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Operadoras começam a olhar para a instalação de serviços dentro da casa dos usuários, 
mas sistemas ainda são caros e não atraem o consumidor 
 
A tomada do telefone ou o ponto de TV não são mais a última fronteira das redes de 
telecomunicações. As empresas começam, aos poucos, a olhar para um nicho promissor e 
complexo: a conexão de diferentes dispositivos dentro da casa do consumidor, o chamado 
home networking. Trata-se de um mercado novo, que mistura os dispositivos eletrônicos 
domésticos, automação de diferentes dispositivos e gerenciamento dos serviços de 
telecomunicações que chegam à casa do cliente. É um mercado em que os fornecedores de 
equipamentos apostam fortemente, mas que envolve custos elevados, cuidados específicos 
e uma expertise que empresas de telecomunicações e operadoras de TV a cabo ainda 
precisam desenvolver. Tanto que são raríssimos os casos reais de implantação no país. 
Também é um mercado que abre oportunidades a novas empresas, como construtoras e 
empreiteiras especializadas em cabeamento estruturado. 
 
No Brasil, uma das teles que aposta no segmento "intra-residencial" é a Telefônica. A tele 
criou um serviço, o At Home Digital, que oferece um pacote de automação doméstica que 
pode ser contratado pelas incorporadoras que constroem os imóveis e também pelo 
proprietário. O serviço foi lançado há cerca de três meses, sendo que o pacote básico inclui: 
controle de iluminação, conteúdo do PC na TV, música distribuída (uma música pode tocar 
na sala, outra diferente na cozinha e etc) e fechadura biométrica. De acordo com Benedito 
Fayan, diretor de inovação e novos negócios da Telefônica, mesmo com o pouco tempo de 
disponibilidade comercial do serviço, alguns contratos já forma fechados. Umas das 
incorporadoras que o executivo citou foi a CHL do Rio de Janeiro. 
 
A Telefônica tem também outras iniciativas na área de conectividade doméstica. Uma das 
apostas da companhia é o Orby, algo como um smartphone residencial. Trata-se de um 
dispositivo cuja promessa é trazer para dentro de casa uma forma mais fácil de interação 



com agenda, notícias de portais, previsão do tempo, e que vem com uma série de 
aplicativos de Internet pré-instalados como Flickr e You Tube. Sayan afirma, no entanto, 
que o produto ainda não está disponível comercialmente e que, inclusive, até o nome pode 
mudar. Mesmo assim, percebe-se o interesse da Telefônica em explorar novos negócios na 
casa do cliente. "A massificação da banda larga abre um leque de oportunidades em vários 
setores. O centro de Internet da casa, por exemplo, vai ser a televisão. O computador vai 
perder o trono", sentencia. 
 
A explicação para o baixo interesse dos brasileiros para os serviços de home networking 
sem dúvida passa pelo custo, que ainda é salgado até para as classes mais abastadas. Mas 
quando se analisa o País como um todo, é preciso lembrar que antes de se falar nesse tipo 
de tecnologia, hoje para poucos, o País precisa dar um passo anterior: massificar a banda 
larga. 
 
Na avaliação de Emerson Yoshimura, gerente regional da Cisco Consumer Business Group 
unidade de negócio responsável pela marca Linksys o Brasil ainda está longe da primeira 
etapa da casa conectada, que é compartilhar impressora e computadores em uma rede sem 
fio. "Sempre tem o topo da pirâmide que está mais avançado, mas o Brasil precisa primeiro 
se conectar à banda larga", diz ele. 
 
O executivo explica que a segunda fase da casa conectada seria uma rede em formato de 
estrela com um device centralizador um centro de mídia, com capacidade para 
armazenamento através do qual todos os outros dispositivos poderiam acessar um conteúdo 
central e conectarem-se entre eles. Assim, através do celular seria possível assistir a um 
conteúdo que está armazenado em um PC, por exemplo, ou assistir no televisor aos 
conteúdos baixados pela Internet. 
 
A terceira etapa nesse processo seria disponibilizar de fora da casa o acesso dos conteúdos 
desse centro de mídia, e consequentemente, dos outros devices conectados a ele. Assim o 
morador poderia acessar remotamente a imagem de uma câmera de vigilância, ou receber 
um e-mail quando essa câmera detectar a presença de alguém. De acordo com Yoshimura, 
o monitoramento remoto já está disponível há cerca de dois anos no Brasil, mas as vendas 
são baixas. "Muitas operadoras gostam de associar seu nome à alta tecnologia. As 
operadoras estão criando seus produtos, mas pelo alto custo elas já os desenham voltados 
para o topo da pirâmide", diz ele. 
 
A Cisco não vende seus produtos diretamente aos consumidores finais, mas sim através dos 
varejistas. Para conseguir comercializar os aparelhos necessários para a automação da 
casa, como o centro de mídia, chamado de network media hub, ou o equipamento para o 
armazenamento dos dados, o network media storage, é preciso um trabalho de treinamento 
e capacitação dos vendedores e oferecer um serviço de suporte especializado, uma vez que 
se tratam de tecnologias novas. 
 
A empresa está trabalhando também no desenvolvimento de produtos que possibilitem a 
transferência de conteúdo em alta definição entre dispositivos. É claro que para isso se 
tornar realidade alguns pontos precisam evoluir. Em primeiro lugar, é preciso a 
homologação pelo IEEE (Institute of Eletrical and Eletronical Engineers) do padrão "n" do 
WiFi, que suportará taxas de até 300 Mbps, o que é imprescindível para tráfego de vídeo em 
alta definição. Outro ponto talvez um pouco mais controverso é a questão dos direitos 
autorais das obras audiovisuais. Hoje, o set-top boxes das TVs por assinatura não podem 
ser mais um device conectado à rede, o que impossibilita o compartilhamento do conteúdo. 
 
Apesar desses entraves, a Motorola aposta justamente no desenvolvimento de soluções que 
permitam o transporte para fora do device original dos conteúdos de áudio e vídeo, seja em 
outros dispositivos da casa ou fora dela. Segundo Roberto Shigueo Suzuki, diretor para a 
América Latina da área de Home and Network Mobility da Motorola, a AT&T e a Verizon nos 
EUA já oferecem esse serviço com o equipamento da fabricante. As duas teles norte-
americanas oferecem aos clientes de TV por assinatura a possibilidade de assistir ao 



conteúdo gravado no set-top em qualquer outra televisão da casa. "Como elas foram as 
últimas a entrar, resolveram entrar com algum diferencial. Este ano ainda, as operadoras de 
cabo também devem ter a solução", revela o executivo. O vídeo passa de um lado para o 
outro através da rede de cabo coaxial, mas a Motorola está trabalhando em uma solução na 
qual isso seria feito pela rede de energia. "Talvez o método mais confiável seja o transporte 
pelo cabeamento Ethernet, o problema é que poucas pessoas têm", diz ele. Shigueo 
também ressalta que a transmissão de vídeo por rede sem fio depende da homologação do 
padrão "n" do WiFi. Soluções como o Apple TV funcionam nas redes WiFi atuais, mas não 
em tempo real. 
 
No caso do acesso ao conteúdo fora da residência, a Motorola acredita que muitas vezes o 
usuário não tem tanto interesse em assistir ao conteúdo, mas sim ter controle sobre ele. 
"Ao invés de eu receber uma partida inteira no celular, posso receber só os gols à medida 
que eles forem acontecendo", exemplifica. A Motorola está trabalhando no desenvolvimento 
de um pendrive que permite ao usuário copiar qualquer conteúdo do set-top ou do PC e 
assisti-lo em qualquer outro dispositivo. E mais: o dispositivo tem uma inteligência que 
adapta o formato do conteúdo à nova mídia. Assim é possível assistir no PC um filme 
copiado do decoder de TV paga e vice-versa sem se preocupar com o software que vai ler o 
arquivo. 
 
Roberto Shigueo cita também uma outra tecnologia relacionada à automação de servi- Q 
ços na casa do cliente. As operadoras podem fazer um monitoramento remoto do modem 
de Internet (CPE) para resolver problemas de queda de performance de forma antecipada. 
"As empresas podem tomar ações corretivas e impedir que a velocidade da conexão seja 
prejudicada", explica ele. Além disso, é possível atuar de forma remota até mesmo no 
computador do cliente. A solução já foi implementada pela Deutsche Telekom, AT&T e pela 
SFR da França. 
 
Suporte 
 
A massificação da banda larga e o acesso facilitado a bens de consumo, como o 
computador, têm gerado outras oportunidades de negócio dentro da casa do cliente. Com a 
classe C cada vez mais conectada, surge a necessidade de suporte aos computadores e 
equipamentos de áudio e vídeo. Essa é a proposta da Tec Total, que surgiu dos laboratórios 
de pesquisa e desenvolvimento da Telefônica. Hoje o grupo espanhol é minoritário no 
negócio (30%), enquanto o grupo Autômatos fica com a outra parte. "A classe C está se 
informatizando agora, então eles precisam de suporte para coisas básicas, mas também 
para coisas mais sofisticadas", explica Regina Samões Lopes, presidente da Tec Total. 
 
A empresa faz as vendas através de varejistas - sendo que o principal deles é o Carrefour e 
da própria Telefônica, e também mantém uma home page onde os clientes podem contratar 
os serviços. A Tec Total também é parceira da Porto Seguro e da seguradora do Unibanco, 
mas a marca é dos parceiros. Regina explica que o grande volume de vendas vem do 
Carrefour, sendo que a grande parte é de consumidores da classe C para suporte de 
produtos de informática. "O momento agora é de alavancar as parcerias para que eles 
aprendam a vender serviço", diz ela. A penetração do serviço da Tec Total nas vendas dos 
parceiros é de 30%. No ano passado foram feitos 550 mil atendimentos entre visitas em 
campo e suporte telefônico. Hoje a Tec Total tem 22 parceiros que atendem a 450 cidades 
no Brasil, mas pretende ter mais dez até o final do ano. 
 
A Net Serviços também se aproveita da proximidade com o cliente para explorar o negócio 
de suporte a computadores e eletroeletrônicos. No final de 2007, foi criado o Net Lar, 
serviço composto pelo Cyber Anjo e pelo Cyber Rede. "Nós percebemos o valor que é entrar 
na casa do cliente e pensamos em quais outros serviços poderíamos oferecer relacionados 
ao nosso produto principal, que é a banda larga e a TV por assinatura", diz Eduardo Guedes, 
gerente de produto da Net. 
 



O Cyber Rede é o serviço pelo qual a Net oferece configuração da rede do cliente e, se for o 
caso, de um roteador WiFi. Já o Cyber Anjo oferece softwares de segurança como antivírus, 
firewall e antispyware. Caso o cliente deseje controlar o conteúdo acessado pelos filhos, a 
Net também oferece o Cyber Anjo Plus, que filtra o conteúdo impróprio por palavras-chaves, 
registra os sites visitados, monitora as conversas pela Internet etc. Os serviços custam R$ 
9,90 por mês, exceto o Cyber Anjo Plus que custa R$ 12,90. A configuração do home 
theater é gratuita para os clientes do plano Conforto - hoje a maior parte da base da Net, 
de acordo com Guedes. "A Internet é um meio de conseguir coisas de graça. A vantagem do 
nosso serviço e que o cliente não precisa se preocupar com atualização. Quando surge uma 
atualização, nós fazemos automaticamente e remotamente no computador do cliente", 
afirma o executivo. 
 
Direto na planta 
 
A construtora Norcon é uma das que pretende explorar as redes domésticas e inteligentes 
no ato da construção do imóvel. Está construindo um condomínio horizontal com 88 casas, 
o Park Ville Aracaju, na capital sergipana, que tem toda a infra-estrutura de dados em fibra 
óptica, através da qual os condôminos recebem os serviços de telecomunicações. No 
entanto, os serviços de automação não são oferecidos por nenhuma tele, mas sim por uma 
empresa baiana especializada no segmento, a Tritech. 
 
Cada morador poderá contratar um "kit automação", que envolve a automação de 
equipamentos eletrônicos, iluminação, ar condicionado, chuveiro etc. O futuro automatizado 
como descrito no início deste texto, no entanto, tem seu preço. Em média o kit automação 
do Park Ville Aracaju custa R$ 100 mil, o preço de um pequeno apartamento na cidade. 
Resultado: nenhum interessado até agora. "Acho que em Sergipe as pessoas não têm essa 
consciência por ser tudo muito perto, por não ter trânsito e não haver pânico com relação à 
violência", afirma Diego Villar, gerente de projetos executivos da Norcon. A previsão de 
entrega da primeira fase condomínio é abril do ano que vem. "Provavelmente não vamos 
entregar casa nenhuma com automação", lamenta o executivo. 
 
Quando o condomínio estiver pronto caberá aos moradores decidirem se querem um mesmo 
prestador de serviços de telecomunicações para todas as casas ou se cada um contrata o 
seu separadamente. Caso os moradores optem pelo único prestador, o sinal chega até o 
condomínio e depois é distribuído para as casas pela rede interna de fibra óptica. Além 
disso, a depender da vontade dos futuros moradores, o condomínio poderá ter uma intranet 
e um servidor que poderá manter um arquivo de filmes que poderão ser baixados em 
altíssima velocidade pelos condôminos. Villar afirma que duas empresas já se candidataram 
para administrar a infraestrutura de TI do condomínio. 
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