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Quando uma companhia gasta US$ 39 bilhões em sua rede de cabos, ela tem de ser 
levada a sério. A Comcast, maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, acaba 
de fazer isso e agora esta pronta para começar a dar as cartas. 
 
Brian Roberts, presidente executivo, diz que a industria de TV a cabo como um todo 
investiu US$ 95 bilhões desde 1996, o que torna os US$ 39 bilhões gastos pela 
Comcast no período uma façanha. "Enquanto outros estão falando do que vão fazer no 
futuro, isso já e passado para nos." 
 
Roberts diz que a Comcast esta pronta para cumprir seu papel de companhia de 
"novos produtos". O mais novo deles e a telefonia  pela Internet  (VoIP, na sigla em 
inglês) —já oferecida por outras redes de comunicações a cabo, que, nesta semana, foi 
apontada como a próxima grande sensação pela Comcast, que espera conseguir 8 
milhões de clientes na telefonia via Internet  nos próximos cinco anos. 
 
As mudanças tecnológicas estão tornando nebulosas as fronteiras entre as operadoras 
de TV a cabo dos EUA e suas concorrentes na área de telecomunicações, prometendo 
uma guerra na medida em que elas se preparam para entrar em negócios tradicionais 
umas das outras. 
 
Seu objetivo comum e tirar o máximo dos enormes investe-mentos que já fizeram, ou 
planejam fazer, em suas infra-estruturas de rede para ganhar o controle  do acesso 
digital as salas de estar e fornecer aos assinantes um excitante pacote de serviços 
"tripla-ação" — de voz, vídeo e dados de alta velocidade. 
 
Por um lado, companhias de TV a cabo como a Comcast estão promovendo a telefonia 
de voz usando seus cabos coaxiais existentes. Os pianos de telefonia via Internet da 
Comcast seguem os de outras companhias de TV a cabo, incluindo a Time Warner e a 
Cox Communications — segunda e terceira maiores companhias de TV a cabo dos EUA, 
respectivamente —, que já começaram a oferecer serviços de voz a assinantes de TV a 
cabo e Internet de alta velocidade usando a tecnologia VoIP (Voice over Internet 
Protocol). 
 
Por outro lado, gigantes das telecomunicações lideradas pela Verizon, SBC 
Communications e BellSouth estão se preparando para oferecer serviços avançados de 
vídeo por meio de novas redes de fibras óticas, que estão sendo instadas ao custo de 
dezenas de bilhões de dólares. 
 
"Temos que ser capazes de competir com as companhias de IV a cabo. Elas estão 
entrando em nossa base e nos precisamos entrar na delas", afirma Ed Cho-lerton, 
encarregado de marketing do consumidor da SBQ segunda maior companhia de 
telecomunicações dos EUA. 
 
Na semana passada, a SBC surpreendeu analistas e investidores com uma 
demonstração de seu planejado serviço IPTV (sigla em inglês para televisão de 
protocolo da Internet) — na Feira de Produtos Eletrônicos de Consumo de Las Vegas. 
"A demonstração foi impressionante e mostrou uma série de serviços que a SBC 



pretende oferecer por meio de um único console", diz Jonathan Hurd, analista da 
Adventis, uma consultoria de Boston. 
 
A tecnologia VoIP de banda larga para o consumidor permite assinantes de TV a cabo e 
DSL (sigla em inglês para linha digital de assinante) fazer chamadas de voz usando um 
telefone comum ao plugar-se a uma caixa eletrônica chamada adaptador de terminal 
em sua conexão de Internet 
 
Para o cliente, a grande vantagem potencial e o custo. Normalmente, as operadoras de 
TV a cabo e os provedores independentes de serviços como a Vonage, pioneira na 
telefonia de banda larga via Internet nos EUA, oferecem aos assinantes VoIP chamadas 
locais e de longa distancia ilimitadas por uma mensalidade fixa que, normalmente, e 
menor que as tarifas cobradas pelas companhias telefônicas tradicionais por pacotes 
similares. 
 
O serviço VoIP da Comcast vai custar US$ 40 por mês — um pequeno desconto em 
relação a telefonia  tradicional — e vai oferecer serviços como o acesso pleno a 
chamadas de emergência, com suporte de baterias de segurança. 
Acrescentar serviços de voz ao seu mix tradicional de serviços de vídeo e dados de alta 
velocidade e uma opção atraente para as operadoras de TV a cabo dos EUA porque o 
custo marginal e baixo e a receita potencial, alta. A Comcast afirma não haver um 
custo extra significativo na introdução de serviços de telefonia via Internet. 
 
Outro fator por trás da decisão da Comcast e sua confiança de que a tecnologia hoje 
disponível pode contornar alguns problemas anteriores experimentados pelos usuários 
VoIP, incluindo a baixa qualidade de voz e a taxa elevada de ligações não 
completadas. Essas melhorias estão tornando a telefonia a cabo muito mais aceitável 
para os consumidores. 
 
A Time Warner constatou que 85% de seus clientes de telefonia estão transferindo 
seus velhos números de telefone para seus novos serviços via Internet — sugerindo 
confiança no novo serviço. 
 
Isso e uma ma notfc ia para as companhias telefônicas tradicionais, que já viram sua 
base de clientes ser corroída pela concorrência da telefonia móvel e, em menor grau, 
pelo e- mail. 
Juntas, as "Baby Bells" — as quatro grandes companhias regionais de 
telecomunicações que surg iram do desmembramento da AT&T no começo dos anos 80 
— já perderam mais de 16% de suas linhas telefônicas locais nos últimos quatro anos. 
Mas as grandes companhias de telecomunicações pretendem contra-atacar. A Verizon 
e a SBC anunciaram planos de construção de redes de fibra ótica nacionais a um custo 
inicial combinado de mais de US$ 11 bilhões. 
 
Elas estão apostando que a substituição da velha tecnologia que usa fios de cobre por 
linhas de libra ótica de alta velocidade permitira a elas implantar suas versões dos 
serviços de tripla-ação em dezenas de milhões de lares americanos, a partir deste ano. 
Essas redes permitirão a elas oferecer centenas de canais de TV, programação de 
excelente definição, serviços de voz e conexões de Internet  super velozes em uma  
única linha de fibra ótica de alta capacidade. 
 
Embora a estratégia seja cara e arriscada, a maior parte dos analistas do setor 
acredita que as operadoras tradicionais de telecomunicações tem pouca escolha a não 



ser competir palmo a palmo com suas rivais do setor de TV a cabo, se quiserem 
sobreviver. 
 
"As companhias de TV a cabo já possuem sistemas de capacidade muito elevada, 
serviços de vídeo e relações fortes com seus assinantes", observa Hurd. Mas ele 
acredita que as companhias telefônicas tem potencial para abalar mais a indústria do 
entretenimento doméstico introduzindo serviços de vídeo interativos. "Elas possuem a 
vantagem, como novas no ‘clube', de poderem fazer coisas mais inovadoras em vídeo", 
observa ele. 
 
Com base na demonstração feita pela SBG em Las Vegas na semana passada, essas 
inovações incluirão a capacidade de mudar os ângulos das câmeras e monitorar vários 
canais de programação de alta definição ao mesmo tempo. Os serviços de TV a cabo 
digital já oferecem algumas dessas opções, mas as companhias de telecomunicações 
afirmam que a maior capacidade dos links de fibra ótica e a flexibilidade embutida de 
infra-estrutura permitirão a elas superar suas rivais de TV a cabo. 
 
Por exemplo, como os novos serviços serão baseados na IP—a tecnologia da Internet, 
também será muito mais fácil integrar outras características, como mensagens pop-up 
alertando o telespectador que ele está recebendo uma ligação telefônica. 
 
Também trabalhando a favor das companhias de telecomunicações está uma norma 
reguladora implementada pela Federal Communications Commission dos EUA, no fim 
do ano passado. Essa norma isentou as Baby Bells de ter que compartilhar o acesso às 
suas planejadas redes de fibra ótica com suas concorrentes em condições 
regulamentadas. Tanto a Verizon como a SBC anunciaram que pretendem acelerar o 
desenvolvimento de suas redes depois da decisão. 
 
A Verizon começou a testar a comercialização de seu primeiro serviço residencial de 
acesso à Internet via fibra ótica, chamado FiOS, com clientes em Keller, uma pequena 
cidade localizada a cerca de 25 quilômetros ao norte de Fort Worth, no Texas, no ano 
passado, e afirma estar satisfeita com os resultados. 
 
"O FiOS está sendo um sucesso extraordinário entre os nossos primeiros clientes no 
Texas e outros lugares", diz Bob Ingalls, encarregado dos mercados de varejo da 
Verizon. 
 
Embora o número de residências conectadas às novas redes de fibras óticas seja 
pequeno, ele deve crescer rapidamente. A Verizon pretende investir US$ 3 bilhões para 
oferecer serviços baseados em fibras óticas para 3 milhões de lares americanos até o 
fim do ano, e 10 milhões até 2009. 
 
As soluções tecnológicas que estão sendo consideradas pelas companhias de 
telecomunicações diferem umas das outras. A Verizon está usando uma tecnologia 
chamada FTTP, que leva o cabo de fibra ótica até a porta do cliente. 
 
A estratégia, embora cara, proporcionará à companhia uma economia de custo 
substancial no futuro, por causa dos baixos custos estimados de manutenção da fibra 
ótica, em comparação aos tradicionais fios de cobre. 
 

Enquanto isso, a SBC — que domina as telecomunicações no sudoeste e meio-oeste 
dos EUA — pretende investir entre US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões no lançamento de uma 
rede híbrida, empregando fios de cobre e cabos de fibra ótica, que vai lhe permitir 



começar a oferecer serviços de vídeo já neste ano, devendo alcançar 18 milhões de 
lares até o fim de 2007. 

 
A estratégia da SBC reduz bastante os custos de instalação e, de acordo com a 

companhia, ainda vai lhe permitir fornecer múltiplos canais de vídeo de alta definição e 
conseguir cerca de 70% das economias de custo atribuídas à fibra ótica. 

 
A Bell South também está investindo em redes de fibras óticas, mas ainda não 

detalhou seus planos para a área de vídeo, enquanto a Qwest, a menor das Baby Bells, 
está adotando uma abordagem mais conservadora e instalando cabos de fibras óticas 
apenas em novos empreendimentos imobiliários, uma estratégia ditada em parte por 
seu balanço relativamente fraco. 

 
Os céticos argumentam que, apesar dos planos de muitos bilhões de dólares 

anunciados até agora, o setor de telecomunicações como um todo terá que gastar 
muito mais no desenvolvimento dos sistemas de fibras óticas para competir com a 
indústria da TV a cabo. 

 
Alguns analistas estimam que, para construir uma rede nacional de cabos de fibra 

ótica comparável à do setor de TV a cabo, as Baby Bells teriam de investir pelo menos 
US$ 100 bilhões, ou cerca de US$ 1 mil por residência assinante. 

 
Números como esse perturbam Wall Street, de modo que a maior parte das companhias 

telefônicas vem adotando um lançamento em fases, que minimiza os custos diretos. 
Enquanto isso, elas começaram a agrupar serviços de TV por satélite com seus serviços 
tradicionais de voz e dados. 

 
A SBC foi um passo além, firmando um acordo de parceria com a 2Wire, uma companhia 
cujo software vai permitir à SBC integrar a programação de TV por satélite da Dish Networks 
— uma das duas maiores operadoras de TV por satélite dos EUA—com capacidade de 
gravação de vídeo, vídeo sobre encomenda, compartilhamento de fotografia digital e 
gerenciamento de conteúdo digital por meio de um único console. 
 

A tecnologia permitirá à SBC disponibilizar a maior parte das características de um 
sistema baseado em fibras óticas em áreas rurais e outras localidades onde o emprego 
das fibras óticas pode não fazer sentido. 

 
Em razão disso, operadoras de redes de televisão por satélite como a Dish Networks e a 

DirecTV, de Rupert Murdoch, poderão perder contratos como resultado da mudança para os 
serviços de vídeo interativos — que a TV por satélite não pode oferecer facilmente. 

 
No entanto, a maior parte dos analistas acredita que elas poderão ter um papel chave 

no fornecimento de conteúdo digital que as companhias de telecomunicações vão 
precisar para seus serviços de vídeo. 

 
A Verizon e a SBC vêm recrutando especialistas em conteúdo digital junto ao setor de 

TV a cabo, para que estes supervisionem suas aquisições de conteúdo. A Verizon já 
assinou uma série de contratos de conteúdo digital que incluem acordos com a ESPN e 
HBO, além da CNN, Fox e MSNBC, enquanto a SBC recrutou Dan York, um ex-executivo 
da HBO, para conduzir sua estratégia de conteúdo de vídeo. 

 
Apesar de parceiros peso pesados como esses, o sucesso das companhias de 

telecomunicações em seus esforços para proporcionar os serviços de tripla-ação está 
longe de garantido. As operadoras de redes de cabo, que chegam a quase 75 milhões 
de lares americanos, são oponentes formidáveis. 

 
Os céticos apontam para tentativas anteriores fracassadas das companhias de 

telecomunicações de entrar na área de televisão. Por exemplo, no começo dos anos 90, 



a Bell Atlantic tentou adquirir a TCI, o grupo de TV a cabo que posteriormente foi 
vendido para a AT&T e hoje é parte da Comcast. 

 
Tentativas subseqüentes da Bell Atlantic, Nynex e SBC de formarem uma companhia de 

aquisição de conteúdo — e uma iniciativa parecida da Ameritech — deram em nada. 
Desta vez, porém, as companhias de telecomunicações insis tem que compreendem a 

importância da aquisição de conteúdo e dos pacotes de serviços. Mais que isso, elas 
afirmam que a hora é essa e a tecnologia está pronta para um ataque renovado às 
gigantes da televisão a cabo. 
 
Leia mais... 
 

Usuário não sente diferença entre sistemas 
Financial Times, de Nova York 

Anos atrás passou a ser possível reduzir uma conta telefônica firmando um contrato com 
uma fornecedora de serviços de telefonia baseados na Internet Os benefícios desses 
serviços eram particularmente atraentes para as pessoas que freqüentemente fazem 
ligações telefônicas internacionais.No entanto, muitas dessas economias foram 
conseguidas apenas pelos magos tecnológicos ou pessoas que gostam de se envolver 
com procedimentos complicados. Para o tecnófobo mediano, a telefonia pela Internet 
continuava sendo uma possibilidade intimidadora. Esse não é mais o caso e as pessoas 
que estão mudando suas linhas telefônicas tradicionais para outras baseadas na 
Internet não percebem mais nenhuma diferença. 

 
Isso é parte do motivo de tanta expectativa de uma mudança dramática na paisagem 

competitiva das companhias telefônicas dos Estados Unidos. A Comcast, maior 
operadora de TV a cabo dos EUA, com mais de 20 milhões de assinantes, é o último dos 
grandes grupos de comunicações via cabo a entrar na briga, A Time Warner e a Cox 
Communications já oferecem serviços de telefonia. 

 
Para os assinantes que já recebem TV a cabo e acesso de alta velocidade à Internet, a 

decisão de acrescentar um serviço telefônico poderá não ser fácil. Na Time Warner, cujos 
clientes de TV a cabo estão aderindo aos serviços de telefonia digital a uma taxa de 10 mil 
por semana, ê uma questão de ter algum funcionário da companhia que vã até a casa 
do cliente para instalar um novo modem. A Comcast vai operar da mesma maneira. 

 
A fiação existente na casa não é desativada; até os modelos mais antigos de telefones 

podem continuar sendo usados e a discagem é feita da mesma maneira. A Time Warner 
e a Comcast afirmam que os usuários não percebem nenhuma diferença entre o serviço 
velho e o novo. 

 
A mudança pode levar algumas semanas, mas isso reflete o tempo necessário para a 

transferência de um número de telefone de uma companhia telefônica tradicional para 
uma provedora de serviços de telefonia via cabo.  
 
Valor, São Paulo, 14 jan. 2005, Financial Times, p. B4. 


