston. Nos últimos dez dias de 
dezembro, a AT&T divulgou uma série de comunicados à imprensa anunciando que estava 
operando em mais nove mercados, incluindo San Francisco. Mesmo assim, isso é menos que a 
meta original.   
 
Não surpreende, portanto, que alguns analistas estejam céticos em relação a outra alegação 
sobre o Project Lightspeed: a de daqui dois anos ele produzirá lucro líquido antes de juros, 
impostos, depreciação e custos de amortização. Mesmo que a AT&T seja bem-sucedida na 
construção do Lightspeed, analistas acreditam que ele nunca produzirá um grande retorno com 
o segmento de vídeo. Esses profissionais afirmam que seu valor será de natureza mais 
defensiva - principalmente para ajudar a conter a fuga de clientes no segmento de telefonia, 
atrair novos consumidores de internet e tornar mais barato atender pedidos de clientes para 
mudar serviços.   
 
Lidar com as mudanças exigidas pelos clientes representa o maior custo de uma companhia 
telefônica. E ao atender mais dessas requisições eletronicamente, com o Lightspeed, ao invés 
de enviar técnicos às residências, a AT&T vai economizar dinheiro. Mas isso está longe da 
revolução do vídeo que a companhia vem vendendo.   
 
Dúvidas em relação ao projeto de vídeo da AT&T estão alimentando as especulações de que 
ela terá que comprar uma das duas operadoras de TV por satélite dos EUA, a DirecTV ou a 
EchoStar, para acelerar a entrega do serviço de TV. "A tecnologia IPTV da AT&T é inferior ao 
satélite ou ao cabo em termos de transmissão de vídeo, e eles não têm muito tempo para 
perceber isso", afirma Aryeh Bourkoff, analista do banco UBS.   
 
Em 25 de janeiro, porém, Whitacre reafirmou o compromisso da AT&T com o Lightspeed. "Esse 
é o nosso Plano A e nós vamos ficar com o Plano A", prometeu. Numa entrevista por e-mail, 
Whitacre disse que vários ajustes tecnológicos, como a vinculação de linhas telefônicas, 
permitirão à AT&T "aumentar bastante a amplitude de banda conforme a necessidade". Além 
disso, executivos afirmam ter resolvido a maior parte dos problemas técnicos e de serviços aos 
clientes que atrasaram o lançamento. E eles continuam confiantes em sua decisão de apostar 
num sistema que é mais complexo tecnicamente que o da Verizon, argumentando que 
resultará num serviço de TV superior a tudo o que existe no mercado. Chris Rice, diretor de 
tecnologia da AT&T, diz que criar o vídeo em banda larga "foi muito mais complexo do que as 
pessoas imaginaram. Tivemos solavancos ao longo do caminho? Sim. Resolvemos os 
problemas? Sim".   
 
Até agora, os clientes da AT&T parecem satisfeitos. Os preços são particularmente atraentes, 
em função do grande aumento das mensalidades da TV a cabo. O pacote básico da AT&T de 
190 canais digitais a cabo, gravador de vídeo digital e link de internet sem fio e de alta 
velocidade custam US$ 74, em comparação aos cerca de US$ 90 de um pacote similar de TV a 
cabo. Alan Weinkrantz, cliente de San Antonio desde maio, diz que, comparado à TV a cabo, o 
guia de programação é mais fácil, os canais mudam mais rápido e ele pode gravar quatro 
programas de uma só vez. A maior parte dos sistemas a cabo permite a gravação simultânea 
de dois programas. "Se a imagem treme e fica granulada? Fica", diz Weinkrantz. "Mas a 
mesma coisa acontecia na TV a cabo."   
 
Os fanáticos por televisão, porém, não estão felizes com o fato não-divulgado de que a AT&T 
está dando assistência técnica a apenas um feixe de TV de alta definição ou HDTV por 
residência. Os serviços da Verizon e das companhias de TV a cabo dão suporte a múltiplos 
sinais de HDTV. Como a capacidade das linhas telefônicas de cobre diminui à medida que o fio 
fica mais comprido, o Lightspeed poderá não ter amplitude de banda suficiente no futuro, 
quando as residências tiverem várias TVs de alta definição.   
 
 



Nos próximos meses, a AT&T planeja lançar ferramentas incríveis. Mas como seu histórico no 
segmento de TV é de conseguir menos do que promete, isso poderá não convencer os céticos 
de que o Lightspeed está pronto para o horário nobre.   
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