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Analista da McKinsey diz que tecnologia impulsiona banda larga e serviços interativos. 
 
Enquanto operadoras de telefonia, empresas de TV aberta e órgãos reguladores discutem a 
viabilidade e as implicações mercadológicas da chegada da IPTV no Brasil, a tecnologia vem 
crescendo significativamente no resto do mundo. Atualmente, há mais de um milhão de usuários 
nos dez países que já oferecem os serviços de televisão sobre redes IP.  
 
Pablo Haberer, analista da McKinsey, afirma que as operadoras vêm apostando na tecnologia 
como uma ferramenta para aumentar a receita e também para fidelizar clientes. No Brasil, o 
especialista acredita que a chegada da tecnologia traria uma série de benefícios, entre os quais 
destaca a impulsão no mercado de banda larga - essencial para prestação do serviço -, aumento 
dos investimentos no setor e o surgimento de pacotes convergentes que beneficiarão o 
consumidor.  
 
A possível chegada dos novos serviços é vista com cautela, mas não chega a assustar os 
prestadores de TV por assinatura. "A nossa reação é, claro, defender o investimento feito no 
legado", afirma Leila Loria, da TVA, explicando que não é contra a novidade. "Nossa relação com o 
IPTV é a mesma das operadoras de telefonia frente à voz sobre IP". Ricardo Miranda, presidente 
da SKY Brasil, concorda com Leila, mas destaca a importancia do tratamento isonômico dos 
players. "Se alguém for fazer TV por assinatura sobre IP, vai ter que seguir o mesmo modelo de 
negócio que existe hoje", exige o executivo.  
 
Realidade em diversos países da Ásia, Europa e nos Estados Unidos, a IPTV é a tecnologia que 
permite o broadcast de conteúdo televisivo sobre redes IP. Graças a ela, as operadoras de 
telecomunicações poderiam tornar-se competidoras das empresas de TV por assinatura ao 
transmitir conteúdo de TV sobre sua infra-estrutura de banda larga. No Brasil, a IPTV ainda não é 
oferecida pelas telcos devido a barreiras regulatórias.  
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