
Operadoras reagem com televisão via satélite e internet  
Talita Moreira 
 
As operadoras de telecomunicações podem ter levado a pior com a escolha do padrão japonês, 
mas nem por isso darão sossego às emissoras de televisão.  
 
As três concessionárias de telefonia fixa - Brasil Telecom (BrT), Telemar e Telefônica - planejam 
lançar até o fim do ano serviços de vídeo por meio da rede de banda larga. A tecnologia é 
conhecida pela sigla em inglês IPTV, que significa televisão em protocolo de internet.  
 
Os planos da Telefônica, que atua no Estado de São Paulo, são ainda mais ambiciosos. Além do 
IPTV, a operadora quer entrar no mercado de televisão via satélite com a tecnologia DTH - 
mercado que, no Brasil, é dominado pela Sky, do empresário australiano Rupert Murdoch.  
 
Segundo uma fonte ligada à Telefônica, já foi feito o pedido à Anatel para a obtenção de uma 
licença de DTH e o plano de negócios está em fase de estudos. O órgão regulador não confirma a 
solicitação e a operadora prefere não comentar o assunto.  
 
O projeto faz parte do duelo que a empresa espanhola trava com a Telmex, do México, pela 
liderança do mercado de telecomunicações na América Latina. Os dois grupos são os maiores em 
telefonia fixa e móvel na região e continuam expandindo seus negócios.  
 
A Telmex controla a Embratel, que por sua vez tem posição acionária relevante na Net, a maior 
empresa de TV a cabo do país. Até agora, o grupo espanhol vinha se mantendo fora dessa 
disputa.  
 
A BrT, que atende o Centro-Sul do país, está em negociações com os fornecedores de 
equipamentos e planeja lançar até setembro seu serviço de IPTV, afirmou ao Valor o diretor de 
planejamento de rede, Marcelo Frasson. A operadora já tem um pé em multimídia desde 
dezembro de 2004, quando passou a vender vídeos sob demanda a seus clientes de internet.  
 
Segundo o executivo, o primeiro objetivo da BrT é conectar a rede IP aos televisores de seus 
clientes para oferecer serviços de alto valor agregado. "Na área onde a Brasil Telecom atua, 20% 
da população tem computador e mais de 95% tem TV em casa. É uma forma de ampliar nossa 
base de banda larga", destacou.  
 
O executivo destacou que, com a tecnologia, será possível fazer coisas como transmitir 
mensagens, saber o número de quem está ligando no telefone fixo e enviar um vídeo produzido 
em casa por meio da televisão. Vídeos sob demanda e jogos também serão oferecidos aos 
assinantes da companhia. A oferta do serviço da Brasil Telecom começará em Brasília e depois 
será estendida a outras cidades.  
 
No entanto, Frasson deixou claro que o grande interesse da BrT - e de todas as operadoras de 
telefonia que ingressam nesse mercado - é transmitir uma programação de TV. "No mundo todo, 
olhando para as teles que já implantaram o IPTV, a radiodifusão tornou-se o segmento mais 
importante desse serviço. A receita de telefonia fixa está caindo e as operadoras precisam 
diversificar seus negócios."  
 
Para conseguir fazer isso, entretanto, as operadoras terão uma árdua batalha pela frente. Hoje, a 
legislação brasileira impõe restrições ao capital estrangeiro na concessão de emissoras de rádio e 
televisão. Do ponto de vista da regulamentação dos serviços de telecomunicações, não há 
definição clara sobre o tema.  
 



Das três concessionárias, apenas a Telemar é de capital predominantemente nacional. No 
entanto, executivos da operadora já declararam reiteradas vezes que têm planos de implantar o 
IPTV.  
 
"As operadoras sabem que oferecer conteúdo audiovisual é importante e querem participar disso 
de alguma forma", afirma Luís Minoru, diretor-geral no Brasil da empresa de pesquisas em 
tecnologia Yankee Group. "Na disputa entre as teles pelo mercado de banda larga, ter conteúdo é 
um argumento para atrair a atenção dos clientes."  
 
Segundo projeções do site IPTVNews, deverá haver mais de 20 milhões de lares com acesso a 
serviços de IPTV, no mundo todo, em 2008. No início do ano passado, eram pouco mais de 2 
milhões. Algumas operadoras têm se mostrado bem-sucedidas em sua estratégia de atuação 
nesse segmento, como a Telefônica, com seu Imagenio, oferecido na Espanha.  
 
Leia mais 
 
Companhias prospectam novos negócios  
 
A possibilidade de instalar uma fábrica de chips no Brasil ocupa o centro da discussão quando o 
assunto é o investimento que a TV digital pode trazer ao país. Porém, fora dos holofotes, muitas 
companhias começam a se organizar para detectar - e ocupar o quanto antes - segmentos de 
negócio que exigem recursos menos vultosos, mas por isso mesmo têm chances de virar 
realidade mais cedo.  
 
Um desses nichos - o da segurança na transmissão do conteúdo digital - já começa a ser 
explorado pela Irdeto, controlada pelo grupo sul-africano Naspers. O diretor da empresa na 
América Latina, Giovani Henrique, disse que a TV digital deve abrir boas oportunidades.  
 
Segundo ele, a Irdeto já está prestando serviços para a Globo, que faz algumas transmissões da 
Copa do Mundo em alta definição. O executivo não fez projeções do volume de negócios esperado. 
A Irdeto oferece softwares para controlar as cópias indiscriminadas de vídeos, que tendem a 
crescer com a TV digital. "Hoje, é possível copiar programas, mas a qualidade não é tão boa. Na 
TV digital, é muito fácil reproduzir com alta resolução."  
 
A Brisa, uma organização brasileira dedicada a pesquisas na área de tecnologia, quer explorar o 
mercado de aplicativos que deve surgir na esteira da TV digital. O foco são serviços para 
empresas e o carro-chefe é a oferta de um catálogo virtual para redes varejistas. Pela televisão, 
os consumidores poderão conhecer preços e detalhes dos produtos oferecidos e, eventualmente, 
até comprá-los. O presidente da Brisa, Paulo Toledo, afirmou que a expectativa é de que sejam 
obtidos R$ 3 milhões em contratos relacionados à TV digital até 2007. "Já temos alguns pré-
contratos e esperamos formalizá-los nas próximas semanas." (TM) 
 
Leia mais 
 
Primeiros aparelhos começam a chegar às prateleiras em 12 meses  
André Borges e Claudia Facchini 
 
Não será do dia para a noite que o consumidor brasileiro poderá desfrutar dos benefícios do 
sistema digital. Entre os fornecedores com previsões mais otimistas, como a Samsung, a 
expectativa é que os primeiros equipamentos fiquem prontos só daqui a um ano. "Ao menos, essa 
é a nossa meta. Vamos iniciar já os estudos com a tecnologia", disse o vice-presidente da 
subsidiária brasileira da Samsung, Benjamin Sicsú.  
 



Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento da companhia, que em 2005 somaram R$ 70 
milhões, estão projetados para R$ 100 milhões neste ano. Com a chegada da TV digital, boa parte 
destes recursos deve ser destinada a pesquisas nesta área.  
 
Além dos novos aparelhos, a Samsung também planeja produzir os adaptadores para conversão 
do sinal analógico. "Sem dúvida, quem for comprar um aparelho analógico vai querer o 
decodificador. É natural que também ofereçamos este equipamento", comentou.  
 
A oferta de aparelhos celulares prontos para receber a programação de TV também está no alvo 
da companhia. "Vamos ampliar nossas pesquisas nessa área. Atualmente, a Samsung já tem 
telefones celulares transmissão de TV na Coréia do Sul e, mais recentemente, no Japão. Na hora 
que o sinal digital estiver ativo no Brasil, também estaremos prontos", disse o vice-presidente da 
empresa. A previsão do executivo é que a subsidiária, que já conta com produção local, tenha que 
buscar apoio fora do país nessa etapa inicial.  
 
O mesmo não deve acontecer com a Semp Toshiba, ao menos no que se refere ao adaptadores do 
sinal analógico. De acordo com o diretor técnico da companhia, Roberto Barbieri, os 
decodificadores que ficarão acoplados às TVs terão de ser feitos no Brasil. A previsão da empresa 
é que seus primeiros televisores digitais cheguem às lojas brasileiras dentro de um ano e meio.  
 
"Embora o governo tenha escolhido o padrão japonês, ele será apenas uma 'linha mestra'", 
explica Barbieri. O modelo ainda passará por um processo de "nacionalização", em que devem ser 
adotadas especificações diferentes das utilizadas pelo Japão, como, por exemplo, o sistema de 
compressão das imagens e os serviços digitais que serão oferecidos pelos transmissores. 
Portanto, será impossível importar os conversores de outros países.  
 
"Escolhido o padrão, agora serão formados os grupos de trabalho que irão definir quais serão 
essas especificações técnicas" , afirma Barbieri, que acredita que esse processo deve se estender 
por mais seis meses. "Só depois de tomadas todas essas decisões é que as indústrias saberão que 
conversor elas terão de produzir", comenta.  
 
Segundo ele, a Semp Toshiba, bem como as demais fabricantes de televisores, devem participar 
desses grupos de trabalho. Definidas as especificações, as empresas levarão cerca de um ano até 
desenvolver e lançar comercialmente esses decodificadores. "Há muitas idéias de como melhorar 
o padrão japonês, mas uma boa parte delas é inviável. Nós precisamos ver quais dessas idéias 
fazem sentido", alerta. Até lá, o governo também precisará demonstrar ao mercado que a sua 
escolha também fez sentido. 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun a 1 e 2 jul. 2006, Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B4. 
 


