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Recém-casados
Entrada da Oi no DTH marca uma nova etapa da convergência entre os setores
de TV paga e telecomunicações, um namoro tumultuado que começou em 1993.

O
mercado de TV por assinatu-
ra completa esse ano 20 anos
de existência, e um aspecto
pode ser destacado do
momento atual da indústria:

a convergência com o setor de telecomu-
nicações já aconteceu.

Hoje, as três maiores concessionárias
de telefonia fixa e longa distância (Oi,
Telefônica e Embratel) estão casadas
definitivamente com o mercado de distri-
buição de canais. A peça que faltava foi
encaixada em julho, quando a Oi, maior
operadora de telecomunicações do país,
colocou no ar seu serviço de DTH, seguin-
do os passos da Telefônica em 2007 e da
Embratel em 2008. Lembrando-se que a
Embratel é ainda uma acionista impor-
tante da Net Serviços, a maior operadora
de cabo do país, e a Telefônica da TVA.

A entrada da Oi no mercado é
emblemática pois marca a opção por
um novo modelo. Diferentemente da
Telefônica e da Embratel, que optaram
por ter a mesma programação dos
players dominantes no mercado (Net e
Sky), a Oi não tem, pelo menos por
enquanto, o conteúdo Globo (Globosat).
A opção se deve à busca por um empa-
cotamento mais barato, voltado para
usuários de menor poder aquisitivo,
que a Oi pretende buscar.

A estratégia da operadora começou
apenas pelo Rio de Janeiro, mas segundo
Pedro Ripper, diretor de estratégias e
novos negócios, deve rapidamente se
expandir a outros estados. Segundo
comentários do mercado, a Oi estaria
prevendo chegar a 100 mil assinantes
até o final do ano, mas sabe-se que o
início das vendas foi bem mais intenso
do que o previsto. Nas primeiras sema-
nas, a média era de 700 vendas por dia,
praticamente sem divulgação e com
mídia bastante limitada.

A oferta de baixo custo, por R$
29,90 (período promocional, até o fim
de agosto) repete a estratégia que
marcou a entrada da Telefônica no
mercado de TV paga, mas a Oi tem
uma inovação: ela conseguiu romper o

modelo de empacotamento tradicional
e acertou com os programadores um
pacote básico rico, mas com poucos
canais de cada programadora, em que
se conectam módulos de programação
conforme o interesse do assinante.
Parece pouco, mas isso representa
uma mudança de padrão nas negocia-
ções entre canais e operadora bastan-
te significativo, já que o usual no mer-
cado de TV por assinatura são pacotes
básicos com vários canais de cada
programadora ou pacotes "minibási-
cos", quase sem nada.

Duas vias
Mas se de um lado a Oi entra no mer-

cado com uma proposta diferente, de
outro a Net Serviços, maior operadora de
TV paga do país, mostra que sua estraté-
gia está dando muito resultado quando o
assunto é triple play. A Net, sozinha, já
angariou mais de 2,6 milhões de clientes
de banda larga e bateu a marca de 2
milhões de assinantes do serviço de voz.

Olhando-se na perspectiva histórica,
a confluência entre telecomunicações e

TV por assinatura dava sinais de que
aconteceria desde fevereiro de 1993.
Naquele ano, a operadora Telemig lan-
çou o primeiro "edital" convocando os
fornecedores a oferecerem equipamen-
tos para a construção de uma rede con-
vergente, que permitisse a oferta de ser-
viços de TV, dados (na época não se
falava em Internet) e telefonia. A Telebrás,
durante um tempo, incentivou as teles
estaduais a desenvolverem seus projetos
de redes convergentes.

Algumas foram longe, como a Tele-
brasília, que construiu a "videorede",
uma infraestrutura de fibra óptica volta-
da para a oferta de W que cobria o Plano
Piloto, em Brasília. A rede da Telebrasília
chegou a ser negociada com potenciais
operadores de TV paga, mas por pressão
política dos operadores de W paga,
sobretudo da Net e da Multicanal, o
governo impediu esse tipo de parceria.

A discussão, entre 1993 e 1994, era
sobre a preservação ou não do merca-
do de TV paga para empresas priva-
das. Esse foi um dos temas mais quen-
tes na discussão da Lei do Cabo naque-



le período. No final, houve a
salvaguarda para que as con-
cessionárias de telecomunica-
ções não pudessem explorar
diretamente o setor de TV por
assinatura. Surgiram parcerias,
como entre a Telemig e as ope-
radoras de cabo de Belo Horizonte,
para compartilhamento da rede.

Outro aspecto curioso é que na déca-
da de 90, antes da privatização da
Telebrás, alguns dos grupos que entra-
ram no setor de telecomunicações estive-
ram dentro, ou próximos, do setor de TV
por assinatura.

O primeiro caso vem de 1989. André
Dreyfuss, sócio de Matias Machline na
primeira operadora de TV paga paulista-
na, o Canal+, era um empresário que por
muitos anos tentou desenvolver a telefo-
nia celular no Brasil.

Um pouco depois, em 1992, Antônio
Dias Leite criou a Multicanal, maior
operadora de cabo da década de 90, a
partir de conversas que teve durante o
processo de privatização na Argentina.
Dias Leite, em 1998, entraria como
sócio na Telemar.

A Andrade Gutierrez, hoje controla-
dora da Oi, foi uma das maiores entu-
siastas de uma tecnologia de TV por
assinatura muito discutida nos anos 90,
o LMDS. A AG Telecom, sua subsidiária,
fez muitos testes com a tecnologia, que
muito se aproximava do que hoje chama-
mos de wireless broadband. O LMDS
nunca se viabilizou.

Mais tarde, a mesma Andrade
Gutierrez montaria um consórcio para
disputar os editais de TV paga lançados
em 1997. Estava em parceria com a ope-
radora norte americana UIH. O consór-
cio foi desfeito pouco antes da licitação.

Até o Opportunity chegou a prospec-
tar o mercado de cabo. Uma de suas
empresas celebrou contrato para usar a
videorede da Telebrasília, mas a exemplo
da Andrade Gutierrez, o grupo saiu do
mercado de TV paga às vésperas da pri-
vatização da Telebrás, que era um negó-
cio mais atraente.

Com a privatização da
Telebrás, os setores de telecom
e TV paga se afastaram, movi-
mento que só se inverteu a
partir de 2001, com as primei-
ras operadoras iniciando tes-
tes de IPTV e depois em 2004,
quando a Embratel entrou de
sócia na Net Serviços. Antes
disso, houve muito flerte, muita
proposta, mas empresas de

telefonia e empresas de TV
paga tiveram muita dificulda-
de de firmar relações. A
Telefônica entrou no setor de
TV paga em 2006, ao adquirir
a TVA, e depois em 2007, ao lançar o
serviço Você TV, de DTH. A Oi também
colocou o pé no mercado em 2006, ao
adquirir a operadora de cabo WayTV,
em Minas. Agora, ao que tudo indica, os
setores de TV paga e telecomunicações
viraram uma coisa só.

Evolução das redes
TV por assinatura, como telecomuni-

cações em geral, é uma indústria na qual
os modelos de negócio são intimamente
vinculados às tecnologias disponíveis. E
poucos setores viram suas plataformas
evoluírem tanto em tão pouco tempo. Em
20 anos de existência, a indústria saltou

A NET, SOZINHA, JÁ ANGARIOU MAIS
DE 2,6 MILHÕES DE CLIENTES DE BANDA
LARGA E BATEU A MARCA DE 2 MILHÕES
DE ASSINANTES NO SERVIÇO DE VOZ
de um único serviço (TV), prestado em
redes analógicas, para uma realidade de
redes multiserviço digitais e bidirecio-
nais, com o que há de mais moderno no
mundo. Isso, claro, vem afetando os
modelos de negócios das empresas.
Serviços como banda larga e telefonia, e
recursos como DVR e VOD entraram no
vocabulário das operadoras.

"As primeiras redes foram instala-
das no Brasil ao mesmo tempo em que
os EUA faziam o rebuild das redes lá,
migrando para o HFC (rede híbrida de
fibra e cabo coaxial). Nós fomos pio-

neiros no uso da fibra ópti-
ca. Antes só existia para o
mundo corporativo, foi a
primeira vez que se usou

para distribuição de sinal",
lembra Rodrigo Duelos, dire-
tor de PMO & tecnologia da
Net Serviços.

"O primeiro grande desa-
fio foi quebrar o temor de se
cabear uma cidade", conta
Antônio Salles, diretor de
tecnologia da Viacabo, que
atua no setor desde o seu
nascimento, e que mesmo
antes já fazia cabeamentos

para distribuição de vídeo em hotéis,
clubes e condomínios.

Duelos ressalta outros pioneirismos
da TV por assinatura, coisas que hoje
parecem comuns, mas que foram novi-
dade naquele início dos anos 90. "Nós
desbravamos o uso dos postes", lembra.
"Até então, só as empresas de energia e
telefone, estatais, usavam os postes. Foi
uma quebra de paradigma. Existia uma
descrença no setor de telecom quanto a
este tipo de rede", conta.

Outra inovação relembrada pelo exe-
cutivo da Net é o cable modem, cujos
testes começaram nos idos de 1997.
"Não só foi a tecnologia que introduziu a

banda larga no país, como
foi também, através do
Docsis, a primeira vez que
se operou com um padrão
aberto na indústria".

A evolução do padrão
Docsis para a versão Docsis
2.0, a queda nos preços dos

links de Internet e uma conjunção de
fatores de mercado permitiu que a Net
lançasse em 2005 o Megaflash, primeiro
serviço de banda larga acima de 1 Mbps,
lembra Duelos. "Foi outro marco da
indústria, assim como a telefonia por
cabo baseada em IP e a alta definição,
que introduzimos posteriormente".

A TV por assinatura foi pioneira na
introdução da TV digital no país. Em 96,
com a chegada do DTH em banda Ku,
começou a distribuição em grande esca-
la, ainda usando a compressão MPEG-1.
"O digital trouxe muitas possibilidades de
serviços, como a interatividade e uma
qualidade de imagem diferenciada",
conta Cláudio Zylberman, que acompa-
nhou o mercado desde as primeiras

operações e hoje é diretor de
tecnologia do Via Embratel.

Futuro
Para Roberto Shigueo

Suzuki, diretor de vendas de
IPTV e broadband da Moto-
rola, que acompanha a indús-



tria há dez anos, a digitalização foi o
grande marco tecnológico do setor. "Foi
o que abriu a porta para a qualidade de
sinal e a ampliação do número de
canais". A aposta dos operadores de TV
paga é, obviamente, no futuro conver-
gente de suas redes.

"Vai haver con-
vergências indepen-
dente do serviço do
cliente. Ele poderá
combinar satélite e
banda larga, WiMAX,
celular. Em cada
região e para cada
cliente haverá um
modelo", prevê
Zylberman.

"A última onda será a migração total
dos serviços para o mundo IP", acredita
Shigueo, da Motorola. "É a próxima fron-
teira". Para a operadora, diz ele, a vanta-
gem é a unificação: "você terá uma rede
única para todos os serviços, é mais fácil

COMEÇA AGORA A CORRIDA
PELA ULTRA BANDA LARGA,
COM ACESSOS EM ALTÍSSIMAS
VELOCIDADES, POR FIBRA OU
CABO, QUE VÃO POSSIBILITAR
SERVIÇOS MAIS AVANÇADOS

de gerenciar e criar sinergia entre os
serviços", conta.

"A Internet e a TV estão se confundin-
do, não se vende mais um sem o outro",
diz Antônio Salles, da Viacabo. "Uma pla-
taforma vem dentro da outra. A rede está

se transformando em
uma plataforma de
aplicativos". Para ele,
o acesso aos canais
tende a ser ilimitado.
O que terá que mudar,
diz, é a atenção ao
comportamento do
usuário, mais que à
tecnologia. " A tecno-
logia permitirá tudo.
O mercado é que vai

determinar as aplicações. O usuário hoje
quer interagir, quer falar. Isso vai nos
levar a ter que reinventar o nosso negó-
cio", diz Salles.

Outra tendência para o futuro, apon-
tada por Shigueo, é a operadora dominar

mais o lado de dentro da casa do usuário,
consolidar os serviços que entrega. "Hoje
a TV, a banda larga e o telefone são ser-
viços separados, que não se falam.
Amanhã, você poderá por exemplo ver
na tela da TV uma ligação que está che-
gando, atender pelo controle remoto e
abrir um e-mail na TV, por exemplo",
diz. "Se você puder, por exemplo, conec-
tar-se pela W com sua mãe a mandar
um vídeo que acabou de fazer de seus
filhos para ela assistir, também pela TV,
isso cria uma percepção grande de valor
para o usuário", arremata.

Também começa agora a corrida pela
ultra banda larga, com acessos em altís-
simas velocidades, por fibra ou cabo, que
vão possibilitar serviços mais avançados.
"Com o Docsis 3.0 teremos modelos de
ofertas mais flexíveis, podemos oferecer
serviços de valor adicionado, como faz o
celular. Teremos qualidade de serviço
(QoS) para fazer video-on-demand, por
exemplo", relata Duelos.

Quanto aos desafios para o futuro,
Duelos acredita que a TV paga tem que
ter uma resposta para a mobilidade.
"A indústria tem que ter um braço
móvel", diz.

As alternativas para isso são múltiplas,
dependendo da posição de cada operado-
ra. Nos EUA, por exemplo, elas investem
no WiMAX. Outra solução pode ser a asso-
ciação com operadoras celulares.

A banda larga traz grandes mudan-
ças no cenário. "Nos EUA hoje se fala no
mundo antes dos 15 Mbps e depois dos
15 Mbps (de acesso banda larga)", diz
Virgílio Amaral, diretor de tecnologia da
TVA/Telefônica.

"A tendência é tudo convergir para a
rede IP. Tem muitas vantagens, tudo é
mais fácil. Você não tem, por exemplo,
sintonizador no set-top box. Pode fazer
um DVR com dez canais. Também, o IP é
feito para a rede, então você pode dar
pausa no filme que está na sala e acabar
de assistir no quarto, por exemplo",
conta Amaral. O desafio, diz ele, é levar o
IP do mundo online (comunicação máqui-
na-máquina, onde pode haver erros, pois
são "escondidos" pelos computadores)
ao mundo real time (máquina-homem),
onde qualquer erro (como uma imagem
congelada) incomoda e não pode aconte-
cer. "O problema é que se quer fazer isso
com decoders de US$ 50", brinca. Hoje,
um set-top com processamento e capaci-
dade de disco para gravar dois sinais
HDTV simultâneos custaria R$ 1,2 mil, o
preço de um PC.
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