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A:
pesar de toda a comodidade que a
transmissão de broadcast de TV

k para os celulares pode representar
para o usuário e o potencial aumento na
receita das operadoras, o serviço ainda
precisa vencer uma série de barreiras para
deslanchar. Entre os principais motivos para
as poucas ofertas comerciais, inclusive na
Europa e nos Estados Unidos, estão a
infinidade de padrões de tecnologia e a
ausência de um modelo de negócio
estabelecido e comprovadamente eficiente.
Calcula-se que neste ano serão vendidos
mundialmente 20 milhões de celulares
capazes de sintonizar transmissões de TV
móvel, com receita entre US$ 5 e US$ 10
mensais por usuário, o equivalente a R$
10,50 e R$ 21, respectivamente.

Hoje existem diversos padrões de TV no
celular, sendo que cada um deles propõe um
modelo de negócio diferente, balanceando
os interesses das operadoras de telefonia,
dos radiodifusores e dos produtores de
conteúdo. "Qualquer base sólida para o
sucesso precisa de padronização. O que o
mundo fará?", questiona Mário Baumgarten,
vice-chairman do UMTS Fórum para a
América Latina e chief technology officer
(CTO) da Siemens Networks, umas das
defensoras do padrão DVB-H. "Não há visão
convergente e nem a própria UIT (União
Internacional de Telecomunicações) tem se
manifestado sobre o assunto".

Embora o Brasil tenha adotado a
modulação do padrão japonês (ISDB-T) para
a TV digital terrestre - o que permite a
transmissão gratuita da programação para os
receptores móveis-, tecnicamente é possível
que tenhamos serviços pagos de TV móvel a
partir de outras tecnologias. Para que isso

ocorra, no entanto, o governo precisaria criar
esse serviço específico, reservar e licitar
faixas de freqüência para alocá-lo. "Televisão
é um serviço de comunicação social, regido
por regras próprias que determinam quem
pode explorá-lo. Não importa a plataforma
tecnológica, o serviço tem que se encaixar
na legislação existente", afirma Roberto
Franco, presidente da Sociedade Brasileira
de Engenharia de Televisão (SET) e diretor de
tecnologia do SBT.

Há um consenso na indústria de que a
melhor faixa para o serviço móvel
é a de UHF, porque seriam
necessárias menos estações
radiobase com a melhor
penetração indoor. No entanto,

"TELEVISÃO E UM SERVIÇO REGIDO POR REGRAS
PRÓPRIAS QUE DETERMINAM QUEM PODE

EXPLORÁ-LO. NÃO IMPORTA A PLATAFORMA
TECNOLÓGICA, O SERVIÇO TEM QUE SE ENCAIXAR

NA LEGISLAÇÃO EXISTENTE."
Roberto Franco, da SET/SBT

essa é a principal barreira que os
fornecedores enfrentam para disseminar o
serviço no mercado europeu. Isto porque
essa faixa ainda é usada pela TV analógica,
uma vez que a digitalização de todas as
transmissões deve ocorrer apenas em 2012.

Das ofertas comerciais no velho
continente destaca-se a da operadora italiana
3 Itália, que já conseguiu 110 mil assinantes
nas primeiras cinco semanas de sua rede
DVB-H. Finlândia e Alemanha também têm o
serviço e a operadora BT Movio, da

Inglaterra, prepara-se para
lançá-lo, com base na
tecnologia coreana DMB. Fora
da Europa, a TV no celular
existe nos EUA, Japão e
Coréia do Sul.

E no Brasil....
O padrão DVB-H talvez seja

aquele que possa oferecer
maior escala tanto para a infra-
estrutura quanto para os
terminais. Isto porque ele nasce
do padrão de TV digital usado
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"QUALQUER BASE SOLIDA PARA
O SUCESSO PRECISA DE PADRONIZAÇÃO.

O QUE O MUNDO FARÁ? NÃO HÁ VÍSÃO
CONVERGENTE E NEM A PRÓPRIA UIT TEM SE

MANIFESTADO SOBRE O ASSUNTO."
Mário Baumgarten, do UMTS Fórum

porque haveria a possibilidade
de se adotar um modelo
"colaborativo". Os radiodifusores
poderiam explorar esse
mercado com o serviço gratuito
de TV no celular e, ao mesmo tempo, as
operadoras ofereceriam conteúdo pago.
Quem financiará o terminal? Poderiam ser
as operadoras, se houvesse espaço para
elas venderem conteúdo pago, o que é
possível com o DVB-H.

Baumgarten argumenta que com a
adoção do padrão brasileiro de TV digital
baseado no japonês, o governo optou por
um modelo "radiodifusor-centric", já que as
teles não subsidiariam um aparelho capaz de
receber um serviço sobre o qual elas não
ganham nada. Franco, da SET/SBT, lembra
que o serviço de TV no celular poderá ser tão
atraente para o usuário que, mesmo sem
obterem receita adicional com ele, as teles
poderiam ter interesse em subsidiar os
aparelhos. "Se uma empresa fizer, as outras
certamente não ficarão de fora", diz ele.
Franco lembra que a transmissão do sinal
digital será para dispositivos portáteis,
inclusive o celular. "No momento que o
usuário estiver assistindo a TV ele não estará
usando a rede da operadora. Haverá
também aparelhos que receberão o sinal de
TV, mas não serão telefones. O serviço será
como hoje, já existe o rádio no celular",
afirma Franco.

No Brasil, as operadoras evitam falar em
alguma escolha dos padrões internacionais.
O fato é que a opção pelo padrão próprio
deixou um vácuo no mercado. "Essa
combinação exclusiva de ISDB-T com GSM
abre espaço para transmissão de vídeo pela
própria rede de dados", afirma Marcos

Quatorze, diretor de serviços
de valor agregado da Claro.
Parece que, por um bom
tempo, esse será o caminho
seguido pelas teles no Brasil. É
claro que para que o usuário
tenha uma experiência
satisfatória, as redes precisam

por toda a Europa (o DVB-T). Além disto, a
combinação DVB-H com a terceira geração é
cotada como a que seria capaz de produzir
os aparelhos mais baratos, o que seria
especialmente interessante para os países
emergentes, como o Brasil.

No entanto, o DVB-H só conseguiu
padronizar até agora os protocolos da
camada física, a primeira da transmissão do
sinal. Nas camadas superiores, onde existem
os protocolos mais complexos, como o DRM,
por exemplo, ainda não há padronização. Isto
é um problema para as
operadoras, que poderão sofrer
com a falta de interoperabilidade
do padrão com os sistemas
dos fornecedores. "Está tudo
muito desalinhado no mundo.
Não adianta alinhar as coisas
menores, se as grandes
estão desalinhadas",
defende Baumgarten.

Mesmo reconhecendo os
problemas do padrão europeu,
Baumgarten acredita que seria a
melhor opção para o Brasil,

ter mais largura de banda,
problema que deverá ser
resolvido com a 3G. "Trazer um
DVB-H para o Brasil depende
de freqüência, que é
concessão pública, e isto
nunca se desenrola
rapidamente", afirma Quatorze.

Além dos já tradicionais
serviços de downloads e vídeo
streaming, a Claro mantém
uma parceira com a Mobi TV,
empresa especializada em
serviços de TV pelo celular. Por

meio desta aliança, os clientes da operadora
podem assistir ao vivo pela rede de dados
(com atraso de 30 segundos) a 11 canais
internacionais, sendo que em alguns deles
existe também uma programação específica
para o celular.

Com relação a uma possível colaboração
entre as operadoras e os radiodifusores, para
viabilizar a TV digital no celular, Quatorze,
afirma que não há nenhuma negociação em
andamento. Uma das possibilidades de
incluir as teles no negócio e
conseqüentemente viabilizar a entrada dos
aparelhos compatíveis (através do subsídio)
seria usar suas redes para o canal de
retorno. Por este meio, o usuário poderia
interagir com o conteúdo.

Quatorze afirma que os radiodifusores
poderiam ter uma programação paga,
paralela à transmissão gratuita,
especialmente criada para o celular,
enquanto as operadoras ofereceriam canal
para interatividade. "O subsídio se viabiliza
através de uma receita. Se existir um
modelo de negócio que ofereça ganho, é
preciso fazer as contas para ver se
compensa", diz ele. Quatorze lembra que
não apenas o chip de TV encarece o
aparelho, mas também o processador que
precisa ser melhor, a tela maior e a bateria
com mais capacidade. "O conjunto todo
será caro. Para atingir a massa será
necessário subsidiar, mas apenas se houver
uma receita em contrapartida."

O serviço de TV no celular com
programação deve crescer a partir da
introdução da 3G, opina a gerente de
conteúdo e aplicações da Oi, Fiamma Zarife.
No entanto, a executiva esclarece que as
redes de 2,5G não inviabilizam o serviço.
Desta forma, ainda no primeiro semestre
deste ano a Oi deverá ter um serviço de TV
com programação. Enquanto isso, a

"ESSA COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DE ISDB-T COM
GSM ABRE ESPAÇO PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO
PELA PRÓPRIA REDE DE DADOS."
Marcos Quatorze, da Claro
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"A ESCALA E UM PROBLEMA NO COMEÇO, MAS
DEPOIS ISTO É SUPERADO. AINDA MAIS EM UM
PAÍS COMO O BRASIL, ONDE A TELEVISÃO FAZ

PARTE DA CULTURA NACIONAL."
Paulo Breviglieri, da Qualcomm

operadora aposta fortemente no serviço de
vídeo por streaming e download. O último
lançamento da Oi foram os Mobisodes. São
novelas curtas criadas para celular, com
novos episódios diariamente. O usuário pode
fazer o download por R$ 0,99 por capítulo. A
história tem 22 episódios, distribuídos em
cinco capítulos. Fiamma lembra que está
aparecendo também outra onda de
programação de conteúdo,
aquele gerado pelo próprio
usuário (leia reportagem sobre o
assunto à pág. 10).

Transposição de barreiras
De olho na multiplicidade de

padrões, a Qualcomm - que
desenvolveu o MediaFLO -
lançou um chip capaz de resolver
o problema dos fabricantes de
aparelhos. Trata-se do UBM, que
permite receber sinal de
programação televisiva no celular
em três padrões: o norte-
americano MediaFLO, além do
europeu e do japonês.

Motorola e Samsung preparam-se para
lançar no mercado mundial handsets
dotados do chip UBM. Isto poderá viabilizar a
transmissão para o celular no Brasil, pois
com a opção pelo padrão de modulação
japonês restou o inconveniente imediato de
não haver fabricante no mundo que tenha

uma combinação de ISDB-T
com GSM. A direção da
Qualcomm acredita que os
primeiros celulares com o chip
cheguem ao mercado no início
de 2008, coincidentemente o
mesmo período para início da implantação
da TV digital brasileira em caráter comercial.
No entanto, as especificações do padrão

brasileiro serão incorporadas
em uma segunda geração do
UBM. "A escala é um
problema no começo, mas
depois isto é superado. Ainda
mais em um País como o
Brasil, onde a televisão faz
parte da cultura nacional",
afirma Paulo Breviglieri, diretor
de tecnologia da Qualcomm
do Brasil.

MediaFLO é uma
tecnologia criada
especificamente para
transmissão de TV no
celular, ao contrário dos
padrões japonês e europeu,

que são derivados do padrão fixo. Breviglieri
acredita que, por este motivo, a tecnologia
oferece melhor desempenho, com menor
consumo de bateria e protocolos menos
robustos em relação a outras concorrentes,
o que facilita o trabalho dos pequenos
processadores dos celulares.

"A função de TV móvel foi
apêndice no padrão europeu e
japonês. Desta forma, o serviço
acaba esbarrando em limitações
técnicas do padrão original
para receptores fixos", diz ele. A
MediaFLO foi adotada pela
Verizon e Cingular, nos EUA,
por meio da subsidiária
MediaFLO Inc., criada pela
Qualcomm. Na Europa, os
testes foram bem-sucedidos
com a BSkyB, operadora de
DTH do Reino Unido.

Como se pode perceber, freqüência é
uma forte barreira para a disseminação do
serviço tanto na Europa quanto em países
emergentes. Para tentar driblar o problema,
alguns fabricantes estão apostando em
tecnologias alternativas. A Alcatel-Lucent, por
exemplo, aposta fortemente no DVB-SH, que
é a base do padrão DVB usando o satélite
para enviar o sinal. Este padrão usa a
freqüência de 2,2 GHz, adjacente à
freqüência usada pelo UMTS (2,1 GHz).
"Assim, a rede UMTS passa a ser uma
estação repetidora do sinal satelital", explica
Mercedes Martin, diretora da área de
soluções móveis da Alcatel-Lucent.

Por enquanto, segundo Mercedes, o
padrão está sendo testado por diversas
operadoras, como Telefônica, France
Telecom, Orange e T-Mobile. No Brasil, a
faixa de 2,2 GHz é usada para comunicação
marítima, e seria mais fácil de licitar do que
as faixas de UHF, que pertencem a empresas
com seus negócios estabelecidos.

Outra tecnologia criada como
alternativa ao imbróglio da faixa de
freqüência é a MBMS, cujo
desenvolvimento está sendo liderado pela
Ericsson. Essa tecnologia permite que,
através de uma simples atualização de
software, as redes de 3G sejam capazes
de enviar sinal de TV para o celular,
explicou Kurt Sillén, vice-presidente de
multimídia da empresa sueca, durante
visita ao Brasil neste mês. O padrão foi
desenvolvido no âmbito do 3GPP, o que,
segundo Sillén, garante a padronização
dos protocolos e, conseqüentemente, a
interoperabilidade entre sistemas.

O que se pode concluir é que ainda há
muito por fazer. Todos esses padrões
poderão chegar ao Brasil, mas ainda
precisamos dar o passo anterior em direção
à 3G. Enquanto isto, as iniciativas acontecem
pela rede de dados, o que não é exatamente
a melhor forma de transmitir TV no celular. Já
a TV aberta no celular, esbarra na dificuldade
dos aparelhos ganharem escala, já que o
padrão brasileiro utiliza a modulação ISDB-T
usada apenas no Japão.
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