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E U ESTIVE NO CENTRO DE UM VULCÃO. A LAVA,
vermelha, corria em minha direção e o baru-
lho que fazia ao cobrir o terreno rochoso era

de assustar. É o tipo de barulho que se ouve com os
ossos, não com os ouvidos. Por sorte, com apenas
um toque de botão, fui imediatamente transferido
dali para as arquibancadas de uma corrida de Fór-
mula l. Já assisti a algumas corridas, ao vivo, no
Autódromo de Interlagos. Nenhuma delas foi tão
real quanto aquela. É isso que Hirokazu Nishiyama,

diretor da NHK, a TV estatal do Japão, chama de
tele sense. Estávamos diante de uma tela de 11 me-
tros de diagonal, no centro de convenções de Lãs
Vegas, durante a NAB 2007, a maior exposição de
rádio, TV e comunicações multimídias do planeta.
Nishiyama é um dos responsáveis pelo desenvolvi-
mento da U-HDTV - a TV de ultra-alta definição.
Repare neste "ultra". Ele significa uma definição
16 vezes maior que a já estonteante qualidade da
TV de alta definição, esta que chegará ao Brasil a
partir de dezembro.



Além da imagem, o sistema de som é extraordiná-
rio. Com 24 canais, ele é o mais realista e envolvente já
produzido pela tecnologia de áudio. Basta lembrar que
o som surround dos melhores home theaters tem oito
canais (o sistema 7. l, sete canais para os graves e agudos
e um para as freqüências muito baixas). O som, tanto
quanto o gigantismo da imagem, é responsável pela
amplificação das emoções. "É algo como estar lá", me diz
Nishiyama. "É isso que eu chamo de tele sense."

O visual da floresta tropical vem acompanhado da
multiplicidade de sons de araras, insetos, macacos e
animais de grande porte. Chegamos a sentir o calor
úmido da floresta. Com essa tecnologia, um show
de música popular ganha realismo inusitado. Uma
partida de futebol permite ver mais detalhes do que
se estivéssemos no estádio. "Nosso objetivo é criar no
espectador a sensação de estar lá, imerso na própria
cena", diz Nishiyama.

O tele sense é uma realidade em construção. Os
japoneses estão na dianteira, seguidos não tão de
perto pelos americanos e pelos alemães. É provável
que, nos próximos cinco ou dez anos, os custos dos
sistemas de U-HDTV sejam elevados demais para os

consumidores comuns. Mas já haverá uso para eles
nas apresentações em grandes auditórios, tais como
shows, concertos virtuais, conferências, seminários,
palestras científicas, aulas especiais em universidades
ou mesmo em escolas de ensino médio. No Japão,
uma das primeiras aplicações da U-HDTV está sendo
feita no auditório do Museu Nacional de Kyushu.

Ainda não existe um sistema completo de pro-
dução de conteúdos para U-HDTV. Os cientistas
da NHK trabalham agora no desenvolvimento
de meios de armazenamento de conteúdos com a
qualidade exigida pela nova tecnologia. Isso inclui
câmeras de alta velocidade e grande sensibilida-
de, que operarão a velocidades de até l milhão de
quadros (frames) por segundo. Também inclui tec-
nologia para superar os limites humanos. Na Copa
do Mundo da Alemanha, por exemplo, a bola tinha
um chip que guiava as câmeras para ela. Assim, não
se perdeu um só lance importante.

Uma tecnologia como a U-HDTV
pode revolucionar o mercado de entreteni-
mento. A expectativa é que as futuras salas de
projeção atraiam muito mais gente, por preços
muito menores. E com a sensação de estar muito
mais próximo dos artistas que no evento ao vivo.
"Não tenho dúvida de que teremos incontáveis
aplicações da U-HDTV nos próximos anos", diz
Nishiyama. "O mundo tem assistido à evolução
conjunta das tecnologias digitais e das teleco-
municações, o que proporciona coisas que eram
impensáveis há apenas dez anos. Quem levaria a
sério lá por 1997 a possibilidade de transmissão
de imagens digitais de alta qualidade para as telas
de telefones celulares, que ocorreu em 2007?"

Outra possibilidade de revolução está no mer:

cado de turismo. Está com medo de enfrentar o
caos nos aeroportos? Faltou dinheiro para reali-
zar aquela viagem dos sonhos? Sente-se em sua
poltrona predileta e relaxe. Com os novos home
theaters e DVDs de alta definição, você poderá
visitar os lugares mais bonitos deste planeta. Por
apenas R$ 2 ou R$ 3, poderá conhecer as pirâmi-
des do Egito, a Acrópole de Atenas, o Everest, as
ruínas de Machu Picchu, as Muralhas da China
ou até mesmo as paisagens de Júpiter.

O turismo virtual é um novo caminho para a
democratização desse setor - em especial o tu-
rismo mundial de alto padrão cultural. Por volta
de 2015, teremos um show de realidade virtual,
com ambientes tridimensionais. Com o desen-
volvimento da interatividade, poderemos escolher
os caminhos mais interessantes para percorrer o
Museu do Ermitage, de São Petersburgo, ou fazer
a próxima caminhada virtual a Jerusalém. ^



Algo parecido com esse impacto que eu tive
em Lãs Vegas os consumidores brasileiros vão
poder sentir a partir de 3 de dezembro, data das
primeiras transmissões comerciais da TV digital
brasileira, de alta definição. O início está previs-
to para a Grande São Paulo. Não será o mergu-
lho na imagem da U-HDTV, mas é o primeiro
passo. Assistir a uma TV assim, para quem está
acostumado com o padrão atual, é uma sensação
parecida com a de um míope que sai da loja com
seus primeiros óculos. As imagens são mais vivas,
nítidas. A tela se confunde com uma janela aberta
para uma paisagem. Não se vêem as linhas que
formam a imagem da TV a que assistimos hoje.
Para a maioria dos espectadores, será um impacto
inédito. Ele é comparável à introdução do som ao
cinema, no fim da década de 1920, ou à dissemi-
nação das TVs em cores, na década de 1970.

A televisão digital é caracterizada por uma ima-
gem de alta resolução e qualidade de som superior
à de um CD de áudio. Essa é a definição, simples
e correta, de Maurício Arditti, vice-presidente da
Gradiente Eletrônica. Por trás dela, há muito mais
coisas. "A TV digital não é apenas uma inovação
tecnológica, mas a entrada de uma nova era em
que cada televisor será para o telespectador uma
via de acesso à auto-estrada da informação", diz
Arditti. "Ela põe fim à televisão que dirige num só
sentido da estrada." Pela primeira vez na história
da televisão, será possível integrar vários serviços
em uma única onda de radiodifusão digital, pela
facilidade na recepção de televisão aberta.
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uma plataforma multimídia doméstica. Ela pode
ser um terminal para lidar com o mundo. Com ela,
a maneira de comprar e ter acesso às informações
vai se transformar. A palavra-chave é interação. A
tecnologia digital permite o tráfego de informações
como o de um computador. Para usar um exemplo
clássico, imagine que você está assistindo a uma
novela e o galã abre uma garrafa de vinho que você
gostaria de experimentar. Com um clique na ima-
gem da garrafa, é possível saber marca e preço, entre
outros detalhes. Mais um clique no controle remoto
e o decodificador numérico se encarrega do resto.
Em pouco tempo o vinho será entregue em sua re-
sidência. A conta vai para o cartão de crédito.

Outra forma de interatividade futura serão as
pesquisas de gosto, opinião ou de avaliação de

produtos. Tudo será feito pelo controle remoto.
Quer eliminar um dos concorrentes do BigBrother?
Não precisa telefonar. Basta apontar o controle
para ele e atirar, desculpe, clicar. Ansioso para
experimentar? Calma. Nada disso vai chegar tão
cedo. Apenas algumas poucas experiências serão
oferecidas, quase como curiosidade, antes de 2015.
Primeiro, provavelmente, para o público das TVs
por assinatura, de maior poder aquisitivo e mais
acostumados ao mundo digital.

Por enquanto, o que vai importar será o show de
nitidez das imagens. É isso que explica o sucesso dos
monitores de LCD e plasma de grandes dimensões, os
DVDs de alta definição e os home theaters. Nos últimos
três anos, o preço desses aparelhos caiu mais de 60%
em todo o mundo. No Brasil, um televisor de plasma de
42 polegadas custava cerca de R$ 13 mil no fim de 2004.
Hoje, sai por R$ 4 mil no máximo. No caso do LCD
(Liquid Crystal Display), a queda tem sido um pouco
menor. Analistas prevêem a continuação da queda de
preços ainda por mais três anos, com reduções que po-
derão chegar a 30% sobre os preços atuais. E começam
a surgir televisores de plasma de menores dimensões
(o que era uma limitação da indústria no passado) e
televisores de LCD de grandes dimensões.

A popularização deve ser um processo lento, se
seguirmos o exemplo dos Estados Unidos. Lá, de-
pois de nove anos de introdução da TV digital, a
maioria das emissoras abertas transmite na nova



tecnologia, mas apenas 28% dos domicílios contam
com receptor digital e televisor de alta definição. A
grande maioria da população brasileira não tem
ainda condições financeiras para substituir seu ve-
lho televisor analógico por um televisor ou monitor
digital. A saída será comprar apenas o set top box
- ou seja, o conversor-sintonizador -, que permitirá
captar o sinal digital e convertê-lo em analógico.
Assim dá para aproveitar parte das vantagens da
TV digital: alguma interatividade (pesquisas, por
exemplo) e imagens livres de chuviscos.

Inicialmente, as classes C, D e E não terão con-
dições de comprar o set top box porque seu preço
deverá ficar entre R$ 300 e R$ 500. Com a escala
industrial de produção que pode ser alcançada em
três ou cinco anos, o preço desses conversores poderá
cair abaixo de R$ 200, até o patamar dos R$ 100.

A TV DE VÁRIAS
DIREÇÕES

Há dez anos, pouca gente saberia dizer o que se-
ria IPTV. A maioria dos especialistas dizia que ela
demoraria para chegar. Pois estavam enganados.
A IPTV - TV sobre protocolo IP, o mesmo usado
nas comunicações por computador - está quase aí.

E deverá deflagrar uma nova revolução, em parale-
lo às radicais transformações previstas a partir da
introdução da TV digital no Brasil. Imagine outra
televisão digital, com a mesma qualidade das ima-
gens de alta definição, que podem ser captadas pela
internet, pela linha telefônica ou por sinais de rádio.
Com custos próximos de zero.

Quer um exemplo? Há em São Paulo uma empresa
privada chamada Conexão Médica, especializada em
atualização e educação médica a distância, que utiliza
há cinco anos a tecnologia de transmissão de TV
sobre protocolo IP e funciona como uma emissora
de televisão com grade de programação completa.
Os programas mostram cirurgias de alto significado
científico ou clínico, palestras, mesas-redondas, aulas
de todas as especialidades e os casos mais interessan-
tes ocorridos em grandes hospitais de São Paulo - en-
tre os quais o Sírio Libanês e o Albert Einstein. Seu
público abrange 35 mil médicos espalhados por todo
o Brasil, inclusive nas regiões mais distantes. Médicos
do Acre, de Roraima ou do interior do Nordeste, que
dificilmente poderiam acompanhar cursos nos cen-
tros mais avançados, podem se atualizar a distância,
pela TV, nos hospitais em que trabalham.

A tecnologia IPTV é a mais impressionante das
tendências que tenho acompanhado nos maiores
eventos sobre comunicação do mundo. Tanto a
Associação Norte-Americana de Radiodifusores
(NAB, na sigla em inglês) quanto a Consumer ^
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Electronics Show apontam a TV sobre protocolo IP
como a mais poderosa tendência de transformação
da TV depois da TV digital. Isso não é futurologia.
Em cinco anos, mais de 5 milhões de domicílios
brasileiros receberão IPTV, pela linha telefônica,
pela internet de banda larga ou por redes wi-max
(sem fio em banda larga).

Televisão e vídeo na internet foram assuntos
polêmicos e controvertidos da NAB 2007. A in-
ternet ameaça a TV? Haveria uma fusão de plata-
formas no futuro? O assunto mais discutido em
2006 foi o site YouTube, de vídeos postados pelos
próprios internautas. A partir de agora, será a
Joost, uma das primeiras TVs por internet, anun-
ciada recentemente pelo dinamarquês Janus Friis
e pelo sueco Niklas Zennstrõm. A dupla fundou
o Kazaa, site de troca de arquivos de música entre
internautas, e o Skype, que permite telefonar via
internet. Em seu novo projeto, os dois obtiveram
duas adesões de peso. A CNN e a Warner vão
oferecer seus conteúdos para divulgação no site
praticamente de graça.

A maior vantagem prática da IPTV é poder ser
transmitida pela internet para qualquer ponto do
planeta, com qualidade crescente. Com a prolifera-
ção da banda larga, até as imagens de alta definição
poderão ser transmitidas pela web.

Outra forma de transmissão da IPTV é através
da linha telefônica comum. Essa possibilidade tem
atraído o interesse das concessionárias de telefonia
em todo o mundo. A Brasil Telecom, por exemplo,
já faz experiências com esse tipo de transmissão.

A TV SEM
NTERFERÊNCIAS
Quem quiser assistir a um filme sozinho, em

casa, no velho estilo, também estará mais bem
servido. Nos últimos meses, o lançamento mun-
dial dos formatos Blu-ray Disc e HD-DVD, su-
cessores do DVD convencional, trouxe a alta de-
finição aos home theaters mais sofisticados e aos
melhores monitores de computadores. Ambos os
formatos utilizam raio laser azul para leitura das
informações gravadas, mas são incompatíveis.
A briga de padrões pende para o Blu-ray, mas
não está resolvida. Ele tem apoio de empresas
como Philips, Sony, Samsung, Apple, Dell e HP,
e adesão de estúdios de cinema como a Warner,
Paramount, Fox, Disney e Sony. Entre os cem pri-
meiros títulos a serem lançados em Blu-ray estão
24 Horas, Missão Impossível, Matrix, Robocop,
Batman, Kill Bill e Piratas do Caribe.

As duas tecnologias chegaram ao Brasil bem
antes da TV digital. Assisti a demonstrações das
duas na NAB 2007 de Lãs Vegas, em abril, e no
Consumer Electronics Show, em janeiro. As ima-
gens são impressionantes, com 1.080 pixels por
linha. Mas os preços dos DVDs de alta definição
aqui ainda são absurdos. Espera-se que, em me-
nos de um ano, eles cheguem aos níveis interna-
cionais: os discos pré-gravados deverão custar



entre R$ 50 e R$ 100. Os aparelhos que chegaram
ao Brasil deveriam custar inicialmente no máxi-
mo R$ 2.300, mas passam de R$ 3 mil.

Para sentir toda a beleza da alta definição nos
home theaters, são necessários monitores ou tele-
visores de tela plana, de plasma ou LCD, de 40 po-
legadas no mínimo, e resolução de 1.080 pixels por
linha. Os DVDs de alta definição dispõem de um
tipo de bloqueio que impede a cópia e a pirataria.
A eficácia do bloqueio, contudo, não tem resistido
ao talento de hackers e piratas.

Uma das aplicações mais importantes dos
DVDs de alta definição deverá ser como meio
de armazenamento de informação. O Blu-ray
armazena muito mais informação que o HD-
DVD. Inicialmente, ele oferece duas opções: 25
gigabytes (GB), com apenas uma camada de gra-
vação (equivalente a cinco vezes a capacidade de
um DVD); e 50 GB, em duas camadas.

Alguns fabricantes do Blu-ray estão desenvol-
vendo um disco de quatro camadas, de 100 GB, e
têm planos para criar até discos de oito camadas,
para 200 GB. Teriam capacidade de gravar 18
horas de vídeo em alta definição. O aparelho vai
tocar tanto os discos Blu-ray quanto os velhos
DVDs e CDs. Evitará, assim, a obsolescência de
nossa discoteca.

O impacto do Blu-ray se estenderá além dos
filmes e músicas. No computador, será uma al-
ternativa vantajosa para os discos rígidos, CDs e
DVDs hoje utilizados como back-up ou mídia de
armazenamento de volumes muito maiores de voz,

dados e imagens. Em menos de cinco anos, grava-
remos rotineiramente em Blu-rays ou HD-DVDs
tudo o que quisermos preservar da TV, como fa-
zíamos com o videocassete. Nas apresentações de
audiovisuais, o novo disco vai aposentar o velho
PowerPoint dos palestrantes, com imagens mais
brilhantes, coloridas e nítidas.

UM SOM
MELHOR QUE
O OUVIDO

O som digital em MP3 satisfaz 99% das pessoas,
exceto aquela minoria de audiófilos ultra-exigen-
tes. Embora o mundo já não tenha aquela obsessão
pela fidelidade absoluta, que prevaleceu até os anos
1980, essa minoria ainda persegue a velha utopia
do som perfeito. Para esses, existem pelo menos
duas opções lançadas nos últimos anos: o Super
Audio CD (SACD) e o DVD Audio.

Criado em conjunto pela Philips e pela Sony, o
SACD Super é um disco híbrido - isto é, gravado em
duas camadas. Ele pode ser tocado tanto num toca-
discos de CDs convencionais quanto num aparelho
exclusivo para SACDs. É lido por dois feixes de raios
laser, um inferior, para a gravação digital conven-
cional dos CDs, outro superior, para a gravação de
alta resolução, feita por um método de codificação
chamado Direct Stream Digital (DSD).

Em vez de tomar 44.100 amostras por segundo
da onda sonora durante o processo de grava-
ção, como os CDs tradicionais, o DSD recolhe
mais de 2,8 milhões de amostras por segundo.
Com isso, obtém fidelidade quase absoluta e
um realismo que impressiona, tanto pela pureza
quanto pela dinâmica. Se tocado num aparelho
convencional para CDs, o SACD híbrido produz
sonoridade equivalente à dos discos digitais com
44,1 quilohertz.

Outra opção para o futuro do som é o DVD
Audio, um disco digital que utiliza a capacidade
total de armazenamento do DVD só para infor-
mações sonoras ou musicais. Desde os anos 1990,
os pesquisadores tentavam usar a capacidade de
armazenamento do DVD para gravar apenas
som. Assim nasceu o DVD Audio, cuja primeira
característica é oferecer tanto a opção de dois ca-
nais estéreos quanto a do surround digital de seis
canais, nos padrões Dolby ou Digital Theater Sys-
tem (DTS). Sua capacidade de armazenamento é
sete vezes maior que a de um CD comum.



Todas as formas de comunicação digital falam
hoje a mesma língua: o protocolo da internet ou
IP (Internet Protocol). No jargão dos especialistas,
o mundo se transformou numa plataforma IP. Isso
permite uma mistura de aparelhos inovadora. É o
que o inglês Mark Selby, vice-presidente de Mídia,
Música e Multimídia da Nokia, chama de Era da
Nova Convergência. A velha convergência era a
simples união de aparelhos: celular com máqui-
na fotográfica etc. "Na nova convergência, o que
conta são as experiências do usuário", diz Selby.
Um exemplo: o GPS acoplado ao celular, que per-
mite encontrar alguém a qualquer hora. Outro:
experimentar um carro pelo computador, em um
ambiente virtual como o Second Life.

A grande vedete dessa nova convergência, assim
como na velha, parece ser o celular. Até aqui, a maioria
esmagadora dos celulares só se comunica pelas bandas
de freqüência licenciadas, como 800 ou 900 megahertz
(MHz), ou 1,8 ou 1,9 gigahertz (GHz). Nos últimos
anos, surgiram formas novas de acesso, a começar pela
rede Bluetooth, de curta distância, que opera em 2,4
GHz. Ela permite a interligação de celulares a acessó-
rios, sem fio, ou a aparelhos eletrônicos domésticos.

Mais recentemente, vieram as redes wi-fi com al-
cance de até 150 ou 200 metros, permitindo o acesso
de celulares e de computadores à web, em velocidades

muito mais elevadas. No Brasil, a maioria dos aero-
portos e shopping centers já conta com seus pontos de
acesso. O salto seguinte foi o wi-max, que oferece co-
nexões de alta velocidade num raio de até 5 quilôme-
tros. A próxima integração é do celular com todas as
demais redes de acesso. De um lado, a integração entre
telefonia fixa e telefonia móvel. De outro, a integração
do celular com as redes wi-fi, wi-max e, finalmente,
com as transmissões abertas de TV digital. Esse é o
sentido do celular de quarta geração (4G). A grande
exigência para a decolagem da 4G será a disponibili-
dade cada dia mais ampla de banda larga.

Um precursor nesse caminho é o iPhone, apre-
sentado em abril pela Apple. O telefone será lançado
neste mês nos Estados Unidos. O iPhone associa
mobilidade, ampla variedade de recursos, flexibi-
lidade e conforto. Os concorrentes já estão se mo-
vendo. A Microsoft lançou o concorrente Zune, um
celular sem teclado, com tela gigante sensível ao
toque dos dedos, câmera digital de 2 megapixels,
memória para armazenar até 8 gigabytes de música,
fotos ou vídeo, com acesso à internet e capacidade
para enviar e receber e-mails.

O iPhone é o primeiro multifuncional que utiliza
uma tela ampla, sensível ao toque dos dedos, para
acionar todos os comandos. É a tecnologia multito-
ques que "funciona como mágica", nas palavras de
Steve Jobs, fundador da Apple. Essa tecnologia de-
verá se transformar em padrão para a maioria dos
celulares, MP3-players e minicomputadores. Em
lugar de teclados minúsculos, passaremos a tocar
a tela. Será, literalmente, um mundo inteiramente
novo sob nossos dedos. +
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