
Publicitários esperam pela interatividade da TV digital 
 
Imagine comprar um vestido da personagem da novela das oito com apenas um clique na tela 
da TV ou a última revista em que aparece Reynaldo Gianecchini apertando apenas um botão 
do controle remoto. Muito além da imagem de definição perfeita, portabilidade e mobilidade, 
publicitários sonham, sobretudo, com a interatividade uma das principais mudanças que virão 
com a TV digital. 
 
Na primeira etapa da nova TV, serão comercializados decodificadores (aparelho que decodifica 
a transmissão digital para os televisores analógicos) que devem introduzir a era das imagens 
de alta definição. 
 
Segundo relatório do CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), a 
TV digital será uma realidade em todo o país no prazo de aproximadamente seis anos após o 
início das primeiras transmissões. 
 
Mas a grande inovação da digitalização virá, na opinião de profissionais do mercado, mais 
tarde, com a substituição dos aparelhos e a interatividade em um prazo de dez anos. "Será 
uma revolução sem precendentes, que a gente não consegue tangibilizar", diz Toninho Rosa, 
presidente da Dainet. 
 
Rosa tem um termo específico para tratar da nova propaganda que vai nascer da convergência 
da TV e da internet: o t-commerce. "Os 30 segundos vão morrer. A propaganda vai deixar de 
ser tão intrusiva. O consumidor não quer mais ser obrigado a assistir a um bloco de 
comerciais." 
 
Entre as vantagens do t-commerce está, sem dúvida nenhuma, a maior comodidade. Do seu 
sofá, o consumidor poderá fazer compras dentro do espaço e do conteúdo da programação da 
TV, diz Rosa. 
 
Segundo o publicitário, o t-commerce também leva vantagem sobre o e-commerce. "O e-
commerce é horrível porque você está sentado na frente do computador, mas ao assisitir TV 
você está a 30º graus, deitado na cama ou no sofá e assim é mais fácil clicar e comprar 
produtos e serviços." 
 
Publicitários calculam que as mudanças de padrões de consumo ocorram ainda mais cedo 
porque o brasileiro gosta de novidades. 
 
"O brasileiro, principalmente o consumidor de Brasília, Rio e São Paulo tem uma característica 
de -early adopters-, ou seja aqueles que compram as novidades", afirma Aluizio Falcão Filho, 
vice-presidente da área de conteúdo da agência Matos Grey. 
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