
Uma nova forma de assistir à TV 
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Tecnologia do PVR, que já encanta europeus e americanos, está prestes a chegar aqui 
 
Você está assistindo ao vivo à final do campeonato e o juiz marca um pênalti a favor do seu time. 
Enquanto os jogadores adversários reclamam da marcação, a campainha toca. O que fazer? 
Atender, com risco de perder a cobrança, ou esperar a conclusão da jogada? Se você tiver um 
PVR não precisa se preocupar. Aperte a tecla pause, receba a visita e na volta escolha play no 
controle remoto para ver o jogo exatamente a partir do ponto onde parou. 
 
Essa é apenas uma das maravilhas oferecidas pelo Personal Video Recorder, o PVR, um vídeo 
inteligente que caiu no gosto de americanos e europeus. Nas próximas semanas, os primeiros 
PVRs desembarcam por aqui a tempo de testar o bolso do consumidor brasileiro e disputar parte 
do décimo terceiro nas compras para o Natal que se aproxima. 
 
Funciona como um simples gravador de DVD e seria facilmente confundido com um não fosse o 
mundo de vantagens que oferece. O PVR permite ao espectador criar o seu próprio replay sem 
perder um segundo da transmissão original ou até mesmo gravar dois shows que estão sendo 
exibidos simultaneamente em canais diferentes. 
 
Algumas de suas funcionalidades não são bem vistas pelos departamentos comerciais das 
emissoras. O PVR permite, por exemplo, suprimir automaticamente blocos inteiros de comerciais 
com uma simples tecla no controle remoto. Tamanha versatilidade já acendeu o pavio do que 
parece ser mais uma dessas longas batalhas judiciais que nos últimos anos têm colocado em 
campos opostos a chamada propriedade intelecutal e os direitos dos consumidores. O PVR não 
utiliza fitas nem mesmo CDs. Funciona com um disco rígido, semelhante aos existentes nos 
computadores. É nesse disco que ele grava as imagens diretamente da TV, ainda que você não 
perceba. Alguns modelos permitem a gravação de até 30 horas de programação, mas logo esta 
capacidade será duplicada e até triplicada, a exemplo do que também ocorre com os 
computadores. 
 
A rigor, a tecnologia utilizada pelos PVRs não é nova. O aparelho foi lançado há quase quatro 
anos, mas só recentemente caiu no gosto do consumidor. Até o mês passado, cerca de 3 milhões 
de PVRs estavam em operação nos Estados Unidos. Fabricantes e analistas independentes 
acreditam que, no final de 2004, esse número deverá subir para 7,8 milhões de unidades e chegar 
à marca de 20 milhões no início de 2007, com forte impacto na receita publicitária das emissoras 
de TV. 
 
A menos, é claro, que o mercado desenvolva novos formatos de publicidade, de preferência 
levando em conta as vantagens oferecidas pelos próprios PVRs. 
 
Mais informações sobre personal video recorder em www.techtv.com ou no relatório The Death of 
the 30-Second Commercial, produzido pelos analistas do Yankee Group (www.yankeegroup.com). 
 
Resistindo ao tempo 
 
As velhas e eficientes fitas de vídeo ganharam uma sobrevida. Em entrevista ao Financial Times, 
um porta-voz da JVC garantiu que a produção de vídeo cassetes comuns não será interrompida, 
pelo menos a curto prazo. É bom lembrar que a JVC foi responsável pelo lançamento do primeiro 
sistema de gravação de fitas no formato VHS, no jurássico ano de 1976. 
 
Segundo a empresa, as fitas VHS ainda têm um longo caminho pela frente antes que as 
tecnologias digitais alcancem um preço razoável para o mercado de massa. Dois ou três grandes 
fabricantes também apostam na transição lenta do VHS para o DVD, inclusive com o lançamento 



de aparelhos mistos, que combinam o avanço tecnológico de um e um mercado ainda receptivo 
para o outro. 
 
O problema é que os fabricantes de DVD não param de inovar e caminham rapidamente para 
equipar os aparelhos com discos rígidos. Se já estava difícil para o VHS brigar com os atuais DVDs 
é fácil imaginar o quanto ficará pior com a chegada dos novos, dotados de HD e com capacidade 
para armazenar até 100 horas de vídeo. 
 
Filmes descartáveis  
 
Você pagaria o equivalente a R$ 20,00 na compra de um filme em DVD que se autodestruirá 48 
horas após ter sido retirado da embalagem? 
 
Alguns estúdios cinematográficos acreditam que sim. A Buena Vista Home Entertainment colocou 
em teste alguns títulos em CDs autodestrutivos, vendidos ao preço de US$ 6,99. É como alugar 
um DVD na locadora, com a vantagem de que ninguém precisa devolvê-lo. Detalhes em www.ez-
d.com. 
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