
TV pessoal
nova geração de plataformas de TV traz à tona não apenas uma outra
forma de assistir à televisão, mas também modelos de negócios e até a
cadeia de valor com outra perspectiva, Esta primeira parte do suplemento

especial elaborado porTELETIME mostra que os playersfazem diferentes apostas
em conceitos de interatividade nas redes móvel e na fixa. Tudo com o objetivo de
criar um bom chamariz para atrair o consumidor.

A TV 2.0 deverá respeitar a tendência de a atividade humana assumir cada vez
mais um caráter individual e móvel, o que exige a criação de produtos voltados
para o gosto de cada telespectador. O modelo de publicidade também deverá
mudar para acompanhar a evolução do consumidor, já que este terá a opção de
evitar os comerciais tradicionais.

Na edição de outubro traremos a segunda parte do suplemento, já com a
visão da cobertura do seminário TV 2.0, que a Converge Comunicações realiza
neste mês em São Paulo.



Façam suas apostas!
ESTÃO NA PAUTA CONCEITOS COMO INTERATIVIDADE,
CONTEÚDO COMPARTILHADO, NOVAS PLATAFORMAS,
IPTV E LARGURA DE BANDA: ONDE VAI DAR TUDO ISSO?

TV 2.0 muda não só a forma
de assistir à programação,
como também os modelos de
negócios e a própria cadeia de
valor. Cada um dos players

envolvidos nas diversas plataformas tec-
nológicas de TV em dispositivos móveis e
na rede fixa aposta em um conceito dife-
rente de interatividade, e em conteúdos
mais ricos, capazes de atrair a atenção do
público consumidor.

li há ainda outro componente nessa
discussão, que é a IPTV, plataforma que na
Europa já é uma realidade, mas que no
Brasil ainda precisa de regulamentação.
Mesmo assim, o mercado não está de bra-
ços cruzados, ao contrário, surgem inúme-
ras iniciativas, cada uma buscando anteci-
par o futuro. Com a adoção dessas novas
plataformas, a competição entre operado-
ras de TV e de telefonia que oferecem
radiodifusão deve esquentar ainda mais.

Para Jesper Rhode, vice-presidente de
multimídia da Ericsson, o conceito de TV
2.0 está inflacionado, ou seja, está sendo
designado para identificar qualquer tipo
de iniciativa diferente da W de massa,
unilateral. "Nosso entendimento é muito
claro, TV 2.0 é o conceito de conteúdo
gerado pelo usuário", afirma ele, e traça
uma cadeia evolutiva para mostrar as
diferentes fases da TV: de massa, por
assinatura, pay-per-view, VoD e TV 2.0.

Usuário na produção
No caso da IPTV, no ponto de vista de

Rhode, o que muda é a "transportadora".
Mas quando se fala em TV 2.0, qualquer
pessoa poderia contribuir com o conteú-
do. A Ericsson trabalha com isso de
várias formas. Uma delas é o aplicativo
de TV interativa e conteúdo gerados pelo
usuário por meio da solução "Me-On-TV"
da empresa, em nível global, em parceria
com a End emol International. Na Holanda,
a plataforma da Ericsson permite que os
telespectadores telefonem e interajam
com os participantes do programa Big
Brother, por exemplo.

"O maior precursor da TV 2.0 é a lar-
gura de banda suficiente. Ela já está

dobrando a cada ano, em média.
Em pouco tempo a TV de alta
definição será algo mais normal
aqui no Brasil também", acredita
Rhode. Essa nova realidade,
segundo ele, cria demanda do
usuário final e as operadoras aca-
barão atendendo.

Quando se fala em conteúdo
em HDTV, logo se pensa em inte-
ratividade. Mas as emissoras de
TV ainda estão engatinhando
nessa questão, tentando aceitar a
idéia de que o investimento ó
necessário e inevitável. Mas
enquanto puderem adiar o desem-
bolso, é isso que farão. Ao menos
na opinião de Humberto
Candil, diretor geral dos
canais Band, que compa-

ra a importância dessa mudança à da TV
preto e branco para a colorida, na década
de 70. "Teremos que produzir, captar e
editar em alta definição", admite Candil.

João Mesquita, diretor do Telecine,
cita outra variável nessa equação: "A
questão é quanto o telespectador está
disposto a pagar pola qualidade da
HDTV". As dúvidas que assaltam o exe-
cutivo da HBO, Gustavo Grossman, tam-
bóm são igualmente inquietantes:
"Precisamos analisar se o mercado bra-
sileiro está pronto para a TV de alta
definição e como o País se posiciona na
América Latina". Mas, por outro lado,
ele vê o HDTV como o padrão considera-
do denominador comum, dentro de dois
a três anos. "Pouco a pouco a definição
standard vai desaparecer."

Planos secretos
Porém, nenhum dos executivos revela

seus planos para dar à TV por assinatura
o diferencial em relação à TV aberta com
alta definição. Nenhum deles comenta,
tampouco, os desafios, custos e modelos
de negócios que pretende explorar.

Para a professora do curso "TV Digital:
a roinvenção da TV", da ESPM (Escola de
Propaganda e Marketing) e profissional
do canal ESPN, Ana Lúcia Fugulin, a TV
digital e a interatividade são diretamente
relacionadas. "O público quer interagir.
Ninguém mais quer ser passivo em frente
à TV, é um movimento sem volta, não
adianta ter só qualidade de som e de ima-
gem", afirma. Alam da legislação, que
ainda não foi definida, ela acha que tam-
bém falta um modelo de negócios que faça
sentido para os players.

Marcelo Miranda, diretor de aquisição
e novos negócios da Sky, coloca o dedo na
ferida ao admitir que o que atravanca a
adoção da interatividade pelas emissoras
é o fato do que ela não traz receita.

IPTV na Espanha
O Imagenio, serviço de IPTV

da Telefônica de Espana, está
disponível aos seus 4,5 milhões
de assinantes de banda larga
por ADSL no país europeu. Os
assinantes recebem um pacote
de canais por apenas 3 euros/
mês (além da assinatura da
banda larga). O pacote comple-
to custa a partir de 43,9 euros
mensais. A operadora não cobra
pelo set-top box.
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"Precisamos analisar se o mercado brasileiro está pronto para a TV
de alta definição e como o País se posiciona na América Latina."

Gustavo Grossman, da HBO

A oferta conta com dois pacotes ini-
ciais de conteúdos: Imagenio Básico (30
canais) e Imagenio Familiar (60 canais),
incluindo 15 canais de áudio, futebol em
pay-per-view e um conjunto de serviços
de informação e comércio eletrônico. O
slogan usado para divulgar o serviço é "A
TV pessoal, sem horários". Existem duas
modalidades de aquisição do serviço: Duo
(W e chamadas telefônicas) e Trio (TV,
chamadas telefônicas e ADSL). Em ambas,
o usuário pode escolher o pacote básico
ou familiar. O Imagenio tom hoje cerca de
570 mil assinantes na Espanha.

"A oportunidade da plataforma IPTV
na Europa 6 estimada em 1,9 bilhão de
euros em 2008 (equivalente a RS 56,2
bilhões), valor que chegará a 5,7 bilhões
de euros em 2013 (R$ 137,4 bilhões)",
relata Jan Teu Sythoff, gerente da
Pyramid Research (EMEA - Europa,
Oriente Médio e África). Dados da com-
panhia indicam que quando só fala de
crescimento das plataformas, IPTV está
no topo da lista, seguida por voz sobre
IP, transmissão de dados por telefonia
móvel, banda larga fixa e telefo-
nia celular, nesta ordem.

A empresa de pesquisa identi-
ficou também a receita de sucesso
de IPTV: uma combinação de pre-
ços atrativos com uma velocidade
cada vez maior do banda larga,
além de novas características
(como a interativida.de) e a inova-
ção. A ampliação da adoção de
fibra óptica é outro fator para o
sucesso: o Reino Unido investiu
1,5 bilhão de libras (R$ 44,4
bilhões) em fibra óptica. Na
Alemanha, a fibra óptica, está pre-
sente em 98% das casas. "O con-
teúdo único oferecido via IPTV" e
os atributos de interatividade
estão atraindo usuários até mesmo
do competitivo mercado de TV
paga", afirma Sythoff.

Cenário local
Enquanto isso, no Brasil, a

operadora espanhola mostrou ao
público brasileiro, durante a
ABTA, em agosto, como o Imagenio
funciona. Foi montado um cenário

em que o computador
estava no centro de
armazenagem de todo
o conteúdo. Para a
companhia, o acesso à
web por fibra óptica 6
mais rápido e essen-
cial para unir todos os produtos.

Na prática, a iniciativa mais
similar ao Imagenio que temos é
o caso da Brasil Telecom com o
Videon, serviço lançado no final
de setembro de 2007. Por enquan-
to, está disponível para comercia-
lização apenas em Brasília.

O Videon oferece conteúdo
audiovisual por banda larga na
TV do cliente, na forma de vídeo
sob demanda (VoD, em inglês),
com mais de mil opções de con-
teúdo. A programação, feita em
parceria com provedores nacio-
nais e internacionais, fica à dispo-
sição em urna biblioteca virtual. É
possível voltar, avançar, pausar e
parar o que está assistindo e vol-

tar a ver depois. Novas funcio-
nalidades interativas estão em
estudo, como jogos on-line,
mensagem instantânea e acesso
à conta bancária.

Para o diretor adjunto de
desenvolvimento de negócios e
vídeo comunicação da BrT,
Carlos Watonabe, TV 2.0 e IPTV
são sinônimos e ainda não há
outra iniciativa como a de sua
empresa no Brasil. "Fomos os

primeiros e ainda somos os únicos."
O triple play (TV, telefone e banda

larga na mesma infra-estrutura) é o
caminho natural para. as empresas de
telecomunicação, opina Watanabe, apon-
tando a questão regulatória como o
entrave que não permite a ampliação da
oferta do produto. "Nossas expectativas
são grandes. Mas, para oferecermos
pacotes, como outras operadoras de TV
por assinatura em todo o mundo, temos
plena convicção de que poderemos fazer
isso somente após a aprovação do proje-
to de lei que está em tramitação no
Congresso", afirma ele, referindo-se ao
PL 29 (projeto que cria novas regras para
o setor de TV paga). A empresa aguarda
o momento de pôr em prática a interati-
vidade. "Esta é uma possibilidade, pois,

por definição, o produto é bidi-
recional, mas ainda não é pos-
sível fazer upload de conteúdo
por razões técnicas, pela dificul-
dade de catalogar e de garantir
a qualidade do material."

A BrT, porém, deve em breve
defrontar-se com a primeira
competidora. A GVT anunciou
que a Ericsson e a Cisco realiza-
rão projetos-piloto para a ope-
radora, que escolherá o integra-
dor de sua plataforma de IPTV,
com base em resultados. Esses
projetos serão colocados em
prática com cerca de 300 clien-
tes da GVT entre o final deste
ano e início do próximo. O prazo
de lançamento do serviço e o
preço a ser adotado dependem
ainda da aprovação do PL 29.
"Queremos ter o projeto finali-
zado e pronto para ser lançado
assim que a discussão em torno
do PL 29 estiver concluída",
planeja Ricardo Sanfelice,
gerente de marketing de produ-
tos da GVT.
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A TV nossa de cada dia
A aUESTÃO AGORA É IDENTIFICAR EXATAMENTE O QUE O
CONSUMIDOR DESEJA E PREPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA A EXPLOSÃO DE DEMANDA DOS PRÓXIMOS ANOS.

e até agora assistir TV era uma
experiência coletiva, ou ao
menos caseira, a tendência é
que cada vez mais a atividade
assuma um caráter individual e

móvel. Daqui para frente, a tarefa de
operadoras, fabricantes, desenvolvedo-
res e programadores é criar e distribuir
produtos que sejam do gosto de cada um
desses telespectadores.

Existe um amplo debate no mercado
sobre padrões tecnológicos para
W por assinatura no celular e
até mesmo uma oportunidade
de negócio observada para TV
analógica gratuita pelo telefone
móvel, de acordo com a Telegent
Systems, fabricante norte-ame-
ricana de semicondutores. A
empresa está de olho no poten-
cial que o Brasil representa,
como 5° maior mercado mun-
dial de telefonia celular. "Não

competimos com a TV digital,
mas complementamos a oferta",
afirma Carlos Kirjner, vice-presi-
dente de desenvolvimento de
negócios da Telegent.

Mas enquanto a Telegent
acredita ainda no potencial da
TV analógica no celular, o telefo-
ne móvel capaz de captar o sinal
de TV digital aberta do Brasil
não é mais novidade. O primeiro

produto com essa carac-
terística é o V820, lan-
çado pela Samsung no
primeiro semestre. A
companhia estima que
120 mil unidades sejam
vendidas este ano no

País e pretende apresentar mais mode-
los até o fim do ano.

A verdade é que assim como as
lojas de CD, as locadoras de DVD ten-
dem a desaparecer com a migração de
conteúdo para os aparelhos móveis. A
distribuição de conteúdo de TV, do
acordo com estimativas da Nokia-
Siemens, representará até 20% da
receita das teles móveis no futuro.

Os fabricantes procuram entender
como funcionará o mercado em 2012,
quando estimativas do Yankee Group
apontam para um número de 335,6
milhões de usuários de TV no celular.
"A estratégia da Nokia não é só colocar
um chip no celular", destaca Mario
Baumgarten, que comanda o departa-
mento de relações corporativas da
Nokia-Siemens para a. América Latina.
Ele explica que a empresa começou a
fazer testes com a TV no celular em
2004, com três pilotos, e que a fase da
massificação começa, agora, com a
oferta de produtos 3GSM/DVB-H. O
acessório Nokia SU-33W, com recepção
DVB-H de 12 horas, compatível com
vários modelos de celulares, custa
US$ 100 hoje, no exterior.

A companhia trabalha com a previ-
são de venda global por ano de 100
milhões de celulares com TV, na plata-
forma DVB-H, em 2011. Porém, existe
um gargalo: "Não haverá modelo de
negócio próspero de TV paga no celu-
lar se não houver espectro UHF desti-
nado a ele pelos órgãos regulatórios."

Questões regulatórias à parto, a
Qualcomm trabalha para estabelecer
sua plataforma MediaFLO em países
emergentes. "A TV passa a ser uma
funcionalidade do celular, assim como
as câmeras fotográficas digitais", diz
Luciano do Vale, gerente sênior de

"Não haverá modelo de negócio próspero de TV paga no celular se
não houver espectro UHF destinado a ele pelos órgãos regulatórios.'
Mario Baumgarten, da Nokia-Siemens
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desenvolvimento de negócios
da empresa. Ele deixa claro
que a transmissão do sinal
dos canais abertos de TV não
precisa - e não deve - ter rela-
ção com a rede celular, pois o
serviço multimídia demanda
alta taxa de dados, o que pode
prejudicar a qualidade do ser-
viço: "É possível oferecer a TV
pela rede celular 3G, que tem
alta capacidade de transmis-
são, mas isso compromete
outros serviços. Já uma rede dedicada
não sobrecarrega a rede celular."

Cauda longa
O conceito de cauda longa, empres-

tado da estatística para identificar as
alterações no comportamento dos con-
sumidores e do próprio mercado, a
partir da convergência digital e da inter-
net, aplica-se à perfeição quando se fala
em TV móvel. O executivo da Qualcomm
aposta nesse conceito: ele acredita que
ainda que haja um padrão dominante,
com o mesmo conteúdo acessível a todo
mundo, haverá alternativas praticamen-
te infinitas de conteúdo on-demand,
disponíveis para pouca gente, que tenha
interesses específicos,

A Qualcomm entende que múltiplos
padrões e tecnologias móveis convive-
rão. Será possível, por exemplo, ter
acesso no mesmo aparelho ao conteú-
do da TV aberta e da TV por assinatu-
ra. O MediaFLO, de acordo com Vale,
permite ao fabricante oferecer o
mesmo produto em vários países, e
essa é apenas uma de suas vantagens.
"Outros beneficies são a velocidade de
troca de canais e a quantidade de
canais, importante como modelo de
negócios. As pessoas assistem no
máximo a cinco canais, mas é preciso
ter mais opções, para atender aos dife-
rentes perfis, mais serviços para mais
pessoas", discorre.

A tecnologia MediaFLO não é pro-
prietária. Mais de 90 empresas partici-
pam de um fórum sobre a plataforma,
licenciada para três fabricantes que

"A TV portátil separada do celular não vinga. Acredito em
aparelhos convergentes combinados com outras coisas, e o
aparelho que costuma vencer esse tipo de jogo é o celular."
Rodrigo De Santi, da Ericsson

também podem fornecer
o receptor MediaFLO. A
tecnologia é aberta, mas
não gratuita.

Celular vence o jogo
A associação TV móvel e TV

no celular é vista por Rodrigo
De Santi, diretor de desenvolvi-
mento de negócios multimídia
da Ericsson, como inevitável.
"Tentou-se o uso de dispositivos
especializados em receber sinais
de TV analógica, mas não
pegou", afirma. Mas agora, com
a TV digital as emissoras de TV
aberta acreditam que isso
pode voltar. "A TV portátil sepa-
rada do celular não vinga.
Acredito em aparelhos conver-
gentes combinados com outras
coisas, e o aparelho que costu-
ma vencer esse tipo de jogo
é o celular", opina ele. "Não
queremos ficar carregando um
monte de coisas."

O diretor afirma que depen-
derá das operadoras estarem
preparadas para isso, ofertando
um serviço melhor, em termos
de qualidade, para que o consu-
midor possa assistir a um pro-
grama sem travar. "Com conteú-
do interessante e preço adequa-
do, a TV móvel tem tudo para
dar certo."

De Santi garante que o teles-
pectador de TV no celular procu-
ra acessar "pílulas de conteúdo",
ou seja, vídeos rápidos,
os gols da rodada e do :

seu time, o resumo da
novela, a previsão do
tempo, esse tipo de
informação. O novo for-

"Desde 2006, quando lançamos o serviço tarifado,
vendemos mais de 3 milhões de músicas. Acreditamos

nesse boom em vídeos também."
Felipe Albuquerque, da Vivo

mato exigirá também uni enquadra-
mento diferente para que as imagens
caibam na tela de menor dimensão.
Outra característica da TV móvel é a
oferta de conteúdo sob demanda, pois
três quartos do consumo do celular é
feito sob demanda.

Para Renato Ciuchini, diretor de
planejamento estratégico e novos
negócios da TIM, a tendência é levar o
conteúdo para além da TV, para a
internet e celulares. Os pacotes de ser-
viços de TV no celular oferecidos pela
operadora foram lançados em maio
deste ano. "O serviço TIM TV permite
o acesso a l i canais de entretenimen-
to, esportes, notícias e infantil", expli-
ca o executivo. Existem oito aparelhos
compatíveis com o serviço.

A TIM também firmou uma parceria
estratégica com a SKY que será amplia-
da ao longo do tempo, dentro do TIM
TV. O serviço está disponível nas cida-
des com cobertura 3G da TIM, onde
opera na freqüência de 850 MHz.

A Vivo, por sua vez, investe nas
duas frentes: por um lado, oferece
nove canais com programação ao vivo,
mas por outro, tem também os chama-
dos mobisodes, ou seja, vídeos de
curta duração, em capítulos, criados
especialmente para o celular. "Os artis-
tas ficam mais próximos, os episódios
têm duração curta, compatível com a
memória e com a tela do aparelho",
afirma Felipe Albuquerque, gerente de
negócios multimídia da operadora.

"Desde 2006, quando lançamos o
serviço tarifado, vendemos mais de 3

milhões de músicas. Acre-
ditamos nesse boom em víde-
os também", relata Albu-
querque, com base em pes-
quisas sobre os serviços mais
esperados em um celular,
realizadas pela operadora
junto a mais de 6 mil estu-
dantes paulistanos, dos ensi-
nos Médio e Fundamental.

SILVIA ANGERAMI
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