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Na Ásia, Apple testa aparelho de alta definição
M a n u fat u ra
Dow Jones Newswires
Ta i p é

A Apple trabalha com fornece-
dores de componentes na Ásia pa-
ra testar alguns modelos de televi-
sores, disseram pessoas familiari-
zadas com o assunto, sugerindo
que a companhia americana esteja
perto de expandir suas ofertas pa-
ra as salas de estar. As informações
são do “Wall Street Journal”.

Funcionários de alguns dos for-
necedores da Apple, que não qui-
seram se identificar, disseram que
a companhia tem trabalhado nos
testes com grandes telas de alta re-
solução. Duas pessoas afirmaram
que a Hon Hai, que fabrica o iPho-
ne e o iPad, tem colaborado com a
japonesa Sharp no projeto de uma

nova TV. “Ainda não é um projeto
formal. Eles estão em fase inicial de
testes”, disse uma das pessoas.

A Apple, que trabalha com for-
necedores para testar novos proje-
tos constantemente, tem testado
diversos protótipos de TV diferen-
tes há alguns anos, de acordo com
pessoas familiarizadas com os es-
forços. A companhia geralmente
testa e desenvolve produtos inter-
namente, antes de estender o pro-
cesso a fornecedores externos.

Rivais como o Google também
miram o negócio de produzir
softwares para televisões e set top
boxes (conversores digitais), mas
nenhum deles chegou a uma gran-
de oferta até o momento. O movi-
mento da Apple rumo ao mercado
de televisão vai intensificar a com-
petição com alguns de seus maio-
res fornecedores, como a Sam -

sung. A companhia sul-coreana
fornece componentes-chave para
a Apple e é também a maior fabri-
cante mundial de TVs.

A fornecedora da Apple, Hon
Hai, mais conhecida por Fo x c o n n ,
tem expandido seus negócios no
mercado de grandes televisores de
alta resolução a partir do investi-
mento em uma fábrica japonesa
de telas de cristal líquido (LCD)
que pertencia à Sharp. Em julho,
Terry Gou, presidente da Hon Hai,
adquiriu uma participação de
37,6% na fábrica de LCD em Sakai,
por meio de seu fundo de investi-
mentos, para se tornar um coin-
vestidor no projeto, junto com a
Sharp. Pelo acordo, a Hon Hai tem
direito à metade dos painéis pro-
duzidos na unidade, que podem
ser usados em qualquer televisor.

A fábrica de Sakai, que custou à

Sharp mais de US$ 10 bilhões, é
particularmente apropriada para
produzir telas de LCD de 60 pole-
gadas ou mais. No início deste ano,
a Hon Hai começou a fabricar telas
de 60 polegadas para a V i z i o, cali-
forniana que trabalha com TVs de
tela plana de baixo custo.

Em entrevista recente, Tim Co-
ok, executivo-chefe da Apple, su-
geriu que o interesse da compa-
nhia em televisão tem evoluído pa-
ra mais que um “hobby ”. “É uma
área de grande interesse. Eu não
posso dizer nada além disso”, afir-
mou em entrevista à NBC News.

Os acionistas da Apple estão
preocupados quanto ao momento
e à natureza dos planos da compa-
nhia. Enquanto o iPhone e o iPad
vendem muito bem, eles acredi-
tam que a televisão poderia ser um
dos próximos grandes catalizado-

res para o negócio da Apple, no ca-
so de um eventual esgotamento
desses produtos. Em meio às preo-
cupações em relação ao lucro e ao
crescimento da empresa, as ações
da Apple caíram para US$ 541,39
na terça-feira, ante uma alta recor-
de de US$ 702,10 em setembro.

A Apple vem tentando construir
seu caminho para a sala de estar há
anos. Em agosto, o “Wall Street
Journal” informou que a empresa
conversa com as principais opera-
doras de TV, incluindo a Time War-
ner Cable, sobre o uso de um dis-
positivo da companhia como um
conversor digital para TV e outros
conteúdos. Os obstáculos perma-
necem: a Apple não parece ter
qualquer acordo com as operado-
ras para vender o dispositivo e a re-
lação entre a empresa e os proprie-
tários de conteúdo continua tensa.

Televisor está
presente em
mais de 96%
dos lares
Do Rio

O brasileiro adora televisão e há
um enorme mercado a ser explora-
do. Em 96,86% dos lares no país há
ao menos um aparelho de TV, um
total de 59,38 milhões de domicí-
lios com televisão, segundo dados
de 2011 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

A Oi entrou no segmento de TV
paga em 2009. Começou pelo Rio e
por Minas Gerais. Hoje, está em todo
o país, menos São Paulo. Chegou a
vender pacotes por R$ 29 no Rio,
mas o serviço não agradou, admite o
diretor da área de TV paga da opera-
dora, Eduardo Aspesi. Há um ano, a
Oi mudou sua estratégia. Ampliou a
oferta de canais, incluiu alta defini-
ção e criou pacotes com telefonia e
banda larga. Fechou outubro como
a terceira em número de assinantes:
651 mil, perdendo para a Sk y, com
4,8 milhões, e a Embratel/Net/Claro,
8,2 milhões. Na segunda-feira lança
sua oferta de IPTV.

A Claro TV, ex-Via Embratel,
em 2008, planejou detalhada-
mente a estratégia. O diretor da
área na empresa, Antonio João
Filho, disse que durante 11 meses
realizou pesquisas no Rio, em
Fortaleza e em São Paulo. Queria
entender o desejo das famílias na
maioria dos lares sem TV paga.

“Identificamos que o cliente
queria um pacote com conteúdo
esportivo, filmes, notícias e progra-
mação infantil. Criamos vários pa-
cotes, o mais barato por R$ 39,90
com 85 canais, semelhante ao da
Net e Sky”, disse João Filho. Se a op-
ção for por tecnologia de alta defi-
nição, o preço sobe para R$ 139 — o
mais caro da empresa. Com 2,9 mi-
lhões de assinantes, a Claro está
presente em 5,4 mil municípios.

Os executivos do setor se mos-
tram confiantes em um grande po-
tencial de crescimento. Afinal, as es-
timativas de fabricantes são de que
estejam em operação 30 milhões de
antenas parabólicas no país, o que
significa ao menos alguns milhões
de potenciais assinantes de TV pa-
ga. O número de antenas é o dobro
dos acessos em TV paga.

Ao menos por enquanto, ape-
nas parte dos usuários de para-
bólicas tem orçamento para mi-
grar para a TV paga. Nenhum
dos executivos ouvidos pelo Va -
lor quis arriscar um palpite so-
bre essa demanda. A baixa renda
da população, em especial no in-
terior do país, continuará sendo
um inibidor de peso.

Entretanto, dados da Anatel, de
outubro, mostram, que o serviço
vem crescendo nas regiões de me-
nor renda, no Norte e Nordeste do
país. Estados como Pernambuco,
Mato Grosso e Pará têm apresenta-
do índices de aumento da densi-
dade, com claros sinais de melhora
do poder aquisitivo da população.

Procurada pelo Va l o r, a Sky
não concedeu entrevista, mas a
operadora oferece TV paga via
satélite pré-paga, abrindo espa-
ço para quem tem menor renda,
uma solução especialmente para
quem mora fora dos centros ur-
banos. (HM)

Fonte: Anatel. Nota: A Abril foi incorporada pela Telefônica e a Net pela Embratel. * Em milhares

Zoom na TV
Quem está atraindo mais telespectadores

Participação de mercado das operadoras (em %)

Quantidade de assinantes - em milhares (outubro/12)

Embratel/
Net

SKY Oi TV Telefônica GVT CTBC ViaCabo Sercomtel Outros Total 
(Anatel)

Net Embratel

2009      

2010      

2011                      

Out/12

Embratel/
Net

52,2

54,6

54,9

52,8

SKY

26,3

26,1

29,8

31,0

OI TV

3,3

4,1

2,8

4,1

Telefônica

8,6

6,5

5,4

3,9

GVT

—

—

0,3     

2,5

CTBC

0,4

0,8

0,7

0,7

ViaCabo

0,9

0,9

0,8

0,7

Sercomtel

0,3

0,3

0,2

0,2

Outros

7,9

6,6

5,1

4,2

Net

48,4

43,1

37,0

33,7

Total* 
(Anatel)

7.473

9.769

12.744

15.700

Embratel

3,8

11,6

17,9

19,1

8.289

4.874

651 607 386 111 105 25 652

15.700

5.294
2.995

52,8%
Embratel/Net

3,9%
Telefônica

2,5%
GVT

0,7%
ViaCabo

4,3%
Outros

4,1%
Oi TV 

31,0%
Sky

0,7%
CTBC

Heloisa Magalhães
Do Rio

O serviço de televisão por assi-
natura brasileiro conquistou nos
dez primeiros meses do ano 3 mi-
lhões de novos assinantes, o mes-
mo volume registrado em 2011 in-
teiro. No fim de outubro, havia
15,7 milhões de assinantes, quase
o dobro da base em dezembro de
2009. A receita do setor está proje-
tada para atingir R$ 22 bilhões este
ano, 21,5% a mais que em 2011.

O aumento da concorrência, a
mudança da legislação com
abertura do setor ao capital es-
trangeiro, a queda nos preços e a
melhoria do poder aquisitivo da
população estão entre as princi-
pais razões do crescimento.

Há pacotes na faixa de R$ 40.
Mas, nas favelas cariocas pacifi-
cadas, onde o chamado “gato -
net ” dominava, a Claro oferece
opções por R$ 29,90 mensais. A
estratégia para conquistar os
moradores das favelas com a pre-
sença das Unidades de Polícia Pa-
cificadora (UPP) foi fixar o mes-
mo valor praticado quando trafi-
cantes de drogas determinavam
as leis nas comunidades.

Maior volume de assinantes e
menor preço, como propõe hoje
o setor, não é tudo. Em paralelo, a
estratégia das operadoras busca
conquistar e reter o cliente de
maior renda. A saída é ampliar e
sofisticar serviços, indo além da
ampla e variada oferta de filmes e
canais de TV em alta definição.

A atenção é aos concorrentes
que chegaram com toda força. O
consumidor conta com diferentes
opções de provedores de conteú-
do, como Netflix ou iTunes, que
tornam o mercado muito mais
complexo para as operadoras na
faixa de clientes mais exigentes.

Esses provedores de conteúdo
oferecem filmes ou programação
variada via computador, nos tablets
e até em celulares. Para o consultor
da Te l e c o, Eduardo Tude, essa nova
concorrência vem sendo um fator
de peso na redução dos preços pra-
ticados pelas operadoras.

A Te l e f ô n i c a / V i v o deixou de in-
vestir na tecnologia MMDS, por rá-
dio, herdada com a compra da
área de TV paga da Abril, pois a
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) pediu a devolução
da faixa de frequência para realo-
car para a área celular. A tele optou
por privilegiar a tecnologia IPTV,
por meio do protocolo da internet,
que chega à casa do cliente por fi-
bras ópticas em alta velocidade
(200 megabits por segundo).

A rede óptica da Telefônica tem 1

milhão de domicílios, cobertura que
a empresa informa que dobrará no
próximo ano, quando a IPTV estará
disponível também para IPad.

O diretor-executivo de negócios
de TV e fibra da companhia, Rober-
to Della Piazza, disse que além de
alta qualidade de imagem, a IPTV
permite que o cliente grave um
conteúdo na sala e assista no quar-
to. O sistema oferece interface para
navegar pelos canais e busca de ví-
deo sob demanda.

Já a Net Serviços, presente em 99
cidades e com 90% dos clientes nas
classes A e B, aposta em diferenciais
como conteúdo exclusivo. O usuá-
rio pode pausar programas ao vivo,
voltar ao início ou rever lances em
câmera lenta, disse o diretor de
produtos, Marcio Carvalho.

O executivo disse que a Net segue
a rota dos serviços diferenciados,
mas, quer crescer a base de clientes.
A meta é dobrar o número de cida-
des cobertas em 2013. Para isso, fo-
ram investidos este ano R$ 3 bilhões
na construção da rede em parceria
com a Embratel.

“Muita coisa está mudando. Os
clientes da classe D passaram para
C, e os da C para B2. TV paga é um
serviço que o consumidor quer ter
em casa quando sobra um pouco
de dinheiro”, disse Carvalho.

Entretenimento Faturamento do
setor é estimado em R$ 22 bilhões

Com nova
abordagem,
TV paga cresce
21,5% este ano

ALINE MASSUCA/VALOR

Eduardo Aspesi, da Oi: depois de vender pacotes por R$ 29 no Rio, mas não agradar, a operadora mudou sua estratégia

Curta

TIM nos EUA
A procura por serviços de da-

dos e voz da TIM está crescendo
nos mais de 200 países onde a
operadora tem acordo de roa-
ming internacional, segundo in-
formou a companhia. Em 2012,
o tráfego de dados de roaming
internacional cresceu quase
180% para a operadora, enquan-
to que o de voz subiu 30% em re-
lação ao mesmo período do ano
passado, disse a tele. Os Estados
Unidos apresentaram um au-
mento ainda maior: o uso de da-
dos mais do que triplicou e o de
voz avançou 40%. Uma das ra-
zões dessa evolução, indicada
pela operadora, foi o lançamen-
to, em março deste ano, do Liber-
ty Passport, serviço pós-pago ex-
clusivo de roaming internacio-
nal para voz e dados com custo
fixo diário em que o minuto po-
de sair a menos de R$ 0,50.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Empresas, p. B2.




