
Para inglês ver?
Apesar do esforço do governo para que se ofereça o sinal grátis, a restrita
oferta de aparelhos, a baixa abrangência geográfica e a tela pequena
põem em dúvida o sucesso do serviço.

A
pesar de toda a atratividade
do conteúdo da TV aberta, a
previsão da indústria de
telecomunicações é que os
consumidores não terão

tanto interesse em assisti-la nos seus
dispositivos móveis. Isso por causa da
ainda restrita oferta de modelos de apa-
relhos, do conteúdo não adaptado à teli-
nha e da limitada abrangência do sinal.
As operadoras e até os fabricantes apos-
tam todas as suas fichas em serviços
pagos de TV. Os radiodifusores, entretan-
to, ignoram o pessimismo e apresentam
argumentos fortes para o sucesso da W
digital móvel terrestre, além da própria
qualidade do conteúdo da TV aberta. O
principal deles talvez seja a experiência
japonesa, cujo modelo de transmissão
gratuita foi copiado pelo Brasil.

No Japão, grande parte dos celulares
vendidos têm receptor de TV digital inte-
grado. Ver as pessoas andando e, ao
mesmo tempo, olhando para a tela do
aparelho já é bastante comum. A verdade
é que só o tempo dirá quem estava certo.
"As pessoas querem a televisão móvel do
mesmo jeito que elas têm em casa", argu-
menta Roberto Franco, presidente do
Fórum Brasileiro de TV Digital (SBTVD).
Segundo ele, na Europa, onde a maior
parte dos países adotou o modelo pago, o
serviço não pegou. Franco compara o
serviço com a transmissão de rádio FM
que hoje boa parte dos celulares oferece.
"Se rádio FM tem atratividade, a TV aber-
ta não vai ter?", provoca ele.

Fiamma Zarife, gerente de conteúdo
da Oi, resume bem como as operadoras
encaram essa realidade: a transmissão
não deve concorrer com a oferta paga
das operadoras, justamente porque
neste caso os clientes têm acesso a um
conteúdo Premium. "É como na TV por
assinatura. Existe a TV aberta gratuita,
mas os clientes procuram conteúdo dife-
renciado", diz ela. Franco, no entanto,
lembra que 70% da audiência da TV por
assinatura são dos canais abertos.

É claro que os players da telefonia
não ficaram satisfeitos com a decisão do

governo de excluí-los do mode-
lo de negócio da TV digital,
uma vez que o sinal não passa
pela rede de telefonia. Existe
uma expectativa longínqua de
um dia haver interatividade
também no celular. Aí sim, o
canal de retorno pela rede das
operadoras poderia ser um
forte modelo.

Como se pode obser-
var, as operadoras
não vêem a W
digital móvel
como uma amea-
ça para os atu-
ais serviços de
vídeo ou até de
W que já são
oferecidos. A
Vivo, por exemplo,
interrompeu tem-
porariamente a
transmissão do canal
Band, que era gratuita, para passar a
cobrar dos clientes na retomada do ser-
viço, a partir de fevereiro. "Esse serviço
tem um consumo muito forte de banda.
O período gratuito foi uma experimenta-
ção. Agora vimos que funciona", afirma
Roger Sole, diretor de marketing do seg-
mento Premium. "Estamos analisando
qual será a estratégia da Vivo no mundo
da TV digital e qual será a melhor forma
de aproveitar a situação. Talvez com a
interatividade, mas não será no curto,
nem no médio prazo."

A Oi, por sua vez, desde o final do
ano passado tem reforçado sua atuação
no segmento de vídeo, inclusive na
parte de TV. Um dos lançamentos da
companhia nessa área é o Você na Tela,
através do qual o usuário faz o upload
do seu próprio vídeo, que pode ser aces-
sado por outros usuários. Além disto, a
empresa promete para março o seu ter-
ceiro mobisode (junção de mobile com
episodes), novelas para celular. As duas
iniciativas anteriores, Cativeiro e
Parafina, eram voltadas para o público
adolescente. Os dois mobisodes tiveram
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boa aceitação. Agora, a idéia é testar o
formato para um público mais adulto. A
partir do final do ano passado, a Oi tam-
bém iniciou sua oferta de canais de TV,
incluindo o inédito Humanóides, de-
senvolvido especialmente para a tele
pela produtora Raccord. São duas horas
de programação mensal que entram em
looping. "No celular não há necessidade
de se produzir programação para 24
horas. As pessoas consomem pílulas de
conteúdo", destaca Fiamma.

Conteúdo adaptado
No geral, todas as operadoras já

ensaiam suas ofertas de TV e de vídeos
gerados pelo usuário, nos moldes do
You Tube. A Claro tem o Idéias TV, com
12 canais, e o Claro Vídeo Maker, na
linha do You Tube. A TIM tem o TIM
Studio. Ambas remuneram o usuário.
Esses serviços são oferecidos de forma
bastante incipiente porque vídeo em
geral consome muita banda e as opera-
doras ainda não têm as redes de tercei-
ra geração, com exceção da Claro e da
Telemig Celular. O grande consenso
nesse segmento é a necessidade de



"No celular não há necessidade de se produzir programação para
24 horas. As pessoas consomem pílulas de conteúdo."

Fiamma Zarife, da Oi

adaptação do conteúdo para a tela
diminuta do aparelho.

"Qual é a atratividade de uma tela de
celular para ficar assistindo a um progra-
ma de 15 minutos?", questiona o gerente
da área de produtos móveis da Motorola,
Henrique Freitas. "Existe a conveniência
de assistir a algo, mas o quê? É preciso
entender que tipo de conteúdo se adapta
à tela do celular. Não é uma questão de
comodidade, e sim de sucesso de negó-
cio." Para Franco, do Fórum SBTVD,
porém, não há necessidade de conteúdos
específicos para que o serviço seja bem-
sucedido. Quando os usuários estão em
trânsito, por exemplo, podem ter oportu-
nidade de assistir à programação da TV
aberta, como um telejornai. "São Paulo é
uma cidade onde as pessoas ficam três
horas no trânsito. Portanto, a demanda
está estabelecida", diz ele.

Existe uma clara demanda para a
TV em dispositivos móveis (e não ape-
nas em celulares), assegura Franco. E o
acesso ao conteúdo sob demanda gra-
tuitamente pela internet, como os pod-
casts e videocasts, deverá desencorajar
o público de baixar o serviço oferecido
pelas operadoras.

Como a recepção do sinal de TV digi-
tal terrestre abrange também outros
dispositivos móveis, alguns
fabricantes já começam a se
posicionar. A Gradiente lançou
uma W portátil e móvel com
tela de 4 polegadas, enquanto
a Tec Toy e outros fornecedo-
res apostam em produtos com
entrada USB para notebook ou
desktop, uma espécie de pen
drive com antena para TV
digital embutida. Na avaliação
de Franco, essas iniciativas
são uma "prova de conceito" e
a tendência é que o sucesso
estimule os fabricantes de celu-
lares a embutirem o receptor:
"O celular não precisa ser um
top de linha. No começo pode
ser que eles sejam caros, mas
com a escala a tendência é baratear.
Além disto, quem manda é o consumi-
dor. Se o consumidor quiser a função,
duvido que eles fiquem de fora."

Mas no bloco dos fabricantes de

handsets, o discurso é basica-
mente o mesmo: entrarão
neste mercado quando ele
existir. A LG disse que terá
aparelhos disponíveis no
padrão brasileiro, provavel-
mente no terceiro trimestre
do ano. Mas, como lembra Carlos Melo,
diretor de vendas da área de celulares
da empresa, o "drive é sempre a opera-
dora". Já a Nokia adotou o padrão
DVB-H difundido na Europa e informa
que o desenvolvimento de um aparelho
para o mercado brasileiro ainda não
está nos seus planos. É sabido que as
operadoras não pretendem subsidiar
tais aparelhos, já que não haverá receita
atrelada a eles.

A exceção é a Samsung, que prepara
para março o seu aparelho que sintoniza
o sinal da TV digital. Segundo André
Varga, gerente de produto da área de
telecom da empresa, já foram firmados
acordos com algumas operadoras. E como
o aparelho também é de terceira geração,
as operadoras poderão ter interesse em
subsidiá-lo. Sobre o investimento em
desenvolvimento do terminal, argumen-
tou que não foi muito alto: "É uma combi-
nação única, que só atende ao mercado
brasileiro, mas todos os componentes

usados são de linha." O preço
estimado para o consumidor
brasileiro é de R$ 1,5 mil.

O executivo lembra que um
aparelho pode ter o componen-
te da TV digital mesmo que não
seja de terceira geração.
"Teremos até mais modelos
que suportam essa finalidade,
dado o perfil cultural do brasi-
leiro", revela.

De fato, um dos motivos que deve
pesar na escolha do consumidor é a alta
qualidade da TV brasileira. Quem perde o
começo da novela, porque está no ônibus
voltando para casa, poderá assisti-la no
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celular, por exemplo. Segundo
Varga, o Japão (modelo gratui-
to), a Coréia (pago e gratuito) e
alguns países da Europa (pago)
observaram uma mudança nos
horários dos picos de audiên-
cia. O que se percebeu nesses
países é que o prime time da
manhã é estendido e o da noite
é antecipado. Isso porque as
pessoas acabam terminando
de assistir o jornal da manhã

enquanto se deslocam para o trabalho, e
à noite, na volta para a casa, também já
sintonizam a TV. Foi criado ainda o tercei-
ro prime time-, a hora do almoço.

"A W no celular se popularizará no
Brasil, a velocidade depende do ritmo
de cobertura do sinal", diz ele. Para
Varga, no médio prazo as operadoras
também ganharão com a interatividade.
"Quanto antes elas criarem o hábito nos
usuários, melhor."

Alternativas
Existem várias alternativas tecnológi-

cas para se introduzir no mercado brasi-
leiro um serviço de TV móvel que con-
temple a operadora. As principais são o
DVB-H, que foi praticamente descartado,
uma vez que é uma tecnologia de TV
digital terrestre, e não apenas móvel; o
MediaFLO, de propriedade da Qualcomm;
e o Multimedia Broadcast Multicast
Service (MBMS), capitaneado por um
conjunto de empresas européias, entre
elas a Ericsson. No caso do MediaFLO, o
serviço esbarra na necessidade de cons-
trução de uma nova infra-estrutura dedi-
cada especialmente para a TV móvel. Já
a tecnologia MBMS é uma evolução da
3G, padronizada portanto pelo 3GPP.

Em linhas gerais, MBMS é uma tec-
nologia que permite fazer broadcast a
partir das redes de 3G. Além disto, a
operadora pode introduzir publicidade
segmentada. Na opinião de Rodrigo de

Santi, diretor de desenvolvimento
de negócios multimídia da
Ericsson, a tendência é que os
serviços (W digital móvel e algu-
ma alternativa de serviço pago)
coexistam no Brasil. Ele não acre-
dita que o fato de o sinal da TV
aberta estar disponível gratuita-

mente possa prejudicar o interesse das
operadoras e dos clientes pelo serviço
pago. Isto porque, embora o conteúdo da
TV brasileira seja de qualidade, o usuário
terá serviços adaptados para o celular.
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