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Televisor conectado
Broadband TVs e caixinhas que levam conteúdos da web para a televisão assustam
radiodifusores, que se preparam para enfrentar um novo tipo de concorrência.

A
os poucos, a broadband
TV chega ao Brasil. O con-
ceito nada mais é do que
dotar os aparelhos de TV
com conexões à Internet

que permitam o acesso direto a conteú-
dos da web por meio da tela que antes só
servia para passar os canais de TV tradi-
cionais. Na prática, o televisor torna-se
mais uma tela com serviços e conteúdos
customizáveis, como é a tela do compu-
tador ou do celular. Há uma série de
aparelhos chegando ao mercado com
essa capacidade, assim como os set-tops
das operadoras de TV por assinatura
também caminham para a integração
desses conteúdos adicionais aos serviços
prestados. Boa notícia para empresas de

Internet e banda larga, para desenvolve-
dores de conteúdos e aplicações, mas má
notícia para a TV tradicional, sobretudo
a TV aberta, que sempre teve o controle
sobre o que estava na tela do televisor.

Os equipamentos de TV mais avança-
dos disponíveis no mercado já são capa-
zes de buscar conteúdos online e exibi-
los diretamente na tela da TV.

A pesquisa "Televison in Transition",
da Accenture, divulgada em 2008, apon-
ta que três em cada dez entrevistados
assistem algum conteúdo em dispositivos

Espanha, Reino Unido, Estados Unidos,
México e Brasil. O estudo mostra ainda
que a TV linear não está morrendo, mas
que o consumo não-linear de conteúdos
audiovisuais está crescendo e despertan-
do o interesse do consumidor. E agora
este •: conteúdo não-linear não apenas
disputa a atenção do telespectador, mas
a presença na tela de TV.

Nos últimos anos, um dos "canais"
que mais crescem em audiência, segun-
do o Ibope, é o chamado "outros apare-
lhos". Estão nesta categoria DVDs, video-
games, computadores ligados à TV e,
agora, as broadband TVs.

Em debate no Congresso da SET (que
reúne engenheiros de TV), realizado no
final de agosto, em São Paulo, ficou claro
o receio da radiodifusão com a chegada
dos modelos e aparelhos de "broadband
TV". O primeiro lançado no Brasil é da
Samsung, que conta com porta ethernet
e conexão wireless, podendo ser ligado à
banda larga. O aparelho já tem acordo e
tecnologia para exibir conteúdos do
YouTube e do portal Terra. Do primeiro,
é possível exibir os vídeos. Do Terra, por
enquanto, estão disponíveis apenas infor-
mações meteorológicas e notícias.
Contudo, quando o Terra anunciou a
parceria, em julho, a disponibilização de
conteúdos em vídeo era uma promessa.
Vale lembrar, o Terra TV conta com
séries da TV por assinatura e transmitiu
com exclusividade na Internet os jogos
das Olimpíadas de Pequim.

O custo do aparelho ainda é salgado,
mas além do aparelho da Samsung,
outras caixinhas chegam ao mercado

dando às TVs convencionais as
mesmas funções que as TVs
avançadas. O Apple TV, por
exemplo, está no mercado nor-
te-americano desde o início de
2007 e permite exibir conteú-
dos comprados na loja virtual
da fabricante. Ainda nos
Estados Unidos, a Netflix, uma
das principais empresas de
aluguel de filmes do país, conta
com parceria para que sua pia- O

alternativos, como PCs e celu-
lares, a cada semana. A pes-
quisa foi feita com 7 mil entre-
vistados em oito países:
França, Alemanha, Itália,



O LTE - Long Term Evolution - é o padrão
' de banda larga para celulares de nova
geração e está se transformando rapida-
mente em realidade em diversas redes. No
Brasil o LTE terá um papel fundamental
como solução de democratização de banda
larga: trazer acessos de alta velocidade e de
aplicativos verdadeiramente convergentes.

Essa nova tecnologia via rádio é capaz de
oferecer taxas de conexão com mais de 100
Mbit/s, pois possui desempenho confiável e
latência bastante baixa. A mudança para o Long
Term Evolution (LTE), porém, significa bem mais
que apenas freqüência e velocidade: "O LTE é
voltado diretamente para atender às necessidades
de eficiência e inovação, pois oferece a possibili-
dade de lidar com o grande e já previsto aumento
de comunicação de dados. Ao mesmo tempo,
traz o transporte e as facilidades das redes 'IP'
para a realidade do celular, combinando dados
e voz, utilizando uma rede única e possibilitando
a migração suave das redes existentes", explica
Marc Rouanne, responsável pela área de acesso
via rádio da Nokia Siemens Networks. "Este novo
ambiente de rede abre oportunidades de cresci-
mento de receita e inovação da operadora, mas,
o mais importante é que cria uma experiência
claramente diferenciada para o consumidor",
acrescenta. "Os consumidores podem finalmente
ter a mesma experiência contínua em todas as
redes, independentemente dos dispositivos e
meios que eles utilizarem para suas conexões",
diz Rouanne. Isso será ainda mais importante
no Brasil onde haverá uma convivência entre as
redes 2G, 3G e 4G por alguns anos, considerando
a grande utilização de terminais de baixo custo
e a considerável base de usuários pré-pagos.
"Teremos que oferecer soluções que possibilitem
a evolução das redes 2G e uma melhor utilização
do espectro de freqüências, liberando toda a
banda disponível para as aplicações de dados."

O desenvolvimento rápido do mundo digital
conectado ao tráfego de dados já é uma realidade
em muitos mercados. O novo comportamento do
consumidor, baseado em recursos de dispositivos
portáteis e redes sociais, está determinando os
novos padrões de celulares - e as empresas de
telefonia estão rapidamente mudando para um
modelo de negócios voltado para a multimídia.

Freqüência e velocidade com um só custo
A experiência da indústria com o 3G demonstra
que a tecnologia de rádio sozinha não solu-
ciona todos os problemas das operadoras
relacionados com o crescimento de tráfego

de dados - mas é verdadeiro que a arqui-
tetura plana da Internet-HSPA (I-HSPA) e o
LTE ofereçam a possibilidade de transportar
grandes volumes de dados de forma eficiente
a um custo razoável. A Nokia Siemens
Networks foi a primeira empresa a demonstrar
a arquitetura de rede plana com I-HSPA e a
nova interface aérea LTE de alta eficiência.

"Entretanto, como há uma crescente demanda
dos consumidores de banda larga por pacotes
a preços mais baixos, é essencial ter uma rede
que se destaca pela utilização de ecossistemas
corretos de dispositivos, aplicações e pacotes
de serviços", orienta Rouanne. "A inteligência
inerente às redes de banda largas móveis,
baseadas em 'IP', deve ser trabalhada tendo em
vista o aprimoramento da experiência do cliente
a um custo razoável", destaca o executivo.

Para dar suporte ao LTE, o ecossistema está
sendo criado para assegurar uma pronta resposta
de rede. O padrão geral definido pelo 3GPP-
LTE/SAE (Service Architecture Evolution), que
define uma arquitetura de rede plana e muito
escalável, oferece estabilidade e é adotado como
uma solução ponto a ponto pela Nokia Siemens
Networks. A empresa criou os laboratórios de
LTE em todo o mundo para ajudar as operadoras
com os primeiros aprimoramentos. Um deles é
o laboratório de tecnologia de próxima geração,
em Dallas, que está trabalhando em parceria
com operadoras dos EUA e do Canadá em
ensaios com o LTE para atender às exigências
específicas do mercado norte-americano, como
a interoperabilidade entre redes CDMAe LTE.

"Temos participação e contribuição efetivas
no desenvolvimento nos padrões do LTE e
podemos compartilhar esse conhecimento em
todas as regiões", acrescenta Rouanne.

A escolha dos dispositivos corretos no ecossis-
tema LTE será ainda mais importante que os
aprimoramentos ocorridos nos modelos móveis
anteriores, do nível do chip até os handsets e
em outras unidades portáteis. A meta é acelerar
a oferta de dispositivos por meio da cooperação
entre a Nokia e a Qualcomm. Essa interopera-
bilidade já foi demonstrada durante o congresso
mundial móvel entre a Flexi Base Station e a plata-
forma de terminal LTE Qualcomm. "Considerando
que dezenas de novas aplicações são adicionadas
ao Facebook todos os dias o novo ecossistema
vai além, no que se refere às aplicações que os
consumidores estão usando em um ambiente
de banda larga móvel aberta", diz Rouanne.

E importante determinar e empregar - sendo
capaz de mudar rapidamente - os tipos de
serviços e experiências que o LTE possibilita
para gerar valor aos clientes e viabilizar o
retorno antes de seu ciclo de vida de relaciona-
mento com as operadoras. A chave é unificar
a inteligência tanto no aspecto operacional
como no aspecto de negócios da rede. "Os
novos modelos que combinam fornecimento de
serviços e parâmetros de rede em tempo real
com serviços de gerenciamento de dados do
assinante - tais como faturamento, cobrança
e marketing - se mostram importantes para a
modelagem de serviços com lucratividade. Com
o LTE, os operadores contam com uma excelente
oportunidade de explorar novas funcionalidades
para eliminar os silos tradicionais nas empresas
e conduzir o cliente para uma experiência
verdadeiramente superior," destaca Rouanne.

A consultoria Harbor Research prevê que a
rede de dispositivos inteligentes representará a
versão 3.0 da internet. Segundo a consultoria,
ela será "a maior oportunidade de crescimento
orgânico na história dos negócios". A chave
para os provedores de rede e operadoras é
transformar em valor ao responder rapidamente à
mudança, não importando o formato, e oferecer
uma experiência móvel de alto desempenho.

"A base para a comercialização do LTE já está
pronta e a Nokia Siemens Networks está prepa-
rada para fornecer um futuro de banda larga
móvel sustentável, de longo prazo", diz Rouanne

Para obter mais informações visite:
www.nokiasiemensnetworks.com/br
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taforma de streaming seja
suportada por televisores da
Sony, da Samsung, da LG, bem
como por console de games
Xbox360 e DVRs TiVo. Em
terras tupiniquins, a NetMo-
vies, locadora online local,
também testa protótipos de
set-top boxes capazes de fazer
streaming de conteúdos direto
para a televisão do cliente. A
expectativa é que o serviço
seja lançado comercialmente
ainda em 2009.

Fernando Bittencourt, diretor de tec-
nologia da Rede Globo, admitiu que com
esse tipo de equipamento "a oferta de
conteúdo passa a ser ilimitada". O enge-
nheiro minimizou o potencial de impacto
imediato da nova geração de TVs, já que,
dos equipamentos existentes nos Estados
Unidos, apenas 20% estão conectados.
Essa limitação se dá, segundo ele, por
questões culturais, "mas é uma questão
de criar hábito", explicou.

Os radiodifusores certamente alega-
rão que esse conteúdo "de Internet"
chega sem cumprir as mesmas obriga-
ções das emissoras. Não obedece classifi-
cação indicativa, regras de horário, não
valoriza necessariamente a cultura nacio-
nal e, pior, pode ser gerado e produzido
por estrangeiros. Mas, afinal, tudo isso é
verdade hoje na Internet. A diferença é
que a TV ganhou as mesmas funcionali-
dades dos PCs.

Adequação ao público
O executivo da Globo questionou,

durante o Congresso da SET, se não
haveria um antagonismo no próprio con-
ceito das broadband TVs, afirmando que
a Internet seria uma mídia "individual",
enquanto a TV seria de uso coletivo.
"Será que, ao buscar um conteúdo no
YouTube na TV da sala, o sujeito não vai
desagradar ao restante da família?", pro-
vocou. Ele deixou claro que não trabalha
com a hipótese de televisores "individu-
ais". Ele lembrou que a W tam-
bém está mudando, tendo um
salto de qualidade com o HD. "A
alta definição está trazendo a
família para a sala novamente.
Durante muitos anos, isso vai
perdurar. No quarto não tem alta
definição", disse.

Mesmo estando em um
evento do setor de radiodifu-
são, adeclaração de Bittencourt
gerou polêmica. Para muitos,

o conceito de TV coletiva
está morrendo.

Segundo Virgílio do Amaral,
diretor de tecnologia da TVA,
que também participou do
debate, 80% dos assinantes de

TV têm dois pontos ou mais na casa.
"Não vemos mais como uma mídia de
família, mas como algo segmentado",
disse o executivo. A TVA, em parceria
com a Telefônica, oferece em alguns bair-
ros de São Paulo um serviço de vídeo
sobre fibra, pelo qual trafega, além dos
canais lineares da TV por assinatura e de
canais pay-per-view, vídeo sob demanda.
O serviço também conta com widgets,
principais aplicativos que se sobrepõem
parcialmente ao conteúdo dos canais.

O consultor e ex-diretor de tecnologia
da Globo, Adilson Pontes Malta, concor-

é se os agregadores de
conteúdos da web pode-
rão se beneficiar da
audiência conquistada
pela radiodifusão para
vender publicidade, já
que, segundo Izabelle

Macedo, gerente de marketing e novos
negócios para América Latina da
Samsung, o conteúdo do Terra, por
exemplo, entra na tela como widgets.

Rodrigo Kopke Salinas, advogado
do escritório Cesnik, Quintino e Salinas,
afirmou no debate que colocar estes
aplicativos sobre o conteúdo da TV
aberta fere os direitos autorais do
radiodifusor. "A sobreposição de con-
teúdos só é possível se houver autori-
zação do titular do conteúdo",

da com Amaral. Segundo ele, o mix de
Internet e TV é natural nas novas gera-
ções. "Temos que saber como atender
este novo telespectador", alertou.

Tiago Ramazzini, diretor do centro de
competência de Internet do Terra, afirma
que o compartilhamento da TV na sala
pode ser natural. "Uma família pode
eventualmente buscar uma notícia sobre
o clima ou sobre o resultado do jogo do
Grêmio", disse.

Publicidade e regulamentação
Duas questões preocupam os radiodi-

fusores e ficaram evidentes no
debate sobre o tema durante o
Congresso da SET. A primeira
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