
TECNOLOGIA

A TV como
você nunca viu
Esqueça a briga dos padrões.
A televisão digital terá uma imagem
melhor, mais canais e mais interatividade

THOMAS TRAUMANN
E NELITO FERNANDES

P ara entender o que muda com o
anúncio, nas próximas semanas,
do novo padrão brasileiro de TV

digital, imagine o seguinte:
Cena l: um agricultor do norte do Pa-

raná, acostumado a ter de mover a an-
tena externa a cada ventania, assiste
à novela sem chuviscos, com uma ima-
gem igual à da TV a cabo;

Cena 2: preso no trânsito, um estu-
dante paulistano não chega em casa a
tempo de assistir ao jogo de seu time
na TV. No ônibus, liga o celular e vê
o jogo ao vivo no aparelho;

Cena 3: alunos de uma escola pública
no Tocantins assistem a um programa
educativo e tiram dúvidas na hora, co-
mo se estivessem num chat de internet;

Cena 4: a dona de casa do Recife as-
siste a sua série favorita na TV e um
comercial anuncia a chegada da co-
leção da nova temporada do seriado
em DVD. Pelo controle remoto, ela in-
terrompe a exibição, clica no anúncio
e decide comprar, mas antes entra no
canal do banco e confere o saldo da
conta corrente. Depois, pelo controle
remoto, pede uma pizza e volta a as-
sistir ao programa do ponto em que ha-
via parado.

As quatro cenas revelam o valor da
decisão que o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva está para tomar. A TV co-
mo nós a conhecemos acabará nos pró-
ximos anos. Em seu lugar, surgirá uma
televisão com qualidade de imagem
em qualquer lugar do país. Os progra-
mas poderão ser vistos em celulares
e aparelhos móveis, dentro de ônibus

e trens. Finalmente, a nova TV terá a
interatividade de um computador. Tra-
ta-se do passo tecnológico mais impor-
tante do país desde o lançamento dos
celulares, no início dos anos 90. Com
uma diferença: mais residências bra-
sileiras têm TV do que geladeiras.

Para entrar na nova onda, ninguém
terá de trocar de aparelho no come-
ço. Se o governo tomar a decisão lo-
go, em 7 de setembro as emissoras co-
meçarão a operar com sinais digitais
em fase de testes. Antes do Natal,
as fábricas já terão TVs adaptadas ao
mundo digital. Para quem não tiver
uma TV nova, bastará comprar um
decodificador (chamado set-top box),
similar às caixinhas das TV por as-
sinatura. Ele deverá custar por vol-
ta de R$ 200, ou menos, caso o gover-
no decida lançar incentivos para ba-
ratear o custo.

A mudança digital abre as portas pa-
ra uma nova forma de interação com a
TV. No futuro, as crianças de hoje te-
rão a mesma sensação que sentimos
agora ao lembrar dos caixotes pesados,
em preto e branco, com seletor de ca-
nais. A nova tecnologia permite que se
assista a vídeos sob encomenda, a qual-
quer hora. Será possível ainda gravar
até 50 horas da programação normal
da TV para ver depois. Ou dar ao es-
pectador de uma corrida de Fórmula l
a opção de acompanhar o desempenho
de seu piloto predileto numa câmera
exclusiva, exibida o tempo todo num
canto da tela. O poder estará defini-
tivamente no controle remoto.

Muitos dos serviços que a TV digital
oferecerá já são realidade nas TVs >
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via satélite, como Sky ou DirecTV. Na
Alemanha, já é possível comprar piz-
za pela TV aberta. Em 2002, a Sky lan-
çou o primeiro canal interativo da Amé-
rica Latina, o GloboNews. Assinan-
tes do serviço podem, durante a exibi-
ção do jornal, clicar em links de tex-
to e ler notícias com maior profundida-
de. Há dois anos, a empresa também
exibiu o primeiro comercial interativo.
Espectadores assistiram a um filme so-
bre o carro Pajero e quem quis pôde
ver mais detalhes usando o controle re-
moto para um passeio virtual. O espec-
tador podia, ainda, solicitar mais infor-
mações e receber por e-mail material
promocional do veículo.

Desde 2003, também já
é possível comprar usan-
do o controle remoto da
televisão no Shoptime e
no Submarino, que ofere-
cem 3 mil itens de seu ca-
tálogo através da moda-
lidade conhecida como t-
commerce, ou comércio
televisivo. "O consumidor
aprovou os novos produtos. A taxa de
cancelamento de assinaturas é apenas
10% da que hoje acontece no siste-
ma normal", diz Ricardo Miranda, pre-
sidente da Sky Brasil.

Como em toda nova mídia, o desa-
fio ainda é saber o que vai agradar ao
telespectador. A DirecTV, que já ofe-
receu home banking e canal do tempo
interativo, cancelou os serviços por cau-
sa da baixa procura. "O brasileiro ain-
da tem uma relação passiva com a
TV", afirma Cláudio Zylberman, dire-
tor de Engenharia da empresa. A Di-
recTV agora trabalha com a idéia de
uma central de entretenimento na TV,
onde será possível até mesmo baixar

A TV digital
movimentará

US$ 100
bilhões em

20 anos

músicas em MP3. Hoje, para acessar
esse tipo de serviço, ainda é preciso ser
assinante de uma TV paga. Com a TV
digital, o brasileiro poderá ter acesso a
eles sem pagar assinatura.

Estima-se que a nova TV digital, com
todos os seus usos, movimentará US$
100 bilhões em 20 anos. Até 2017, as
emissoras estimam gastar US$ 500 mi-
lhões para adequar os equipamentos.
A indústria espera vender US$ 4 bilhões
em novas TVs e decodificadores.

Nada disso acontecerá, porém, se o
governo não tomar rapidamente uma
decisão sobre os padrões técnicos - são

ao todo quatro - que per-
mitirão a transmissão e
codificação dos sinais de
áudio e vídeo. Tal deci-
são é esperada pelo me-
nos desde o ano 2001. O
padrão que tem gerado
mais disputa é o de trans-
missão. Três consórcios
concorrem pela preferên-
cia brasileira: o japonês

(ISDB-T), o europeu (DVB) e o ame-
ricano-coreano (ATSC). Até dias atrás,
parecia claro que o governo Lula esco-
lheria o sistema japonês, considera-
do o melhor para o ambiente brasilei-
ro, segundo um extenso estudo enco-
mendado pelo Ministério das Comu-
nicações a várias universidades. A aná-
lise considerou que a tecnologia ja-
ponesa oferecerá mais qualidade de
imagem e mais opções gratuitas, como
a TV pelo celular.

O sistema americano já foi pratica-
mente descartado pelo governo. O japo-
nês tem o apoio do ministro das Comu-
nicações, Hélio Costa, e das grandes
redes de TV. "Os japoneses vieram >
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depois cios sistemas americano e euro-
peu e, por isso, têm uma tecnologia
mais avançada", afirma Fernando Bit-
tencourt, diretor de Engenharia da TV
Globo, pertencente às Organizações
Globo, grupo que edita ÉPOCA. "É o
sistema que melhor assegura ao teles-
pectador de qualquer lugar do país
uma qualidade de imagem igual à de
quem tem uma TV a cabo. Também
abre a possibilidade de você assistir
à TV aberta, gratuita, em aparelhos
portáteis, inclusive celular."

Mas os europeus ganharam fôlego,
especialmente no Congresso, com o
argumento de que a qualidade da
imagem tem importância relativa, pois
seria notada apenas por quem tem
TV grande. "A população brasileira
não tem dinheiro para ficar trocan-
do de televisão toda hora. A maioria
da população tem televisores de 14

polegadas e 20 polegadas", diz Ma-
rio Baumgarten, diretor de Tecnolo-
gia da fábrica Siemens, que participa
do consórcio europeu.

Para decidir, o governo quer garan-
tias de que haverá utilização de tec-
nologia nacional e de que o sistema
escolhido terá interatividade suficien-
te para ser usado em programas de
educação a distância. Os dois lados
afirmam ter essas vantagens e incluí-
ram no pacote a isenção na cobran-
ça de royalties, o que representa uma
economia de US$ 300 milhões. Há
também promessas de outros US$ 370
milhões para pesquisas. A segunda
preocupação do governo diz respei-
to a uma eventual queda nas expor-
tações de TVs brasileiras. Dos 7 mi-
lhões de aparelhos de TV produzidos
no Brasil, apenas 8% são exportados.

Entre os celulares, a exportação che-
ga a 50% da produção. "Podemos ex-
portar para o mercado americano mes-
mo escolhendo o modelo japonês: só
mudam alguns poucos componentes
na fabricação", diz o vice-presiden-
te da Samsung para a América Lati-
na, Benjamin Sicsu.

Outro ingrediente relevante para
a demora na decisão é a maior abun-
dância de canais propiciada pelo sis-
tema europeu, que não privilegia tan-
to a qualidade de imagem. E inegá-
vel que a possibilidade de um festival
de concessões abriu a sanha de alguns
deputados. "Qualquer que seja a es-
colha, ela deve ser tomada por crité-
rios técnicos", diz o deputado Jorge
Bittar (PT). É o mínimo que espera o
consumidor. •
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