




(High ' Definition, que corresponde à
sigla HD). Quanto ao som, ele será en-
viado em multicanais possibilitando um
áudio extremamente cristalino e livre
de ruídos (surround).

Mais ainda: o telespectador tam-
bém precisará se valer somente do
controle remoto para interagir com
o sistema e realizar, através do te-
levisor, operações bancárias, envi-
ar e-mails, consultar médicos, fazer
compras e obter informações sobre
o clima, além de uma infinidade de
outros serviços. Um detalhe imper-
ceptível: não nessa sofisticada inte-
ratividade, mas, na gravação de pro-
gramas, as principais emissoras do
Pais já vêm promovendo ensaios ge-
rais - gravam digitalmente (algumas
em alta definição) e comprimem o
material produzido para a tecnologia
analógica (sistema Standard Defini-
tion). O motivo é claro: mesmo gra-
vando em forma digital, ninguém po-
deria ainda transmitir essas imagens
porque o sinal digital só estará no ar
daqui a três meses. Toda essa revolu-
ção começará somente pela cidade de

São Paulo e se estenderá paulatina-
mente a todo o País.

O futuro da televisão está, portan-
to, batendo à porta, e as emissoras e a
indústria de televisores e seus com-
plementos se adequam aos novos tem-
pos. A Rede Globo, por exemplo, já
pôs um ponto final na substituição de
seus antigos equipamentos - hoje não

AS NOVELAS EM
ALTA DEFINIÇÃO
SERÃO AS
GRANDES VEDETES

se vêem mais fitas em suas ilhas de
edição num processo de transforma-
ção que se iniciou em 1995. A partir
do início de dezembro, praticamente
tudo aquilo que ela mandar para o ar
será em sinal digital de alta definição
e a grande vedete, que estréia esse for-
mato, já tem nome e horário nobre
reservado: novela das oito da noite,

chamada Duas caras. "Estamos adap-
tando a nossa grade ao HD e segui-
mos um cronograma para instalar
transmissores digitais nas principais ci-
dades brasileiras", diz Carlos Brito, as-
sessor de Planejamento e Projeto da
Central Globo de Engenharia. É nas
gravações de novelas, aliás, que a nova
tecnologia digital pesa para valer, e
isso não vale apenas para a Globo.
Também a Rede Record e a Rede Ban-
deirantes estão colocando esse tipo de
programação como seus carros-chefes
do início dessa nova era tecnológica.

Tudo muda: um pedaço de durex
colado num cenário será visto pelo te-
lespectador, portanto, ele não poderá
estar lá. Quanto ao quesito maquia-
gem, os velhos métodos viraram pó,
até porque há atrizes que têm rosto
bonito e nuca feia - e agora será pre-
ciso disfarçá-la porque o telespecta-
dor poderá girar a moça o quanto e
como quiser em ângulos diferentes.
Na Globo, uma equipe de 120 maquia-
dores passou por reciclagem para tra-
balhar na digitalizada Duas caras por-
que um dos personagens será subme-
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tido à cirurgia plástica para alterar a
fisionomia ao longo da trama. É a pró-
pria Globo que admite: será uma pro-
va de fogo para a equipe, pois o rosto
inicial do personagem terá de ser cria-
do com maquiagem de alta sofistica-
ção (como equipamento air-brush, que
corrige as mínimas imperfeições da
pele) e o segundo rosto, também. Na
Bandeirantes investiram-se cerca de

RS 40 milhões no sistema digital e a
novela que comandará toda a mudan-
ça no horário nobre chama-se Dance,
dance, dance. E também a Rede Re-
cord vai de novela, que começará a
ser gravada em outubro.

As emissoras gravarem e transmi-
tirem digitalmente, ou gravarem e
transmitirem também de forma digi-
tal, mas com alta definição, são coi-

sas diferentes tudo que é em alta
definição é digital, mas nem tudo
que é digital será necessariamente
em alta resolução. A TV Cultura, por
exemplo, está produzindo os progra-
mas infantis Vila Sésamo e Cocoricó
dentro da forma digital, mas não em
alta. Globo, Record e Bandeirantes
gravam novelas em alta definição. O
novo sinal que vai ao ar em São Pau-

lo permite, em ambos os
casos, que o telespectador
receba imagens incrivel-
mente melhores. Em capí-
tulos: por enquanto tudo o
que vemos na tela de nos-
sa televisão, seja ela de
tubo, de cristal líquido ou
de plasma, seja esse pro-
grama produzido de forma
digital ou não, entra em
nossas casas pelo sistema
analógico: resolução de
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imagem de 400 x 400 pixels. Quanto
ao sistema digital (padrão japonês In-
tegrated Services Digital Broadcasting
Terrestrial - ISDB), ele vai numa es-
cala crescente de resolução até alcan-
çar o teto de 1.080 x 1.920 pixels (pi-
xel é a microparte de uma imagem e,
quanto maior a sua quantidade, mai-
or a perfeição do que se vê. Ou seja:
quanto mais pixels juntos, mais deta-
lhes a imagem terá). Qual é então a
principal diferença entre digital sim-
ples e alta definição? Voltemos às no-
velas. Em sua fase de gravação no sis-
tema simples, uma hora de novela gera
um arquivo de l O gigabits (bit é a uni-

O GINGA SERÁ
A CHAVE DA
INTERATIVIDADE VIA
CONTROLE REMOTO

dade mínima de um arquivo digital).
Em alta definição, essa mesma novela
já atingiria o mesmo tamanho de ar-
quivo em apenas meia hora de grava-
ção devido à riqueza de detalhes das
imagens. Isso significa para as emis-
soras um investimento de aproxima-

damente USS 3,5 milhões.
Assim que o novo sinal

começar a operar, pelo me-
nos por enquanto os televi-
sores que temos em casa
não conseguirão de imedia-
to, por si sós, receber a
nova imagem - tanto que o
governo federal deu sobre-
vida ao atual sistema ana-
lógico até 2016. Isso não
enfraquece em nada a im-
portância e maravilha des-
se salto tecnológico do Bra-
sil, até porque a própria in-
dústria desse setor forçará,

por demanda de merca-
do e paixão dos brasi-
leiros por assistir à te-
levisão, que esse perío-
do de tempo seja me-
nor. "Essa tecnologia,
em geral, se espalhará
rapidamente", diz o mi-
nistro das Comunica-
ções, Hélio Costa. Ela
vai trilhar o mesmo ca-
minho de outras novi-
dades. No início de de-
zembro, no entanto,
quem quiser receber
imagens digitais terá
de comprar um decodi-
ficador chamado set-
top-box (R$ 300) e aco-
plá-lo à tevê - ele ain-
da não vem como com-
ponente de nenhum te-
levisor e será necessá-
rio um set-top-box para
cada aparelho de tevê que se tenha
em casa. Mesmo quem possui televi-
sores de tubo poderá captar imagens
digitais desde que também compre esse
decodificador - embora a imagem não
tenha a mesma qualidade. E possua a
televisão que possuir (LCD, plasma ou
tubo), quem não quiser comprá-lo con-



tinuará assistindo normalmente à pro-
gramação pelo sistema atual.

Chave de recepção digital, o set-top-
box é também a engenhoca que res-
ponderá pelo que há de mais revolu-
cionário na nova onda digital - a inte-
ratividade através do controle remoto e
do televisor. Em breve, dentro desse

decodificador haverá um sistema ope-
racional chamado middleware (batiza-
do Ginga) responsável pelo "diálogo"
com os aplicativos da TV digital. Foi
desenvolvido pela Universidade Fede-
ral da Paraíba e pela Pontifícia Univer-
sidade Católica-do Rio de Janeiro. Com
ele será possível obter informações

GLOBO A novela
Duas caras exibirá
alta definição
no horário nobre

complementares nos
telejornais, ver jogos
e eventos esportivos
através de diversas
câmeras e por ângu-
los diferentes, cap-
tar áudios de fontes
diferenciadas, aces-
sar operações bancá-
rias, marcar consul-
tas no SUS, comprar
produtos anunciados
nos comerciais, par-
ticipar de enquetes
e, no caso de pro-
gramas educativos,
tirar dúvidas com
professores e reali-
zar exames. Tudo

isso é só um primeiro, mas grande pas-
so rumo ao futuro da TV. E coloca o
Brasil na moderna tela da contempora-
neidade e amplas potencialidades do
mundo digital.
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Text Box
Fonte: IstoÉ, ano 30, n. 1975, p. 66-71, 5 set. 2007.




