
Brasil Telecom une imagem e voz pela TV, por 99/mês  
 
A Brasil Telecom (BrT) apresentou ontem o que foi chamado de ''vingança do homem sobre a 
tecnologia''. A operadora lançou o tvfone, que uniu voz e imagem do modo mais simples que a 
maioria da população conhece: a televisão e o telefone. A vingança estaria nessa simplificação. Ao 
invés de recorrer a numerosos comandos para garantir a comunicação por voz e imagem, a 
empresa trabalhou por solução familiar e principalmente barata.  
 
Ao custo de R$ 99 mensais, os usuários do tvfone podem falar, seja em chamadas de longa 
distância ou ligação local, num limite de 100 horas mensais. A TV, que pode ser de qualquer 
modelo, vai garantir assistir à imagem do interlocutor, como todos os filmes de ficção científica 
prometiam.  
 
O tvfone exige que o usuário seja assinante de banda larga, no caso, do BrTurbo, da Brasil 
Telecom, mas dispensa o computador. A assinatura mensal custa R$ 99. Portanto, para utilizar o 
tvfone será necessário desembolsar R$ 200 mensais. É necessário ainda um equipamento 
complementar, que inclui uma filmadora, chamado de end point (o custo está incluso no preço do 
tvfone). Trata-se de uma caixinha que vai ligar o telefone e a televisão que fica sobre a TV. ''É a 
videoconferência chegando às residências'', disse o vice-presidente de estratégias da BrT, Yon 
Moreira da Silva Junior. O investimento na solução não foi revelado. A velocidade de transmissão 
é de 600 kilobits por segundo, ou 30 quadros por segundo, o que confere resultado melhor que o 
de videoconferências pela Internet.  
 
Oferta inicial inclui nove estados  
 
A oferta do serviço está sendo feita inicialmente na área da BrT, que inclui 9 Estados do centro e 
sul do País, além do Distrito Federal. Segundo Silva Junior, assim que as metas de qualidade da 
operadora forem certificadas pela Anatel, a empresa vai oferecer a solução em todo o País.  
 
O executivo explicou que a empresa trabalha no desenvolvimento desta solução há um ano. ''É a 
oferta de serviços que começa a ser feita sobre as redes de próxima geração (next generation 
network, ou NGN)'', disse. Silva Junior ressaltou que a empresa está sendo pioneira neste tipo de 
solução. ''Não conheço nas Américas alguma operadora que tenha feito algo semelhante'', disse.  
 
A empresa espera que o tvfone seja utilizado tanto pelo público doméstico, quanto pelo 
corporativo para a redução de custos em videoconferência. ''Vai permitir ainda a disseminação do 
conhecimento por meio da telemedicina'', afirmou. A BrT lançou ainda o IP Centrex, serviço de 
PABX virtual para o mercado corporativo, que dispensa a central e transforma qualquer telefone 
em ramal. A infra-estrutura padronizada garantida pela rede NGN deu suporte para a oferta deste 
serviço na região da BrT.  
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