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Velocidade é importante — pelo menos para os milhões de americanos viciados em assistir a 
videoclipes no YouTube. Para os grupos de telecomunicações e de cabo que vêm escavando 
um número sem fim de vias e jardins para enchê-los de fibra ótica, esse aumento não-anteci-
pado da quantidade de vídeos assistidos pela internet esta sacudindo o maior mercado de 
comunicações do mundo. 
 
Apenas um ano atrás, especialistas previam que os preços do acesso de alta velocidade à 
internet iriam despencar. Ao invés disso, o número de americanos que pagam por essas 
conexões subiu nos últimos meses. O movimento esta levando os executivos do setor a 
prestarem mais atenção à importância de fornecer conexões mais rápidas à internet para atrair 
novos clientes, o que alimenta as expectativas de acordos entre as companhias de 
comunicação a cabo, telecomunicações e de TV via satélite. 
 
Nos Estados Unidos, onde as conexões de banda larga deverão atingir 60 milhões de 
residências este ano, ou 55% do total, a velocidade média cresceu de 1 mega-bit por segundo, 
poucos anos atrás, para pelo menos 4 mega-bits hoje, diz Craig Moffett, analista da Sanford 
Bernstein, uma empresa de análises financeiras. 
 
O cabo está em vantagem em relação às velocidades que pode oferecer na internet, depois 
que companhias como Comcast, Time Warner, Cablevision e Cox Communications gastaram 
juntas US$ 100 bilhões na última década para aperfeiçoar suas redes. Mas a AT&T e a Verizon, 
os dois grandes grupos de telecomunicações dos Estados Unidos, estão chegando perto. As 
companhias pretendem investir US$ 8 bilhões e US$ 20 bilhões, respectivamente, com o 
objetivo de alcançar, entre elas, 40% dos lares americanos até 2010. 
 
Além disso, cada vez mais as empresas de TV a cabo oferecem suas conexões de televisão, 
internet e telefonia como um "pacote" de serviços, com uma única conta de cobrança. A 
Comcast, maior companhia de comunicação a cabo do mundo, reorganizou-se com o objetivo 
de se concentrar no "triple play "— como é conhecido no setor a oferta combinada de serviços 
de telefonia, internet e TV por assinatura pelo mesmo provedor. 
 
"Eu, no mínimo, subestimei o quanto é importante para o consumidor fazer uma ligação 
telefônica e ser atendido por uma pessoa capaz de fazer a instalação doméstica de todos os 
três produtos ao mesmo tempo", reconhece Brian Roberts, presidente do conselho de 
administração e executivo-chefe da Comcast. O triple play "é o motor daquilo que mudou o 
negócio". 
 
Os investidores estão mais confiantes em relação às perspectivas para o setor, que reuniu as 
ações "blue chips" de melhor desempenho em Wall Street no ano passado. "Ao longo de 2005, 
o setor de TV por assinatura foi apanhado pelo pessimismo e a percepção era de que não 
haveria nenhum vencedor", diz Moffett. 
 
"Um ano depois, o consenso parece ser de que não haverá perdedores." Mas Moffett 
acrescenta, rapidamente, que essa percepção provavelmente vai mudar de novo, com alguns 
se beneficiando às custas de outros. 
 
A indicação mais clara do novo esplendor da banda larga é a decisão de Rupert Murdoch, 
presidente do conselho de administração e executivo-chefe da News Corp., de vender a 
participação de seu grupo de mídia na DirecTV, a maior operadora de TV por satélite dos 
Estados Unidos. Sob as velhas suposições — de queda nos preços da internet em banda larga 
—, o único serviço pelo qual os executivos das operadoras de telefonia, satélite e cabo 
acreditavam que seria possível cobrar um preço alto era o fornecimento de centenas de canais 
de televisão. Mas as companhias de satélite, embora possam fornecer esses canais, ficam 
atrás de suas concorrentes de TV a cabo em um aspecto: elas ainda hão podem fornecer 
banda larga. 
 



Em dezembro, Murdoch firmou um acordo de US$ 10 bilhões para vender 38% da Di-recTV 
para John Malone, o pioneiro da TV a cabo, em troca das ações com direito a voto que Malone 
tinha na News Corp. O acordo com a Liberty Media de Malone está sendo analisado pelas 
autoridades reguladoras e poderá . ser concluído até julho. Embora o negócio tenha atendido 
ao desejo do magnata da mídia de aumentar a participação de sua família no capital votante 
da News Corp., a percepção de Murdoch os pacotes populares oferecidos pelos grupos de TV a 
cabo e de telecomunicações foi uma consideração importante. 
 
A DirecTV tentou encontrar uma maneira de oferecer acesso em banda larga e, no começo de 
2006, Murdoch declarou-se confiante de que em dois meses a empresa estaria fazendo isso. 
Seu pronunciamento acabou se mostrando apenas um pensamento positivo e não muito tempo 
depois Murdoch já falava com seus executivos mais próximos na News Corp. sobre alternativas 
à participação de US$ 10 bilhões da companhia na DirecTV. 
 
De acordo com documentos enviados recentemente a autoridades reguladoras americanas, as 
razões das discussões foram os "desafios estratégicos, competitivos e tecnológicos" que a 
companhia de TV por satélite enfrentava. Isso representa uma mudança dramática na 
percepção da importância da distribuição por satélite, especialmente na esteira da briga que 
Murdoch moveu durante uma década, contra as autoridades reguladoras e os concorrentes, 
para adquirir a DirecTV. Em 2003 ele havia abocanhado uma participação na EchoStar, uma 
operadora de TV por satélite concorrente. 
 
"As pessoas já previam, em 2003, que a banda larga iria se tornar onipresente em poucos 
anos", diz um executivo familiarizado com a aquisição da DirecTV. "O que ninguém percebeu 
na época, ou não quis pensar a respeito, foi como ela seria usada e quais seriam os reveses de 
não se oferecer acesso em banda larga aos clientes." 
 
No mês passado, Murdoch reconheceu que, para a DirecTV, "será muito difícil competir com o 
apelo do triple play, que poderá se tornar uma jogada ainda maior (incluindo os serviços de 
telefonia móvel)". A investidores, Murdoch afirmou: "Estamos reduzindo nossos investimentos 
na,, TV por satélite naquele que certamente é o mais competitivo dos três mercados de TV por 
satélite em qjie operamos atualmente. Estou extremamente otimista com o futuro desse 
mercado no Reino Unido e na Itália". 
 
De fato, as operadoras de satélite dos EUA são prejudicadas não só por dificuldades comerciais 
e tecnológicas. Mais do que em grande parte da Europa e outras partes do mundo, lá a 
regulamentação protege as companhias de telecomunicações e de cabo. Enquanto nos EUA 
não existem exigências que garantam aos concorrentes usarem os sistemas de telefonia ou 
redes de transmissão terrestres a taxas razoáveis, em países como o Reino Unido as 
autoridades obrigam essas redes a se abrirem aos competidores. Desse modo, no Reino Unido 
a British Sky Broadcasting de Murdoch pode usar linhas telefônicas para fornecer conexões da 
internet junto com serviços de televisão por satélite. A BSkyB está empreendendo um esforço 
agressivo para oferecer banda larga e telefonia, além do serviço de televisão multicanal, sob o 
slogan: "Surf, speak, see" (Surfe, fale, veja). 
 
Uma maneira de se contornar as restrições nos EUA é os concorrentes se unirem — o que está 
levando a especulações sobre fusões e aquisições entre grupos de TV por satélite e 
telecomunicações em particular. Discussões de alto nível já estão ocorrendo dentro da DirecTV 
sobre quem serão seus parceiros do setor de telecomunicações. Um dos motivos que 
desencadearam isso foi a conclusão, em dezembro,—poucos dias depois de Murdoch e Malone 
terem assinado seu acordo envolvendo a DirecTV — de uma fusão de US$ 86 bilhões entre a 
BellSouth e a AT&T. O negócio coloca os contratos existentes em sobreaviso de 12 meses, 
segundo pessoas envolvidas. 
 
A DirecTV, que vende pacotes triple play com a BellSouth, espera firmar um acordo parecido 
com a AT&T, que historicamente sempre teve uma ligação próxima com á EchoStar. "Todos as 
pesquisas continuam a reforçar que o principal fator de decisão para os consumidores é que 
companhias oferecem a linha de serviços mais completa", diz Rick Welday, diretor de 



marketing da AT&T. O executivo acrescenta apenas que, como as relações entre a EchoStar e 
a DirecTV estão fortes e proporcionando novos clientes, a empresa vai avaliar suas opções. 
 
No setor, há especulações sobre a possibilidade de um dos grupos de telecomunicações tentar 
comprar a EchoStar ou a DirecTV, ou talvez adquirir uma pequena participação com a compra 
de ações de Malone. Até agora, ele tem sido vago em relação a seus planos para a DirecTV. 
"As pressões do ambiente competitivo e a necessidade de uma solução para os pacotes de 
serviços no médio prazo provavelmente aproximarão mais as operadoras de TV por satélite e 
as compa- nhias de telecomunicações no próximo ano", diz Aryeh Bour-koff, analista do banco 
UBS. 
 
Além disso, a liderança que as operadoras de TV a cabo têm sobre algumas de suas 
concorrentes das telecomunicações poderá diminuir depois que a Verizon, por exemplo, lançar 
grande parte de seus serviços de vídeo na região de Nova York este ano, para concorrer com a 
Cablevision. Há também a possibilidade de uma nova consolidaçã» no negócio de TV a cabo. A 
expectativa é de que a Comcast não receberá permissão das autoridades reguladoras para 
tornar-se muito maior, mas a divisão de TV a cabo da Time Warner, que no início do mês 
passou a ser uma companhia listada em separado, deverá tentar aumentar de tamanho. Dick 
Parsons, presidente do conselho de administração e executivo-chefe da Time Warner, disse 
recentemente que a consolidação da TV a cabo nos EUA parece ser um "processo que vai durar 
de três a cinco anos". 
 
Se esse período trouxer a incorporação mais ampla das conexões de telefonia móvel para o 
"quadruple play" a que Murdoch se refere, isso poderá reforçar a posição dos grupos de 
telecomunicações em relação às suas concorrentes de cabo e satélite. Ao mesmo tempo, 
porém, novos tipos de provedores poderão surgir se a banda larga sobre linhas elétricas de 
transmissão progredir de seu estágio inicial, ou se uma companhia da internet como o 
Google—que no ano passado pagou US$ 1,65 bilhão pelo YpuTube — mover-se em direção à 
ponta final do negócio. 
 
Malone se diz arrependido de ter vendido sua companhia de TV a cabo e afirma que sua 
capacidade de distribuição deficitária o prejudicou na indústria da mídia. Murdoch, para quem 
ele tem sido tanto um rival como um amigo, espera não precisar mais da força dos canais 
tradicionais para ampliar as oportunidades para o enorme volume de conteúdo de que a News 
Corp. dispõe — especialmente como proprietário do MySpace, outro grande depósito on-line de 
vídeos. 
 
Dependendo de como a BSkyB e seus pacotes de ofertas se saírem no Reino Unido sob o 
comando de seu filho James, e se, de maneira inesperada, as pessoas mudarem novamente 
seus hábitos de mídia, ê possível que Murdoch venha mais uma vez a olhar para os serviços 
via satélite de maneira diferente até o fim da década. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2007. Tecnologia & Telecomunicações, 
p.B3 


