
Tudo por todos os meios 
Realidade da conectividade plena traz disputa pelo controle do usuário, impõe novas 
regras de compartilhamento de redes e gateways domésticos, transforma players de conteúdo 
em competidores de serviços e subverte os modelos conhecidos. 

A convergência plena de 
serviços é a meta de 
todos os operadores 
de telecomunicações. 
0 alvo de qualquer 

operadora é ser a única provedora 
de serviços de televisão, banda 
larga, telefonia fixa e móvel e, aos 
poucos, serviços de valor agregado, 
como segurança de rede, 
conectividade doméstica, conteúdos 
sob demanda, vigilância... Esse é o 
mundo do triple-play, quadruple-
play e quantos mais serviços se 
agregar ao consumidor. 

Mas essa nova realidade levanta 
u m a série de discussões: quem será 
o "dono" do usuário? Quem terá, 
em última instância, a relação 
comercial com o cliente? Quem 
estabelecerá o formato comercial 
do produto a ser oferecido, fará a 
cobrança, assumirá a 
responsabil idade regulatória por 
aquele serviço prestado? Onde está 
o mercado para essa casa 
conectada? Que redes 
prevalecerão? Quais as interfaces e 
gateways de acesso à informação? 
Quais as regras que se ap l i cam 
nesse ambiente? 

Há a inda poucas certezas e 
várias respostas a cada um desses 
questionamentos, e sem dúvida 
mui ta polêmica a inda surgirá até 
que o cenário se torne mais claro. 
O especial que você lerá nas 
próximas páginas mostra alguns 
dos caminhos tecnológicos, alguns 
dos serviços e as oportunidades do 
mercado. A q u i , tentamos organizar 
algumas informações. 

Primeiro , sobre o que se sabe: 
todos os conteúdos serão digitais, 

transmitidos pela banda larga. Isso 
significa que o dono da rede terá um 
papel fundamental, pois é ele quem fará 
a conexão do cliente. Nesse cenário, 
disputam empresas de telefonia, 
empresas de TV a cabo, empresas 
concessionárias de energia e água e 

vários televisores, que agora 
também se conectam à Internet. Os 
computadores e smartphones são 
cada vez mais pessoais, conectados 
por redes wireless à Internet e a 
outros dispositivos domésticos. E 
diferentes dispositivos domésticos, 
tais como computadores, sistemas 
de segurança e iluminação 
precisam também estar conectados, 
já que o controle de máquinas à 
distância será cada vez mais 
comum, seja pela comodidade de 
uso, segurança ou monitoramento 
remoto de gastos. Em um cenário 
de smartgrids de energia, tudo isso 
estará atrelado ao consumo 
eficiente de energia e água. 

Provavelmente, todos os players 
disputarão esse mercado e cada 
um terá o seu papel. Hoje, a maior 
parte da disputa se dá entre 
empresas de telecomunicações e 
empresas de TV por assinatura 
pela oferta de banda larga. No 
Bras i l , as teles a inda não oferecem 
conteúdos de TV pelas mesmas 
redes que trafegam Internet, e por 
isso fala-se apenas em 
convergência empresarial , mas não 

EMPRESAS DE TELEFONIA, EMPRESAS DE TV A CABO, 
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA E ÁGUA E OPERADORAS 
DE TELEFONIA MÓVEL DISPUTAM A CONEXÃO DO CLIENTE. 
operadoras de telefonia celular. Até hoje, 
a conexão se dava isoladamente. Teles, 
empresas de energia e operadoras de 
cabo chegavam paralelamente à porta do 
assinante, e cada u m a fazia a sua 
conexão até um ou dois pontos de TV, 
até um aparelho de telefone e um 
computador conectado à Internet, ao 
quadro de luz. Isso está mudando. Há 

de tecnologias e serviços. As 
empresas de energia ainda estão 
distantes dessa disputa, mas já 
existem casos de operadoras que 
oferecem banda larga pela rede 
elétrica (PLC) ou que estão 
construindo suas próprias redes de 
f ibra. Enquanto isso, empresas de 
telecomunicações e TV a cabo 
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correm para ampl iar a capacidade 
de suas redes, para que a oferta de 
taxas cada vez maiores de 
velocidades não seja um diferencial 
competitivo. Hoje, a oferta de 100 
Mbps para usuários residenciais já 
é uma realidade em redes de fibra 
óptica ou redes H F C , ainda que 
seja ainda algo muito longe do 
padrão de consumo do mercado 
(hoje em torno de 2 Mbps). 

Mas a rede de acesso é apenas 
o primeiro desafio. A segunda 
etapa, e cada vez mais importante, 
é a rede interna, dentro da casa do 
usuário ou de determinado 
condomínio. Até hoje, esse 
território não pertencia a nenhum 
dos players tradicionais. Quem era 
responsável por distr ibuir energia, 
sinais de TV, telefone ou conexões 
de Internet era (e a inda é) o 
próprio usuário. No cenário da 
casa conectada isso tende a mudar, 
e as operadoras passarão a inc luir 
as redes internas como parte do 
serviço de conectividade plena. 
W i F i , femtocell, redes Ethernet, 
cabeamento coaxial e mesmo f ibra 
óptica passam a ser parte da 
estrutura interna dos domicílios. 
Para operadoras de 
telecomunicações, TV a cabo e 
empresas de Internet, prover u m a 
boa conectividade doméstica é a 
garantia de qualidade de serviços, 
fidelidade do consumidor e maiores 
índices de uso. 

A terceira etapa é o gateway de 
acesso e o dispositivo de consumo de 
mídia. Nesse sentido, o computador 
deixa de ser a única plataforma de 
acesso à Internet, o televisor deixa 
de ser a única plataforma para 
consumo de vídeo, o telefone não é a 
única plataforma de voz. Os set-tops 
de TV, antes exclusivos das 
operadoras de TV por assinatura, 
passam a ser fornecidos por uma 
série de provedores, inclusive de 
conteúdo. É a partir do set-top que 
são consumidos conteúdos sob 
demanda, acessados serviços de 
vídeo virtuais e mesmo utilizados 
serviços de Internet, como sites de 

vídeo ou redes sociais. E as plataformas 
de mídia pessoal, como computadores, 
smartphones e tablets, tornam-se 
ferramentas de interação com set-tops, 
papel até recentemente restrito ao 
controle remoto. 

Da mesma forma, televisores e 
aparelhos domésticos diretamente 
conectados à Internet permitem que os 
conteúdos de vídeo, informações e voz 
sejam acessíveis independentemente 
dos serviços de TV por assinatura, ou 
mesmo que o computador doméstico 
esteja desligado. 

Por f im, vem o desafio do conteúdo. 
Provedores de informação, conteúdos e 
serviços de Internet passam a prover 
serviços tradicionais de vídeo e voz. 
Plataformas como o Google TV ou Apple 
TV, que trazem inclusive um hardware 
próprio (uma caixa separada), r i va l i zam 
com serviços de TV paga e canais de 
TV. Serviços virtuais e aplicações na 
nuvem permitem, por exemplo o 
gerenciamento remoto do consumo de 
energia doméstica, independente da 

companhia de energia. Serviços de voz 
por IP como o Skype saem dos 
computadores e smartphones 
conectados e ganham a tela da TV. 

Diante desse cenário novo e confuso, 
em que múltiplos players podem prover 
múltiplos serviços, as garantias de 
neutralidade de rede passam a ser um 
problema regulatório cada vez maior. 
Em mercados mais avançados como 
E U A ou Comunidade Europeia, essa 
discussão já está evoluindo para políticas 
públicas efetivas. Nos E U A , inclusive, um 
dos aspectos centrais do plano de banda 
larga apresentado pela FCC em março 
deste ano é justamente garantir que os 
set-tops e gateways domésticos sejam 
abertos, ou seja, o fato de ter em sua 
casa um set-top ou um modem banda 
larga de u m a determinada operadora 
não pode impedir que a TV conectada do 
usuário tenha acesso a outros conteúdos 
não oferecidos por aquele determinado 
provedor de conectividade, ou que ele 
possa instalar uma outra caixa para 

consumir conteúdos de um provedor 
de conteúdos na Internet. 

As relações econômicas se tornam 
mais complexas no ambiente da 
conectividade plena. Se antes a lógica 
da distribuição da Tv por assinatura 
obedecia a uma estrutura conhecida 
de produtores de conteúdo, canais 
agregadores, empacotadores e 
operadores responsáveis pela 
distribuição, hoje essa lógica é 
corrompida pelo consumo 
diretamente pela Internet e chega ao 
consumidor na mesma sala de estar, 
mas por meio de uma TV conectada. 

Nada disso é futuro. Tudo é 
realidade no mundo atual. Contudo, 
tudo passa pela massificação das 
redes de acesso banda larga, seja na 
forma de fibras, seja na forma de 
redes coaxiais. E a massificação 
dessas redes e dos serviços por elas 
oferecidos passam por uma lógica 
de mercado bem conhecida, ditada 
pela viabilidade econômica. Em um 
país com limitações importantes de 

renda e infraestrutura, como é o 
caso brasileiro, o cenário da casa 
conectada está ainda distante, mas 
não é algo inalcançável. Ao 
contrário, hoje praticamente todas 
as novas vendas de TV por 
assinatura na tecnologia cabo se dão 
já acompanhada da venda de uma 
conexão banda larga. E a TV por 
assinatura avança mais e mais para 
classes menos abastadas; 80% das 
vendas de banda larga da GVT, por 
exemplo, são em velocidades acima 
de 10 Mbps; e as conexões de 
Internet oferecidas pelas empresas 
de telecomunicações avançam 
rapidamente para cidades em que a 
banda larga não existia. Nesse 
especial, discutiremos um pouco a 
realidade das redes, as tecnologias 
que devem predominar e a 
realidade de dispositivos e recursos 
dentro da casa dos usuários. 

SAMUEL POSSEBON 

NO CASO BRASILEIRO, O CENÁRIO DA CASA CONECTADA 
ESTÁ AINDA DISTANTE, MAS NÃO É ALGO INALCANÇÁVEL. 
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