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mas telefones celulares. A projeção da
empresa é que metade dos celulares do
mundo estará apta a transmitir TV até
2013. Hoje o porcentual não chega a 5%.

Os investimentos para esse tipo de
transmissão também atraem grandes
empresas de tecnologia. A americana
Qualcomm, por exemplo, criou a Flo,
uma rede exclusiva para a transmissão
de TV para dispositivos móveis, que
custou US$ 800 milhões. A coreana
Samsung fará a primeira transmissão
por celular dos jogos da Copa do Mun-
do, em parceria com a operadora de te-
lefonia móvel alemã Debitei. A Micro-
soft está de olho na transmissão de ví-
deos para celulares por meio do servi-
ço MSN Messenger - que já transmite,
com sucesso, mensagens de texto.

Uma das forças desse novo mercado é
o número de clientes potenciais. No Bra-
sil, são 90 milhões de celulares, ante 60
milhões de aparelhos de TV "Diante de
uma penetração tão alta, é de esperar que
o hábito de ver TV sofra muitas mudan-
ças no futuro", diz Frederico Monteiro,
diretor de marketing da Globo.com (per-
tencente às Organizações Globo, grupo
que também edita ÉPOCA)." Onde o te-
lespectador estiver, queremos estar. Se-
ja no bar ou dentro do ônibus", diz ele.

Alguns programas já são sucesso. A
Globo.com transmite desde 2004 os gols
do Campeonato Brasileiro de Futebol
e cenas exclusivas do Big Brother Bra-
sil para celulares de diversas operado-
ras. Estima-se que cerca de 300 mil
usuários acessem os vídeos regularmen-
te. Na semana passada, a Rede Globo
divulgou que alguns repórteres pode-
rão utilizar aparelhos celulares de ter-

ceira geração (3G) para fazer transmis-
sões ao vivo, com imagem e som, duran-
te a Copa do Mundo.

A operadora Claro também atua nes-
se mercado, com transmissão ao vivo da
programação da Rede Bandeirantes des-
de outubro do ano passado. A empre-
sa diz que vai lançar em julho um paco-
te com 12 canais de TV para ser trans-
mitidos ao vivo para telefones celulares.

Para que esse mercado amadureça, no
entanto, alguns desafios terão de ser ven-
cidos. O primeiro deles é o tipo de con-
teúdo a ser transmitido. A tela grande não
está a caminho da extinção - parece claro
que ninguém vai assistir aos 90 minutos
de uma partida de futebol no celular. Por
isso, descobrir o que os usuários querem
ver tira o sono das emissoras, das ope-
radoras e das fabricantes de aparelhos.

A Nokia fez testes com usuários na
Finlândia, na França, no Reino Unido
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e na Espanha: 83% gostaram do servi-
ço, mas só metade topou pagar por ele
- e, entre esses, 76% afirmaram que pa-
gariam no máximo 10 euros por mês. Em
vez dos programas de auditório, dos fil-
mes e dos programas jornalísticos, tra-
dicionalmente as atrações preferidas dos
europeus, quem assistiu à TV no celu-
lar gostou mais dos melhores momen-
tos do Grande Prêmio de Mônaco de
Fórmula l e dos gols de um jogo entre
Milan e Liverpool pela Liga dos Cam-
peões da Europa.

Os picos de audiência também mu-
daram. Se na TV convencional o horá-
rio mais popular é entre 19 e 22 horas,
na TV pelo celular o pico aconteceu en-
tre 12 e 15 horas. "Os resultados suge-
rem que a maioria das pessoas viu TV
no celular enquanto almoçava", afirma
Gustavo Lang, gerente de mobilidade
da Nokia. Como se vê, a TV no celu-
lar pode mudar até o horário nobre. >
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Outro desafio é o formato dos progra-
mas. "Não basta pegar o conteúdo da
TV, reduzir de tamanho e encaixar na
tela pequena do celular. Existe um tra-
balho muito complexo de adaptação",
afirma Monteiro (leia o quadro à pági-
na 63). A Globo.com tem uma equipe
de dez pessoas que muda os padrões de
áudio, luminosidade e duração dos pro-
gramas de TV para transmissão nos ce-
lulares. Os gols do Campeonato Brasi-
leiro, por exemplo, chegam ao celular
num ângulo diferente do mostrado na
televisão - são privilegiados os cortes
em que a bola está em close - e são edi-
tados para durar alguns segundos.

A forma como o conteúdo aparecerá
no celular está no centro das discussões
entre operadoras e emissoras. Todos pa-
recem concordar que vingará um mo-
delo baseado em programas de TV fei-
tos especialmente para o celular. Uma
das maiores audiências da Vivo - que já
tem 2 milhões de acesso em seu serviço
de vídeo - é a transmissão de episó-
dios do programa 24: Conspiracy. Tra-
ta-se de uma série produzida pela re-
de americana Fox especialmente para o
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celular, que funciona como uma trama
paralela à do seriado 24 Horas, um dos
maiores sucessos da TV paga.

A produção de séries exclusivas para
transmissão nos telefones móveis vem
ganhando popularidade nos EUA e já tem
até apelido: são os mobisodes, abrevia-
ção do inglês mobile episodes, ou episó-
dios móveis. "É um modelo inovador,
uma exceção no mercado, pois a Fox fil-
mou o seriado levando em considera-
ção todas as peculiaridades do telefone
móvel", afirma Alexandre Fernandes, di-
retor de produtos e serviços da Vivo.

Outro desafio para o desenvolvimen-
to das transmissões de TV por celular
é definir um modelo de negócios. Até

Programas de grande
audiência, como BBB e os extras do seriado 24

Horas, foram os primeiros a chegar aos celulares

agora, os programas de TV são adapta-
dos ao celular pelas emissoras e o usuá-
rio paga às operadoras pelos dados
transmitidos ou por arquivo baixado.
Com a chegada da TV digital, no entan-
to, essa lógica pode mudar.

"A possibilidade de transmitir ao vi-
vo o sinal de TV para os celulares sem
limitações técnicas, como se eles fossem
um televisor comum, é um negócio ain-
da nebuloso", afirma Luís Minoru, dire-
tor da consultoria especializada Yankee
Group. Primeiro, porque afeta as empre-
sas de radiodifusão, que detêm com ex-
clusividade os direitos de produção e
distribuição de programas televisivos.
Em segundo lugar, porque ninguém sa-
be como esse serviço será cobrado.

A discussão passa pela definição do
modelo de TV digital a ser adotado no
Brasil. Os dois padrões que estão no pá-
reo, o japonês ISDB e o europeu DVB,
possuem características diferentes. O sis-
tema asiático inclui um módulo único de
transmissão para dispositivos móveis.
Caso ele seja adotado, somente as atuais
emissoras conseguirão transmitir para
os celulares. No padrão europeu, é pos-
sível criar um sistema para a TV aber-
ta digital e outro para a TV móvel - o que
permitiria a entrada de outros compe-
tidores para transmitir o sinal de TV "É
uma batalha cujo resultado é difícil de
prever. Acho que ainda estamos um pou-
co longe de uma definição sobre o
futuro da TV no celular", diz Minoru. •
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