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Você já está preparado para ter a sua Casa Digital? Acredite se quiser ... ela já está mais perto de 
você do que você imagina ou (talvez) saiba. 
 
Segundo a Intel: "Se você tira fotos com uma câmera digital, coleciona MP3s ou grava shows de 
TV em uma unidade de disco rígido digital, já deu um salto para a revolução da Casa Digital. 
Agora, com a convergência entre os equipamentos eletrônicos de consumo e a tecnologia do PC, é 
possível desfrutar de modo fácil e prático desse contéudo através de diversos dispositivos 
habilitados por rede e em sua casa".  
 
Esta convergência vai permitir que você utilize o seu PC como "Centro de Entretenimento" para 
suas músicas, fotos e vídeos e tenha acesso aos mesmos em qualquer lugar da sua casa.  
 
Mágica? Não. Simplesmente esta casa futurista tem tecnologia de Wi-Fi. E para melhorar ainda 
mais a velocidade de transmissão do divertimento, vem aí no 1o semestre de 2006 o "Wi-Fi Ultra-
Rápido" (padrão IEEE 802.11n) com acesso a 100 Megabits por segundo (Mbps) e - no futuro - o 
UWB (Ultrawideband) com 400 Mbps.  
 
A coisa vai andar ainda muito mais rápido no ambiente da Casa Digital com a chegada de novos 
players no segmento, além dos fabricantes de TV e de eletrodomésticos. Vários empresas, 
incluindo operadoras de telefonia fixa, como Swisscom, Telstra e SBC, tem feito roll-outs de 
Serviços IPTV (TV na Internet) em Hong Kong, Suíça, Itália, França e EUA para prestação de 
serviços de HDTV (TV de alta definição) nos dispositivos conhecidos como set-top box.  
 
Para os analistas da indústria, este é um "caminho sem volta" e o mercado de IPTV será de 17 
bilhões de dólares em 2010 e terá 20 milhões de assinantes.  
 
O Video on Demand (VoD) e outros serviços serão primeiro lançados onde a banda larga é "rápida 
e barata". No Brasil, algumas operadoras fixas já estão fazendo seus testes de IPTV.  
 
Resta saber se o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
irai favorecer o consumidor na queda de braço entre as telcos e as empresas de radio-difusão. 
Aqui teremos uma boa disputa.  
 
O ministro Hélio Costa acredita que "talvez seja necessária uma mudança da Constituição" para 
acomodar as mídias convergentes. A Casa Civil trabalha para que todos os problemas inerentes à 
regulamentação conjunta de mídias convergentes sejam tratados na Lei de Comunicação.  
 
Já o senador Maguito Vilela (PMDB/GO) tem a proposta de uma Emenda Constitucional que 
propõe levar a todas as mídias (inclusive internet) as mesmas regras impostas às TVs abertas em 
caso de exploração de conteúdos de comunicação social destinado a brasileiros. 
 
Com a chegada do VoD nas residências, tem mais gente querendo participar da "festa da 
convergência no apê"? Veja alguns deles: 
 
- o site Yahoo e a TiVo (fabricantes de gravadores de vídeos digitais) formaram uma parceria para 
misturar TV e Web. O serviço permitirá os usuários de TiVo programar seus DVRs (Digital Video 
Recorder) remotamente utilizando o site do Yahoo; 
 
- nos Estados Unidos, a Comcast (operadora de TV a Cabo) fez uma parceria com a CBS na área 
de VoD que vai permitir que seus clientes vejam episódios de shows populares da CBS.  
 



- A Direct TV (TV por Satélite) se aliou à NBC americana para permitir acesso aos consumidores a 
programas tops da NBC. Os programas serão disponíveis na base de VoD em um novo produto de 
DVR da Direct TV que estará disponível em redes de varejo locais como Best Buy e Circuit City. 
Aqui temos uma novidade da rede varejista entrando na cadeia de valor do negócio da Casa 
Digital. 
  
- Finalmente, o Google e a América Online lançaram recentemente novos serviços que permitirão 
aos usuários de banda larga buscarem e desfrutarem de milhares de videoclipes gratuitamente. 
Ambos os serviços Google Video Viewer e AOL Video estão em fase experimental. 
 
Não tem mais volta: a Casa Digital - com o suporte do PC, dos eletrodomésticos, da internet 
rápida e do Wi-Fi - vai trazer muito divertimento para os consumidores no mundo todo. 
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