
proveitar o que se tem cha-
mado de "os últimos respi-
ros" da TV analógica para
oferecer sinais de televisão
aberta no celular ou investir

no lançamento de equipamentos móveis
para explorar a recém-inaugurada TV
digital são desafios que começam a ser
superados com determinação no Brasil
por fabricantes globais de chips e de dis-
positivos móveis. No caso da TV analógi-
ca, aliás, a indústria parece não acreditar
numa migração rápida para a TV digital
e faz planos de médio prazo. "De um
total de 1,3 bilhão de terminais móveis
que serão vendidos nos próximos cinco
anos, em todo o mundo, ao menos
l bilhão será em áreas que só darão
acesso à TV analógica", confia Carlos
Kirjner, vice-presidente de desenvolvi-
mento de negócios da Telegent Systems,
que desenvolveu soluções para recepção
do sinal de TV móvel com chip único
diretamente no aparelho celular.

"No Brasil, ainda vai demorar vários
anos para se ter a TV digital de forma
completa, cobrindo a maioria da popula-
ção e com a maior parte dos canais da
TV aberta. Ou seja, nos próximos anos, a
predominância do conteúdo disponível
para televisão aberta ainda será na TV
analógica", diz ele.

No momento, a Telegent disputa
sozinha essa possibilidade de integrar
num único chip de celular também uma
TV analógica, mas tem respaldo de ope-
rações semelhantes realizadas com
sucesso na Ásia, especialmente na
China, um dos maiores mercados mun-
diais, com muitos fabricantes
dispostos a experimentar
novas tecnologias. Um levan-
tamento da empresa realiza-
do durante as Olimpíadas de
Boijing mostrou que 58% de
172 usuários celulares passa-
ram cerca de 30 minutos por
dia assistindo os jogos pela
TV Móvel.

O chip de altíssima perfor-
mance desenvolvido pela

Telegent é fabricado nos Estados Unidos
e na China e, segundo Kirjner, já vendeu
mais de 5 milhões de unidades nos últi-
mos seis meses. "Isto é mais do que toda
a base instalada de chips desenvolvidos
com outras tecnologias", afirma. Pesquisa
realizada pela In-Start, de acordo com o
executivo, aponta tendência expressiva
de crescimento no número de aparelhos
celulares com acesso à TV aberta em
todo o mundo. "A nossa expectativa é
chegar a 34 milhões de unidades em
2008", insiste ele.

No Brasil, a Telegent firmou parceria
com a ZTE para fabricação do novo
modelo de celular para TV móvel, e o
aparelho já está homologado pela Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações).
Mas há vários outros interessados, segun-
do Kirjner. "Com investimento inferior a
US$ 10 por chip, os fabricantes de celu-
lares poderão experimentar como fun-
ciona o negócio de TV móvel analógica

no País", alardeia ele. A expec-
tativa da empresa ó que outros
modelos estejam disponíveis
para as operadoras nos próxi-

mos seis meses.
"Nossa projeção é que, em três anos,

10% de toda a base instalada de celula-
res do País, atualmente em torno de 120
milhões de aparelhos, seja de equipa-
mentos com acesso à TV aberta analógi-
ca", diz o VP da Telngont. "É um negócio
interessante tanto para as operadoras de
Telecom, quanto para emissoras de TV e
governo, que estão interessados em
popularizar a TV em dispositivos móveis.
Nossa solução é benéfica, especialmente
para as emissoras de TV, pois cria hábi-
tos e audiências para a TV no celular sem
nenhum investimento. Conforme a TV
digital vai se tornando disponível, a ado-
ção será mais rápida."

Ganhos de escala
Tecnologia disponível, perspectiva de

cobertura relativamente rápida, ao
menos nos grandes centros, e possibili-
dade de ganhar escala são as razões da
Samsung, um dos principais fabricantes
mundiais de produtos eletroeletrônicos,
para investir no lançamento do primeiro
celular compatível com o padrão de TV
digital adotado no Brasil (ISDB-T).

A aposta faz sentido, avalia Oswaldo
Mello, diretor de telecom da subsidiária
brasileira. Em primeiro lugar, o apare-
lho que a Samsung lançou no País - o
modelo V820L, que recebo sinal das
emissoras de TV aberta, integra MP3
Player com memória expansível, acesso
à internet em alta velocidade via 3G e
câmera de 2 MP - já era comercializado
pela companhia no Japão.

Segundo, mesmo com o atraso de
entrada em operação no Brasil, a TV
digital começa a abrir espaço para a
interatividade nos dispositivos móveis
- "e isso trará, mais interesse das ope-



radoras no futuro, porque vai gerar
mais negócios", diz Mello. Por último, o
projeto desenvolvido no Brasil usa o
modelo japonês pela similaridade dos
sistemas de TV digital, mas deve incor-
porar todos os recursos de cpnvergên-
cia no celular já intensamente adotados
nos mercados asiáticos, aumentando a
escala de produção.

"Os consumidores brasileiros estão
usando os equipamentos móveis de
maneira mais convergente. É um com-
portamento que ganha força no País.
Nossa expectativa é que o avanço da TV
digital no celular ocorra de forma rápida,
pela relação que o brasileiro tem com a
televisão, principalmente com a TV em
sinal aberto", diz o executivo.

Todo o desenvolvimento do novo
aparelho foi feito nos laboratórios da
Samsung em Campinas (SP), mas os

investimentos não foram
divulgados. Em termos de
qualidade de imagem, Mello
acredita que não haverá
qualquer problema. "Do
ponto de vista do tamanho da tela, a
qualidade de imagem de TV digital é
extremamente alta. É confortável para
assistir a uma novela inteira ou a uma
partida de futebol, com os dois tempos
de jogo, a prorrogação e os pênaltis, se
houver", assegura ele. A bateria foi
testada e aprovada em situações dife-
rentes. Com a TV ligada no celular
ininterruptamente, as baterias podem
durar até três horas e meia.

A Samsung acredita na populariza-
ção rápida do equipamento. Segundo
ele, o novo celular com câmara digital
já está disponível para todas as opera-
doras, com sinal desbloqueado, e deve

ser oferecido como um dife-
rencial de negócio. O apare-
lho com sinal de TV digital é
vendido pelas operadoras ou
no varejo da mesma forma
que outro dispositivo qual-
quer, com a diferença de que
está pronto para capturar o
sinal digital. E da mesma
forma que o usuário não paga
pelos canais abertos, não
pagará para assistir também

à TV no celular.
O que as operadoras ganham é ter à

disposição dos seus usuários um apare-
lho que tem sinal de TV digital, com
muito valor agregado. Equipamento de
terceira geração, que pode ter ainda
MP3 e recursos para videoconferência.
Ou seja, a operadora pode oferecer um
equipamento diferenciado para um
público diferenciado. Mello não faz pre-
visão de vendas para este ano ou para
2009, mas assinala que as expectativas
iniciais de pedidos das operadoras e
dos varejistas para este ano já foram
superadas em mais que o dobro.
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