
Na última semana, a Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel) deu mais um passo em
direção à abertura do mercado
de televisão a cabo, ao levar à
consulta pública o novo regula-
mento para a prestação do servi-
ço. A expansão da TV a cabo é
cobiçada pelas empresas que já
atuam no segmento e também
por operadoras de telecomuni-
cações, que enfrentam barrei-
ras legais para atuar na área
(leia ao lado). O interesse deve-
se às mudanças que o negócio
de telecomunicações vem expe-
rimentando nos últimos anos.
“O pano de fundo é a conver-
gência. Os grupos Telefônica,
Embratel e Oi estão experimen-
tando um processo de conver-
gência para serem provedores
multisserviço”, diz Cristiano Za-
roni, diretor de tecnologias de
informação e comunicação da
consultoria Frost & Sullivan pa-
ra a América Latina.

O mercado de TV a cabo re-
presenta a oportunidade para
expandir a infraestrutura usada
para prover internet rápida, em
torno de 100 Mbps. E por meio
dessa rede as empresas poderão
prover serviços multimídia, co-
mo vídeo sob demanda, jogos
online e outras aplicações que
serão novas fontes de renda. “A
receita de telefonia fixa dimi-
nuiu e há necessidade de com-
pensação”, diz André Borges, vi-
ce-presidente jurídico e de rela-
ções institucionais da Net. “A
abertura cria um novo modelo
de negócios, ainda em defini-
ção, para diversas empresas”,
afirma Alexandre Annenberg,
presidente executivo da Associa-
ção Brasileira de TV por Assina-
tura (ABTA).

Net e ABTA têm críticas, ain-
da que preliminares, ao novo re-
gulamento proposto pela Ana-
tel. Elas avaliam que diversos
pontos da decisão contrariam a
Lei do Cabo, que regula o servi-
ço. Para Annenberg, o ideal se-

ria a Anatel aguardar a aprova-
ção do Projeto de Lei da Câmara
nº 116/2010 para criar o novo re-
gulamento do serviço, mas ad-
mite que a chegada de novos
competidores é inevitável. “As
empresas de telecomunicações
virão com sede ao pote, mas as
de TV a cabo têm redes mais
adequadas à prestação do servi-
ço e conhecem o negócio”, diz.

Em levantamento recente, o
sindicato das operadoras calcu-
lou que a abertura do mercado
de TV a cabo levará a investi-
mentos extras de R$ 3 bilhões a
R$ 4 bilhões por ano das compa-
nhias de telecomunicações co-
mo um todo. “As empresas te-
rão mais incentivos para inves-
tir e aumentar a capacidade da
rede de banda larga, pois os no-
vos serviços serão prestados so-
bre essa infraestrutura”, afirma
Paulo Mattos, diretor de regula-
mentação da Oi.

Ao longo do ano, o investi-
mento total da Oi será de R$ 5
bilhões a R$ 6 bilhões. Mattos
não divulga quanto será destina-
do à infraestrutura, mas diz que
o foco da Oi será uma rede para
prover banda larga ultra veloz,
“A TV sob demanda só tem via-
bilidade se você rentabilizar o
investimento em ultrabanda lar-
ga com a oferta de combos com
telefone, banda larga e TV”, diz
Mattos. A Oi vai solicitar outor-
gas para prestar o serviço assim
que a consulta pública sobre o
regulamento acabar. O objetivo
é lançar o serviço até o final des-
te ano ou o início do próximo. O
alvo inicial são municípios on-
de a empresa já oferece banda
larga e compete com Net e GVT.

Zaroni, da Frost & Sullivan,
diz que as empresas devem pri-
vilegiar áreas mais ricas para in-
vestir. Em outras regiões, a TV
paga chegará via satélite e a ban-
da larga por meio do telefone.
“A banda larga de altíssima velo-
cidade é para cidades médias,
que concentram 70% do PIB.
Haverá número menor de clien-
tes com fibra, mas que gerarão a
maior parte da receita”. ■

Novas outorgas

As novas outorgas de televisão a
cabo deverão começar a ser con-
cedidas pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
entre setembro e outubro, pre-
vê o conselheiro João Rezende,
relator do novo regulamento do
serviço, aprovado na quinta-fei-
ra pelo órgão regulador. “A
agência tem que dar vazão ao
mercado. Entendemos que ha-
verá um impacto significativo
na oferta de banda larga”, afir-
ma. Segundo Rezende, a agên-
cia contabiliza 1.000 pedidos de
outorga para prestação do servi-

ço em 600 municípios. Hoje,
272 cidades têm oferta do tipo.

Rezende estima que, nos
próximos três anos, os consu-
midores gastarão cerca de R$ 5
bilhões com os novos serviços,
dos quais R$ 1,5 bilhão serão
recolhidos como Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) pelos esta-
dos e outros R$ 300 milhões se-
rão arrecadados como PIS e Co-
fins, pelo governo federal. “A
última licitação que a Anatel
fez para serviços de TV a cabo,
em 2002, gerou R$ 390 mi-
lhões”, compara. As novas ou-
torgas permitirão a oferta de
banda larga a 4,4 milhões de
domicílios adicionais, cobrin-
do, aproximadamente, 16 mi-

Convergência
leva briga das
teles à TV a cabo

“

Operadoras de telefonia visam ampliar oferta de serviços de
banda larga e vídeo, garantindo operação em multisserviços

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Se tudo correr bem,
gostaríamos de
iniciar nossas
operações no início
do ano que vem
ou no final deste

Paulo Mattos
diretor de regulamentação da Oi

Para Anatel, abertura do
mercado ampliará oferta de
banda larga a 16 milhões de
consumidores adicionais
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saem em outubro
lhões de novos clientes, calcu-
la a Anatel. “O consumidor
quer gastar com o serviço e
não pode por falta de oferta”,
diz o conselheiro.

Legalidade
As novas regras ficarão em con-
sulta pública por 40 dias corri-
dos, contados a partir de on-
tem, quando o documento foi
publicado no Diário Oficial. De-
pois, a agência analisará contri-
buições propostas e votará o tex-
to final. João Rezende diz que a
Anatel está segura quanto à vali-
dade jurídica das novas regras,
apesar das críticas feitas pela As-
sociação Brasileira de TV por As-
sinatura e pela Net.“Em abril,
atendendo a questionamentos

do senador Antônio Carlos Ma-
galhães Neto - que são os mes-
mos do mercado -, a Advocacia-
Geral da União deu aval às nos-
sas decisões até aquele momen-
to”, diz. Alguns dos pontos
questionados são a decisão de
não realizar licitação para con-
ceder outorgas; o preço de R$ 9
mil que será cobrado por licen-
ça; e o fim do limite de prestado-
res de serviço por município.
As decisões contrariariam a Lei
do Cabo, que regula o serviço.
“Esperamos que o projeto au-
mente o número de ofertan-
tes”, diz Rezende.

A mudança na legislação é al-
vo do Projeto de Lei 116/2010,
em tramitação no Senado, após
anos de discussão na Câmara

dos Deputados. Entre outros
pontos, o projeto põe fim ao im-
pedimento de controle de em-
presas de TV a cabo por capital
estrangeiro, permitindo que a
Embratel (do mexicano Carlos
Slim) detenha o controle da
Net; e a Telefônica, da TVA.
Com o novo regulamento do ser-
viço, a Oi poderá solicitar novas
outorgas, mas Telefônica e Em-
bratel permanecerão impedidas
devido ao capital estrangeiro.

Outra medida da Anatel, de
novembro, retirou da conces-
são uma cláusula que impedia
as concessionárias de telefonia
de prestar serviço de TV a cabo
em suas áreas de atuação. Os no-
vos contratos serão assinados
até 30 de junho. ■ F.M.

OGXestá“totalmente financiada”, dizdiretor

João Rezende,
conselheiro
da Anatel

“A agência tem que dar vazão
ao mercado. Entendemos
que haverá um impacto
significativo na oferta
de banda larga”

Divulgação

Henrique Manreza

REGULAMENTAÇÃO

ServiçodeTVpaga
temregrasdiferentes
paracadatecnologia

A aprovação do Projeto de Lei nº
116/2010 deve harmonizar as
regras para a prestação de
serviços de televisão por
assinatura. Hoje, a
regulamentação em vigor varia
em função da tecnologia usada na
prestação do serviço. O satélite
foi a opção encontrada pelas
operadoras de telecomunicações
para oferecer televisão paga a
seus clientes, devido às restrições
da Lei do Cabo. O objetivo das
empresas é oferecer pacotes que
reúnam diversos tipos de
serviços. “Há uma variedade de
leis que mais confunde do que
qualquer coisa. Falta um norte
claro e seguro para que as
empresas façam investimentos da
ordem de bilhões de reais”,
afirma Cristiano Zaroni, diretor
de tecnologias de informação e
comunicação da consultoria Frost
& Sullivan para a América Latina.

A OGX Petróleo & Gás, controlada pelo bilionário Eike Batista, está
“totalmente financiada” depois de fazer uma captação de US$ 2,56
bilhões com a venda de dívida, segundo Marcelo Torres, diretor
financeiro da companhia. A OGX tem planos de investir de US$ 4
bilhões a US$ 5 bilhões até o fim de 2013 para financiar os projetos de
exploração de gás natural e petróleo nas bacias de Campos e Parnaíba,
A companhia tem US$ 5,1 bilhões em caixa depois da venda de títulos.
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