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antenados tv por assinatura

O mercado de TV por assina-
tura voltou a crescer no país. Le-
vantamento da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel)
mostra que existem, hoje, 14,3
milhões de domicílios com esse
tipo de TV. Só no último ano fo-
ram feitas 3,4 milhões de novas
assinaturas.“É o setor do merca-
do que mais cresce no Pais”, ga-
rante o diretor de TV por assina-
tura da GVT, Dante Compagno.
Segundo ele, em média, 250 mil
a 300 mil novas assinaturas são
comercializadas todo mês. A Cla-
ro TV e a NET Serviço, que fazem
parte do grupo América Movil,
ainda abocanham, juntas, 8,718
milhões de clientes. A Claro TV

está presente, inclusive, em todas
as áreas pacificadas do Rio de Ja-
neiro, com um pacote de cunho
social chamado Claro TV Paz, de
valor bem mais baixo para o assi-
nante durante oito anos.

O setor foi revigorado com a
entrada de novas operadoras no
mercado, pelo aumento de op-
ções de assinaturas, que se tor-
naram mais acessíveis aos bolsos
e também pelos novos serviços
que passaram a ser prestados,
como os de aluguel de filme di-
reto da TV. Se hoje há pacotes de
até R$ 39,90 por mês – da Claro
TV que, em 2013, estreia a oferta
triple play, com a incorporação
de acesso à internet - pelo Now,

da Net, por exemplo, o assinan-
te pode alugar um filme sem sair
de casa, pagando entre R$ 3,90 e
R$ 9,90, ou R$ 14,90 de mensa-
lidade. O Now, com mais de seis
mil títulos, está disponível para
todos os clientes Net HD e Net
HD Max.

A Vivo, por sua vez, apostou
no lançamento de uma nova
plataforma de IPTV, a Vivo TV
Fibra, que usa o protocolo de
internet (IP) para levar o sinal
à TV do cliente. Com qualida-
de de imagem HD, oferece tam-
bém video on demand e acesso
ao Facebook e Twitter na tela da
TV.“Inovar faz parte das nossas
prioridades estratégicas”, diz

Antonio Carlos Valente, presi-
dente da companhia.

A GVT diz que chega ao fim
do ano com mais de 400 mil as-
sinantes nas 136 cidades em que
atua, capturando entre 15% e
16% do crescimento do merca-
do. A receita do sucesso está na
combinação de preço, empacota-
mento diferente e simplificado e
conectividade. “Todos os nossos
pacotes têm canais de alta defi-
nição, que são distribuídos por
gêneros, ficando mais fácil o as-
sinante encontrar o de sua prefe-
rência”, diz Compagno. Não há
também nenhum canal de músi-
ca, mas um portal com mais de
um milhão de títulos. Os preços

para a aquisição de conteúdo pa-
gos no On Demand GVT variam
de R$ 2,90 a R$ 9,90.

A Oi lançou a primeira oferta
quadruple play do Brasil ao in-
tegrar os serviços de TV por as-
sinatura, banda larga e telefo-
nias fixa e móvel e, na disputa
pelo mercado, fez a promoção
do Oi TV Mais HD por R$ 39,90
mensais, nos seis primeiros me-
ses. Outra oferta de serviço da
empresa, lançada recentemente,
garante TV HD (56 canais pa-
gos, sendo 11 em HD), banda
larga até 10 MB para casa, inter-
net móvel 3G e acesso à rede Oi
WiFi por R$ 69,80 por mês, até o
carnaval de 2013.

Herdeirodo rádiodepilha

As corporações descobriram na mobili-
dade e nas plataformas virtuais um caminho
para reduzir custos e aumentar a competitivi-
dade.A tendência mais evidente no momen-
to é a migração de bases de dados, sistemas,
infraestrutura e outros elementos dos tradi-
cionais centros de processamento para a“nu-
vem”. Ou seja, para a rede. De acordo com a
IDC (International Data Corporation), as re-
ceitas com software na nuvem no Brasil de-
vem crescer em média 77% ao ano até 2015.

Atentas a essas demandas, que envolvem
muitas vezes aplicações desenvolvidas de
acordo com necessidades específicas de cada
negócio, as operadoras estão criando novos
serviços e soluções para seus clientes empre-
sariais. A Vivo acaba de lançar a plataforma
M2M (comunicação máquina a máquina),
com recursos de autogestão de chips, que in-
clui acesso ao histórico de consumo de cada
um deles. Haverá novos serviços, como loca-
lização, gestão de módulos e de aparelhos.
As soluções corporativas abrangem o Vivo
Gestão Integrada, que garante às empresas
uma visão completa e unificada dos servi-
ços, planos e equipamentos de telecomuni-
cações, cuja administração pode ficar a cargo

do cliente ou da operadora.
“A Telefônica Vivo é refe-

rência na gestão integrada da
infraestrutura de grandes em-
presas em outsourcings de
voz, dados, mobilidade e TI,
com um amplo portfólio de
soluções para grandes cor-
porações, empresas e órgãos
públicos. Além disso, por ser
dona da própria rede e do data
center, a empresa cumpre com
mais eficácia o papel de inte-
gradora”, diz Maurício Azeve-
do, diretor de grandes empre-
sas daTelefônicaVivo.

Já no segmento PME, a
operadora possui uma unida-
de de negócios especializada que se desta-
ca pelo desenvolvimento de soluções e pro-
dutos de telefonia fixa e móvel com ofertas
customizadas para cada tipo de cliente por
meio dos canais , explica Raphael Denadai,
diretor de pequenas e médias empresas da
TelefônicaVivo.

A Claro também tem estratégias segmen-
tadas. Divide o mercado entre grandes cor-

porações - com contas aci-
ma de 100 usuários, para as
quais presta um atendimento
personalizado - e pequenas e
médias empresas, atendidas
por uma rede de mais de 3,5
mil parceiros, sendo 330 no
Rio de Janeiro. Segundo Ja-
cinto Mioto, diretor de vendas
corporativas para o segmen-
to PME, há ofertas de com-
bos incluindo minutos de voz,
aparelhos e pacotes de dados.
Para as grandes empresas, são
oferecidas soluções de banda
larga com chip ou modems
para notebooks e aplicações
de automação de venda e de

serviços de campo.
A terceirização de toda essa estrutura re-

quer muita capacidade de processamento. A
Embratel, por exemplo, investiu R$ 100 mi-
lhões no novo Data Center Lapa, de 7.000
m² e com capacidade para 150 mil servido-
res virtuais,passando a contar com cinco data
centers no Brasil, oferecendo serviços como
computação em nuvem, hospedagem segu-

ra e planos de contingência e de recuperação
de desastre.“Nossos clientes já podem mi-
grar suas infraestruturas de TI para a plata-
forma de cloud computing de forma segura e
confiável”, afirma Ney Acyr Rodrigues, dire-
tor executivo da Embratel Empresas.

Na outra ponta, as soluções disponíveis
no mercado podem atender até profissio-
nais liberais. A TIM criou aplicativos para es-
ses clientes como o MobileCare, que permite
ao médico consultar informações de bases de
dados importantes para sua atividade, tudo
através de seu smartphone. No segmento
PME, a empresa também oferece o TIM Ra-
dar, solução de localização para mapear des-
locamento de colaboradores que trabalham
em campo.

Focada na proposta de atendimento“sob
medida”, a Nextel oferece aplicativos como
o PDV, para automação do trabalho de pro-
motores de venda, que monitoram preços da
concorrência, posicionamento do produto na
gôndola e geram relatórios na hora, diz Jefer-
son Baggio, gerente de produtos e serviços
corporativos da empresa. Como se vê, há ser-
viços de mobilidade para negócios e empre-
sas de diferentes portes.

Mobilidadeecomputaçãoemnuveminvademempresas
corporativo alta capacidade

Estudos e pesquisas realiza-
dos pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) e pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) apontam
que, até o ano de 2016, haverá no
Brasil entre 40 a 60 milhões de
dispositivos de TV digital móvel.
Estes equipamentos já são con-
siderados os substitutos do radi-
nho de pilha e a companhia ideal
para os consumidores que que-
rem assistir a uma partida de fu-
tebol ou mesmo ver uma novela
pelo celular.

Grandes fabricantes já per-
ceberam que há, no Brasil, um
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mercado ainda inexplorado de
TV Digital. Alguns já lançaram
celulares com suporte à televi-
são, como a Samsung com o seu
modelo StarTV e a LG com o
Scarlet Phone. Hoje, 25 mode-
los da Nokia também são com-
patíveis com TV digital, porém
necessitam de acessórios ou de
aplicativos para funcionar direi-
to. Mas, o recém lançado Nokia
PureView 808 (com câmera com
sensor de 41 megapixels) é in-
teiramente compatível com a TV
Digital. O preço sugerido é de
R$ 1.999.

Equipado com uma câme-

ra com sensor de 41 megapixels,
as funções multimídia do Nokia
808 PureView ultrapassam as
de fotografia. O aparelho faz ví-
deos em Full HD (1080p), com
tecnologia de áudio que con-
segue capturar e transmitir os
sons com muito mais fidelidade.
A tecnologia Dolby Headphone
transforma o conteúdo estéreo
em uma experiência de som sur-
round única com o uso de qual-
quer fone de ouvido.

Outro que chegou ao Brasil
foi o Motorola ATRIX TV, o mais
novo smartphone Android™ da
Motorola Mobility, uma empresa
do Google. Possui tela de 4 po-

legadas, câmera de 8 MP, com
autofoco e flash. Ele traz o dife-
rencial de TV Digital, permitin-
do que o usuário utilize o guia
de programação, para escolher
o que lhe interessa e gravar em
tempo real para assistir depois.
Preço no pré-pago da Vivo: R$
849

Mais popular, o MOTOGO!
TV Dual-SIM, do mesmo fabri-
cante, permite acompanhar a
programação aberta ou digital
em qualquer lugar pela tela tou-
ch-screen, além de aceitar dois
chips de operadoras diferentes.
O preço sugerido ao mercado é
de R$ 399.
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