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Aparelho de TV recebe
vídeo pela internet

CONVERGÊNCIA
l Assinantes de TV por

assinatura e de banda larga

EM MILHÕES

TV PAGA

BANDA LARGA
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Começam a chegar ao Brasil serviços em que o espectador aluga filmes
direto da internet, na televisão, competindo com a TV por assinatura
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O panorama mudou.
A Telefônica começou a vender este mês seu serviço On Video, em que o cliente paga R$
19,90 por mês por um conversor
que é ligado diretamente na bandalarga, epodealugarfilmesbaixados via internet pela Saraiva, a
partir de R$ 3,90, e assistir a conteúdos do Terra. Esse equipamento concorrerá com a Apple
TV e o Google TV, que ainda não
estãonoBrasil,ecom ostelevisores com Broadband TV, que se
conectam à internet, vendidos
no País por fabricantes como a
LG e a Samsung.
“Resolvemos usar IPTV somente na fibra óptica”, disse Fabio Bruggioni, diretor executivo
de clientes residenciais da Telefônica. “Um serviço como o On
Video é muito mais fácil de desenvolver que a IPTV.”

A tecnologia que permite aos
espectadoresassistirem conteúdodainternetdiretonaTVéchamada de “Over the Top Television”. Além da Apple TV e do
GoogleTV,essesistemaestápresente em videogames como o
Wii, o Xbox 360 e o Playstation 3.
Nos Estados Unidos, esses consoles de jogos conseguem dar
acesso à Netflix, locadora virtual
apontada como um dos motivos
da decadência da Blockbuster. A
maiorrede de videolocadorasdo
mundo pediu concordata na semana passada.
A Telefônica importou 2 mil
caixas do serviço On Video, que
sãoproduzidas em Shenzhen, na
China. A ideia é testar a reação
dos consumidores nos próximos meses. O aparelho, que se
conectaaotelevisoreàbandalarga, com cabo de rede ou conexão
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APARELHO EXIBE VÍDEOS
BAIXADOS DA INTERNET NO
TELEVISOR

O equipamento
A caixa se parece com um conversor de TV paga, e se conecta
ao televisor e à internet.

Renato Cruz

Enquanto o mercado assiste à
polêmica sobre a entrada das
teles no mercado de TV paga,
com um projeto de lei para o
setor à espera da votação no
Senado, o conteúdo começa a
chegar aos televisores brasileiros por outros meios. Serviços
que permitem baixar vídeos
da internet diretamente no televisor ameaçam tornar, daquia algum tempo, essadiscussão obsoleta.
Há alguns anos, as operadoras
de telefonia apostavam numa
tecnologia chamada IPTV (sigla
de televisão por protocolo de internet) para oferecer vídeo por
meio de sua infraestrutura. Apesar de usar a tecnologia da internet, essa solução criaria redes
controladas, como a da TV paga.
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Locadora virtual. Fayan, da Telefônica, aposta no serviço
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deBruggioni, o serviço On Video
é complementar à TV paga convencional. “Não sei como será

em 10 a 15 anos, mas atualmente
eleécomplementar”,disseoexecutivo.
Ele negou que o lançamento
do serviço tenha a ver com a demora na aprovação do chamado
PLC116,projetode lei quetramita no Senado e propõe abrir o
mercado de TV a cabo às operadoras de telefonia local. Atualmente, elas não podem operar o
serviço na sua área de concessão.“Estamosotimistas emrelação ao projeto”, disse o diretor
da Telefônica, que espera que

ele seja votado no próximo ano.
Quanto à competição com o
Google TV e a Apple TV, que ainda não chegaram ao Brasil, Bruggioni afirmou que o modelo da
Telefônica tem a vantagem de
oferecer o aparelho em comodato.“Masparanósnãotemproblema se esses serviços tiverem sucesso, porque o principal objetivo é incentivar o uso da banda
larga”, disse o executivo. Apesar
disso, o On Video funciona com
qualquer banda larga, mesmo
que não seja da Telefônica.
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A conexão
O aparelho é ligado à banda larga por um cabo de rede local ou
por tecnologia sem fio.

A navegação
O espectador usa o controle
remoto para acessar conteúdos
de parceiros, como o Terra.

Locadora virtual
A Saraiva oferece mais de 2 mil
títulos para serem alugados e
baixados via internet.

Media center
O espectador pode puxar para a
TV músicas, vídeos e fotos dos
computadores da casa.

semfioWi-Fi, éoferecido emcomodato para o cliente.
Ele também funciona como
media center. Ele busca conteúdo digital – como vídeo, fotos e
música – nos PCs da casa, para
exibi-lo na televisão. “O media
center é a cereja do bolo”, afirmou Benedito Fayan, diretor de
Inovação da Telefônica.
Complementaridade. Na visão

COMO FUNCIONA

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 set. 2010, Economia, p. B11.

Televisão passa
por mudança
acelerada
Umgrupode executivosbrasileiros de telecomunicações teve
um encontro com Steve Ballmer
durante o evento Mobile World
Congress, em Barcelona, no começo do ano. Eles mostraram ao
presidente mundial da Microsoft seu projeto de IPTV, e o
quanto planejavam investindo
natecnologia.Ouviramoseguinte comentário: “A IPTV está superada; o negócio agora é a Broadband TV.”
Broadband TV é outro nome
para a Over the Top Television,
como a On Video, da Telefônica.
Os fabricantes de TV, as empresas de videogame e de internet
apostamnessa solução. A revista
americana Wired chegou a publicar um guia, na edição deste
mês, ensinando o leitor a desligar a TV paga e viver de vídeo
diretamente da internet.
Com a crise, muitos americanos começaram a questionar a
necessidade de pagarem US$
100 por mês numa assinatura de
TV paga, e resolveram tentar viver de vídeo via internet e TV digital aberta. No Brasil, a televisão por assinatura é muito pequena para se pensar nesse tipo
de escolha. Em junho, o País tinha 8,4 milhões de assinantes de
TV, comparados a 12,2 milhões
de banda larga.
“Ainda não existe um modelo
campeão nesse mercado”, afirmou Luis Minoru Shibata, diretordeconsultoriadaPromonLogicalis. “Para o cliente, não importa muito a tecnologia usada
pela operadora. O que importa é
o portfólio de conteúdos.”
FabioBruggioni, diretordaTelefônica, afirmou que a empresa
planeja trazer mais 4 mil caixas
até o fim do ano. “O desafio é
baixar o preço do aparelho”, disse o executivo. “Mas isso deve
acontecer com o aumento da escala.”
Nospróximosmeses,aempresa planeja lançar caixa híbridas,
unindo o serviço On Video, TV
por assinatura (via cabo da TVA
ou via satélite da própria Telefônica) e gravador de vídeo digital.
AconcorrenteGVTtambémplaneja um modelo híbrido, para
meados de 2011, com TV paga via
satélite e vídeo sob demanda via
bandalarga,tudonumúnicoconversor. / R.C.

Cruzeiros CVC
Os únicos navios com o completo
sistema tudo incluído a bordo,
com consumo ilimitado de comidas
e bebidas durante todo o cruzeiro,
em qualquer ambiente do navio.
E ainda as crianças viajam de graça.

A CVC tem 5 navios exclusivos à sua disposição para cruzeiros na costa brasileira e América do Sul. Todos com a mais completa
infraestrutura de conforto, lazer e diversão. Tudo para oferecer a você, sua família e amigos uma viagem completa e inesquecível.
Tudo incluído:
• Todas as refeições e todas as bebidas;
• Atendimento com tripulação qualificada e
predominantemente brasileira;
• Amplas áreas de lazer e alimentação;
• Shows com padrão internacional;
• Piscinas, academias, solarium, sala de jogos
e atividades para adultos e crianças;
• Bares, restaurantes, discotecas e cassinos.

CVC Zenith 4 e 6 dias

CVC Imperatriz 5 e 8 dias

Eleito em 2008 o melhor navio de cruzeiros do Brasil, o CVC Zenith
acomoda com muito conforto 1.800 passageiros em cruzeiros
de 4 a 6 dias com destino a Búzios, Cabo Frio e Praia Privativa.
É a opção ideal para quem quer realizar uma viagem animada
e descontraída.

Elegância, charme e glamour em um navio luxuoso e cheio de requinte,
que vai oferecer maravilhosos roteiros de 5 e 8 dias para Santa Catarina,
Buenos Aires e Montevidéu. Diversão e entretenimento na medida
certa para realizar viagens inesquecíveis rumo aos mares do sul.

De dezembro a março no Brasil

10x sem juros ....................................... R$ 93,60

Preço roteiro de 4 dias Santos/Búzios/Praia Privativa/Santos para saídas
7 e 13/dezembro em cabine categoria I. À vista R$ 936, Base US$ 520,

DICA: O Natal a bordo do Zenith é sensacional. Traga sua
família para viver este sonho.

CVC Horizon 7 dias

CVC Soberano 8 dias

De dezembro a março no Brasil

De dezembro a março no Brasil

Um navio maravilhoso, o maior da frota CVC: moderno e grandioso
com luxuosas acomodações e amplas áreas sociais e de lazer.
O Soberano vai te levar para férias incríveis: 8 dias de cruzeiro rumo
à Bahia, com pernoite em Salvador e escalas em Búzios e Rio de Janeiro.

10x sem juros .................................. R$ 208,80

Navio gêmeo do Zenith, o melhor navio de 2008, o Horizon chega
nesta temporada para fazer sucesso, especialmente selecionado
para realizar maravilhosos roteiros de 7 dias, com muito charme e
diversão, pelos mares de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

10x sem juros .................................. R$ 160,20

Preço roteiro de 8 dias Santos/Rio de Janeiro/Salvador/Búzios/Santos para
saídas 15 e 22/janeiro em cabine categoria J. À vista R$ 2.088, Base US$ 1.160,

Preço roteiro de 7 dias Santos/São Francisco do Sul/Vitória/Rio de Janeiro/
Praia Privativa/Santos para saídas 9 e 15/dezembro em cabine categoria K.
À vista R$ 1.602, Base US$ 890,

DICA: Carnaval em Salvador, imperdível. Alegria e diversão
na maior festa de rua do Brasil.

DICA: Natal em alto-mar, no Horizon. A comemoração
natalina será muito especial.

De dezembro a março no Brasil

10x sem juros ....................................... R$ 97,20

Preço roteiro de 5 dias Santos/Itajaí/São Francisco do Sul/Santos para
saída 12/dezembro em cabine categoria L. À vista R$ 972, Base US$ 540,

DICA: Férias em Santa Catarina e Espírito Santo, cruzeiros
especiais em janeiro e fevereiro.

CVC Bleu de France 6 e 8 dias
De novembro a maio no Brasil

EXCLUSIVO: o único navio em Fernando de Noronha. Um verdadeiro
paraíso que você conhecerá a bordo de um navio fantástico, com muito
espaço interno, conforto, requinte e diversão. Viva momentos únicos em
meio as paisagens deslumbrantes do Nordeste em roteiros de 6 e 8 dias.

10x sem juros ............................... R$ 172,40

Preço roteiro de 6 dias Recife/Natal/F.Noronha/Fortaleza para saída
26/novembro em cabine categoria L. À vista R$ 1.724, Base US$ 958,

DICA: Em janeiro, roteiros de 8 dias com o melhor
do Nordeste, incluindo Noronha, é só com a CVC.

Plantão hoje: das 9 às 14 horas, ligue 5532-0888, 2858-0599, 3932-0740 e 3078-6443. Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings.
São Paulo Capital:
Paraíso ................................... 2146-7011
Aclimação............................... 2362-7780
Alphaville................................ 4191-9198
Anhanguera-Extra.................... 3831-1312
Aricanduva Shop. ................... 2728-2626
Avenida Aclimação ................ 3271-7160
Brooklin.................................. 5532-0888
Campo Limpo Shop. .............. 5513-8484
Center Norte Shop. ................ 2109-2611
Central Plaza Shop. . .............. 2914-3355
Eldorado Shop. ...................... 3815-7878
Fradique Coutinho .................. 3596-3470
Faria Lima............................... 3031-3106
São Miguel Hiper Davo ........... 2058-1662
Ibirapuera Shop. .................... 2108-3500
Jabaquara-Pão de Açúcar ....... 5015-7933

Jaçanã-Sonda......................... 2243-2020
Jardim Sul Shop. ................... 2246-0444
João Dias-Extra....................... 5851-0035
Light Shop. ............................ 3255-5323
Market Place Shop. ............... 2135-0777
Morumbi Shop. ...................... 2146-7200
Morumbi Open Center............. 2364-9890
Pátio Higienópolis Shop. ........ 3667-8622
Penha Shop. .......................... 2135-0700
Plaza Sul Shop. ...................... 2105-7600
Praça da Árvore ...................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros....... 2046-2668
Pacaembu .............................. 2691-9521
Raposo Shop. ........................ 2109-0199
Santa Cecília .......................... 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô.......... 5571-7100
São Judas............................... 2858-0599

Shopping D............................. 3313-8340
SP Market Shop...................... 2103-1900
Tatuapé - Apucarana............... 2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard ..... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda................... 2362-8978
West Plaza Shop..................... 2117-2888
Grande São Paulo:
Diadema Shop. ...................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso............ 2498-6022
Guarulhos Shop. .................... 2425-0533
Osasco Plaza Shop. ................ 3652-3600
Osasco Shop. União................ 3652-1600
Ribeirão Pires ......................... 4828-1868
Santo André-Centro................. 2191-8700
Santo André Shop. ABC........... 2105-6100
S.B.Campo-Prestes Maia......... 4330-0966

S.B.Campo - Carrefour Taboão . 4178-4377 Indaiatuba.............................. 3318-1000
Suzano Shop. ........................ 2148-4600 Itapevi - Shopping ................. 4143-7979
Itapira .................................... 3813-2426
Itapetininga ............................ 3373-2144
São Paulo Interior:
Araraquara - Shop. Lupo......... 3322-7676 Ituverava................................. 3839-1210
Araras - Leme ......................... 3554-7800 Jaboticabal Shop. .................. 3203-3008
Bragança Paulista................... 4034-3020 Jaú Shop. .............................. 3622-0288
Campinas - Barão Geraldo...... 3249-0232 Jundiaí Paineiras Shop. .......... 3395-3688
Campinas - Cambuí ................ 3254-2733 Limeira Shop. ........................ 3404-8899
Campinas-Centro .................... 2102-1700 Marília Aquarius...................... 2105-3888
Campinas-Extra Abolição ........ 3271-2004 Matão..................................... 3382-2771
Campinas Shop. .................... 3229-8899 Mogi Mirim ............................. 3814-6060
Campinas Galleria Shop. ........ 3206-0343 Piracicaba .............................. 3433-9066
Campinas-D.Pedro Shop ......... 3756-9939 Piracicaba Shop. ................... 3413-5557
Campinas – Shop. Prado......... 3276-3680 Plaza Shopping Itu.................. 4022-7275
Caieiras .................................. 4442-3114 Praia Grande-Litoral Plaza........ 3491-8000
Ibitinga................................... 3341-8210 Ribeirão-Novo Shop. .............. 2101-6400

Ribeirão Preto-Centro.............. 3289-1011
Rio Preto-Centro ..................... 2137-5910
Rio Preto Shop. ...................... 3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida .......... 2137-0070
Rio Preto-Praça Shopping ....... 3212-8112
Salto....................................... 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli .............. 3626-5553
São Carlos - Centro ................ 3307-7180
São Carlos-Iguatemi................ 3307-8686
S.J Campos-Center Vale Shop. .2139-6700
S.J. Campos-Centro................. 2139-9540
Sumaré................................... 3883-8888
Taubaté Shop. ....................... 3411-5000
Taquaritinga ........................... 3253-3909
Vinhedo ................................. 3876-3788
Votuporanga ........................... 3423-3029

Prezado cliente: preço por pessoa, somente parte marítima, em cabine dupla, conforme categoria mencionada; taxas de embarque e marítimas não estão incluídas. Preço, data de saída e condições de pagamento sujeitos a reajustes e mudanças
sem prévio aviso. Câmbio promocional US$ 1,00 = R$ 1,80. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Ofertas válidas para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio. Parcelamento em até 10 vezes iguais e
mensais com cheque, cartão ou boleto bancário sujeito a aprovação de crédito. As taxas de embarque e gorjetas não estão incluídas e deverão ser paga por todos os passageiros, inclusive crianças. Consulte datas promocionais com nossos vendedores.

Acesse cvc.com.br/cruzeiros ou consulte
o agente de viagem mais perto de você.

