
Começa disputa antecipada pela TV digital no celular 
Talita Moreira  
 
Europeus defendem o padrão DVB-H; americanos, o MediaFLO. 
 
O governo brasileiro ainda nem elegeu o padrão de TV digital que adotará, mas fornecedores de 
equipamentos já se posicionam para promover tecnologias de transmissão por meio dos telefones 
celulares. De um lado, os europeus defendem o DVB-H - padrão de TV digital adaptado para os 
aparelhos móveis. De outro, emerge como candidato americano o MediaFLO, defendido pela 
Qualcomm, que produz os conjuntos de chips dos celulares CDMA, utilizados no Brasil pela Vivo. 
 
Os dois modelos, que no mundo todo ainda estão em fase de teste, poderão reproduzir na TV 
digital móvel a polaridade que há, nos celulares, entre as tecnologias CDMA e GSM (criada na 
Europa). 
 
Valerijonas Seivalos, diretor-geral da Qualcomm no Brasil, afirmou que o MediaFLO já foi 
apresentado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
Carlos Bastos, diretor de multimídia da Nokia, disse que a fabricante finlandesa de celulares 
também já levou o DVB-H ao comitê criado pelo governo federal para discutir a TV digital. 
 
Elifas Gurgel, presidente da Anatel, ressaltou que a questão da TV digital nos celulares ainda está 
distante da realidade brasileira. "O primeiro passo é como vamos construir a TV digital", afirmou 
ele, no congresso Telecom Americas, promovido pela União Internacional de Telecomunicações 
(UIT), em Salvador. 
 
Nos EUA e na Europa, o modelo que começa a ser testado prevê a licitação de faixas de 
freqüência adicionais para a transmissão de televisão digital por meio dos celulares - adquiridas 
pelas operadoras de telefonia ou por empresas interessadas em atuar como intermediárias entre 
as teles e as emissoras, como fez a Qualcomm. Os EUA destinaram a freqüência de 700 
megahertz para essa finalidade. O DVB-H utiliza a faixa que vai de 470 MHz a 890 MHz. 
 
Segundo Bastos, a Nokia pretende lançar comercialmente o DVB-H no próximo ano. A companhia 
tem feito testes em países como Espanha, Inglaterra e Austrália. 
 
Por enquanto, o que existe no Brasil - ainda de forma muito incipiente - é a transmissão de TV 
analógica pelo celular. 
 
O que está em discussão com a TV digital é um modelo em que as emissoras de televisão poderão 
veicular seu conteúdo diretamente e em tempo real nos aparelhos de celular, por meio de uma 
rede paralela à de telefonia. 
 
Roberto Lima, presidente da Vivo, afirmou que o debate sobre o MediaFLO ainda está em estágio 
muito primário na operadora. "Ainda não sabemos que tipo de aplicação podemos oferecer." 
 
O debate no Brasil ainda está atrasado. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou 
anteontem que a escolha do padrão digital para a TV brasileira convencional será feita até 
fevereiro e que as primeiras transmissões deverão ocorrer em meados de 2006. 
 
Outra discussão no mercado brasileiro é a necessidade de regulamentação da transmissão do 
conteúdo de TV (analógica ou digital) pelas operadoras de telefonia - um debate que já aconteceu 
em outros países. 
 



Em entrevista na noite de segunda-feira, Costa voltou a defender a tributação e a regulamentação 
desses serviços. "A telefonia de terceira geração (3G) é um serviço de valor adicionado ", 
justificou. 

 
 
Leia Mais 
 
Anatel planeja licitar parte da freqüência de 1.9 GHz 
Talita Moreira  
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) planeja fazer ainda neste ano a licitação de uma 
parte da freqüência de 1.9 gigahertz (GHz), que poderá oferecer à Vivo cobertura em áreas onde 
ainda não opera. 
 
"Vamos tentar fazer até o fim deste ano, ou pelo menos lançar o edital", disse o presidente do 
órgão regulador, Elifas Gurgel, durante congresso de telecomunicações que acontece nesta 
semana em Salvador. 
 
Essa banda de freqüência hoje está destinada exclusivamente à tecnologia conhecida pela sigla 
WLL (do inglês "wireless local loop") - usada pela Vésper, operadora adquirida pela Embratel em 
dezembro de 2003. No fim deste ano, vence essa exclusividade e a Anatel pretende oferecer as 
licenças que não estiverem sendo utilizadas para empresas de telefonia móvel. A Vivo, que não 
tem cobertura em Minas Gerais parte do Nordeste, já declarou ter interesse na licitação dessas 
sobras. O presidente da Vivo, Roberto Lima, disse ontem que a operadora pretende usar essas 
licenças para vender celulares nessas regiões, e não para oferecer apenas "roaming". 
 
Segundo ele, o interesse pela freqüência de 1.9 GHz "não tem nada a ver" com um eventual 
interesse da Vivo em adquirir a Telemig Celular (empresa controlada por Citigroup, fundos de 
pensão e Opportunity). "Comprar a Telemig é adquirir uma base de clientes, um balanço, é 
diferente." 
 
A freqüência de 1.9 GHz também é a faixa destinada para a terceira geração da telefonia celular. 
No entanto, o gerente-geral de certificação e engenharia do espectro da Anatel, Francisco Carlos 
Giacomini Soares, disse que as licenças de WLL ocupam apenas uma pequena parte desse 
espectro.  

 
 
Leia Mais 
 
Serviço móvel pode atingir 90 milhões de assinantes 
Talita Moreira 
 
O mercado brasileiro de telefonia móvel poderá alcançar entre 85 milhões e 90 milhões de 
assinantes até o fim deste ano. A estimativa foi feita ontem pelo presidente da Nokia no país, 
Fernando Terni. "Um ou outro número vai depender do Natal", disse ele. "Os três últimos anos 
foram o Natal do celular. A questão é saber se agora também será", destacou. 
 
No fim de agosto, havia 78,9 milhões de assinantes de telefonia móvel no Brasil, segundo dados 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
Na avaliação do executivo, a expansão da base de telefones móveis no Brasil é "surpreendente". 
Porém, observou que o mercado já atingiu a saturação e só cresce à custa dos subsídios 
praticados pelas teles. "Se tirar o subsídio, o mercado é zero", afirmou Terni, durante o Telecom 
Americas, congresso que acontece nesta semana em Salvador. 
 



Avaliação semelhante havia sido feita poucas horas antes pelo presidente da Vivo, Roberto Lima. 
"O mercado brasileiro é menor do que se imagina", afirmou, urante sua palestra no seminário. 
Para Lima, os investimentos do país na terceira geração (3G) dos celulares devem ser feitos 
levando em conta a má distribuição de renda e as defasagens na educação, "com a ajuda dos 
setores público e privado". 
 
A Anatel planeja licitar as licenças de exploração do serviço de terceira geração na segunda 
metade de 2006. Independentemente disso, a partir do começo do ano que vem os aparelhos 
mais sofisticados da Nokia já estarão adaptados ao UMTS, tecnologia de 3G. "Acreditamos que (a 
mudança para a terceira geração) será uma transposição tranqüila e natural", afirmou. 
 
O executivo da Nokia - fabricante finlandesa de aparelhos e infra-estrutura de rede para telefonia 
móvel - também anunciou ontem que a empresa fará testes de convergência fixo-móvel para o 
grupo Telemar. 
 
Os equipamentos para isso estão sendo importados e a expectativa é de que o piloto seja 
implantado até o fim do ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2005, Tecnologia & Telecomunicações, p. B3. 


