
Se você tem idade, se lembra. A TV era ain-
da em preto e branco. Colocava-se uma pelí-
cula de plástico com três cores na horizontal
sobre a tela, para dar a idéia de que as ima-
gens eram como na vida real, coloridas. Não
eram, mas a gente fingia que eram. E quem
improvisava, ficava feliz. Para melhorar a re-
cepção, um chumacinho de Bombril na ponta
da antena sem vergonha. A tecnologia da TV
era muito ruim, mas éramos felizes. Vivía-
mos a década de 50.

Em dezembro agora, a TV no Brasil vai en-
trar na era digital e embora essa seja a maior
evolução do sistema televisivo brasileiro
desde sempre, a seguinte comparação vale.

Quando isso acontecer, estaremos tão distan-
tes do que vai ser a TV Digital nos próximos
anos, quanto estávamos na época da película
de plástico, em relação ao que a TV é hoje.
Talvez mais.

O nosso sistema de TV Digital - um misto
do modelo japonês, com adaptações legitima-
mente nacionais - será o mais avançado do
mundo. Ao menos, nos próximos dois anos.
Mas vai evoluir tanto, que ninguém sabe ao
certo onde vai dar.

A indústria da comunicação será influen-
ciada dramaticamente por essa mudança.
Não de um dia para o outro, mas paulatina-
mente. As decisões de marketing dos clientes



vão mudar. Nosso modelo de produção, tanto o de progra-
mação, quanto o de comerciais, também terá que se adaptar.
Muito. O impacto na criação e geração de novos conteúdos
para o novo formato será imenso. A quantidade e a varieda-
de de plataformas nas quais a audiência vai poder acessar
TV se multiplicarão significativamente, como nunca vimos.
Os pontos de contato do anunciante com seus públicos se
diversificarão enormemente. O tempo e o local de acesso
ao meio TV se transformará. Vai mudar de hora e de local.
Ninguém sabe para onde, nem para quando.

Todo esse conjunto vai implicar no surgimento de uma
variedade de novas formas e formatos de exploração de mí-
dia ainda hoje imensurável.

Mas essa fantástica novela do futuro terá capítulos ainda
meio sem graça neste início da trama. O autor não estava
muito inspirado e a audiência não vai bombar.

A TV vai se multiplicar em várias. Seguiremos com o
sinal analógico no ar, além do cabo e do satélite (que já é
digital), como sempre. Mas uma parte da população vai já
conseguir receber o sinal digitalizado, nos aparelhos nor-
mais, decodificando-o na Caixinha de Pandora, o set-top
box. Além de outra parte que vai acessar a TV pela Inter-
net, a IPTV. Muito grosseiramente, temos aí, portanto, cin-
co formatos coexistentes. Alguns deles poderão ser aces-
sados por aparelhos diferentes de um monitor tradicional,
como o celular, por exemplo. Portanto, em alguns anos,
além do telespectador, teremos o celespectador, o compu-
tespectador, o gamespectador, o carroespectador ou ainda
o geladeirespetador. Uma festa.

E há, por fim, o Protocolo Lucimeire.
Lucimeire é a assistente para serviços domésticos do VP

de Mídia da MPM, Daniel Chalfon: "Ela assiste TV na sua
casa na periferia, com um aparelho de tubo, 20 polegadas",
conta ele. O Protocolo Lucimeire diz respeito à imensa
maioria dos brasileiros, que como ela, não terá acesso ime-
diato a TV Digital em sua plenitude e que serão incorpo-
rados a uma parte apenas do sistema, sempre aos poucos.
"Nós, publicitários, não convivemos com o problema da
qualidade de sinal VHF, que hoje entrega a TV aberta para
milhões de lares, em todo o país", lembra Chalfon.

Lucimeire, no entanto, poderá, em algum tempo não
muito distante, conseguir assistir seus programas prefe-
ridos no bumba, no seu lar, transporte coletivo que a leva
da casa do Chalfon para sua periferia. Se isso não é uma
revolução, então o que será?



da transição do padrão analógico para o digital de TV
no Brasil. Cerca de R$ 5 bilhões devem ser investidos
pela população na compra dos aparelhos conversores,
os set top boxes, além da compra de novos televisores
digitais. A substituição dos sistemas de transmissão
pelas empresas de comunicação deve consumir outros
R$ 1,5 bilhão. A digitalização dos estúdios das emis-
soras de TV, ainda hoje as grandes responsáveis pela
produção de programação televisiva no país, mais R$
500 milhões.

Esse é o tamanho da conta. Um dinheiro que sairá de
cada respectivo bolso a conta gotas. Há expectativas
entre os técnicos de se desligar o sinal analógico no
país em 10 anos.

Nessa mesma linha de incertezas vai Roberto Mei-
ra, um first mover da internet no Brasil e Diretor da
9Media: "Ainda não se sabe , ao certo, a capacidade dos
set-up boxes em relação a sua memória/HD ou quan-
to ao acesso de banda larga. Isso é uma nuvem, que
atrapalha a visão de como as coisas vão se desenrolar
num primeiro momento. Idem com a possibilidade de
gravação de programas. Mas a china é logo ali na es-
quina e em pouco tempo deveremos ter as caixinhas a
R$. 99,90, para o modelo standard e a R$ 399,90 para
a versão com HD maior. Além disso, sabe-se generica-
mente que existirão algumas formas de interatividade.
Isso é bom, mas ainda está uma confusão de como vai
funcionar".

Meira toca em dois pontos-chave da incerteza do mo-
delo: portabilidade/mobilidade e interatividade. Am-
bos, capítulos bastante tensos dessa novela.

Uma das questões que tiram o sono de muita gente é
como fica a questão comercial e como serão resolvidos
os desafios de marketing com relação à capacidade da
audiência poder gravar conteúdos de TV em seus set top
boxes, eliminando (ou não) os comerciais, para assisti-

Um susto para quem vê pela primeira vez, a qualidade
da imagem digital que poderemos ter na tela já a partir de
Dezembro é do tipo:"Como é que eu vivi décadas assis-
tindo aquela porcaria!". Haverá também um pouquinho
de interatividade, salpicado de outro pouquinho de poder
gravar a programação, para assistir depois. Mas pouco,
bem pouco. TV de LCD com palhinha de aço na ponta.
Mais ou menos essa, a analogia.

Seja como for, em meio a tantas alterações, algo muito
importante não vai mudar: toda e qualquer uma dessas
inovações só se viabilizará no bom e velho modelo em
que o anunciante paga a conta. As verbas de marketing
estarão presentes em todos os elos da nova cadeia, des-
de a viabilização dos novos conteúdos, em formatos
como branded content e product placement, passan-
do pela injeção de verbas em projetos especiais de
m í d i a e relacionamento nas inúmeras novas plata-
formas (como o celular e os games, por exemplo), até
a pura e simples aplicação de recursos em comer-
ciais de TV, aqueles mesmos, os de 50 segundos, que
não desaparecerão. Vão ficar é bem bonitões, em alta
definição.

Assim se pagou a primeira transmissão de TV, na-
quela noite do dia 18 de Setembro de 1950, quando a
televisão brasileira primeiro foi ao ar.

Salvo engano, seguirá sendo exatamente assim nas
próximas décadas. Nisso, nada mudou. Nem tão cedo
mudará.

Paulo Stephan, VP de Mídia da Talent, expressa a
voz do mercado: "Existem ainda muitas dúvidas e
poucas certezas. O comportamento do consumidor é
desconhecido. As coisas vão mudar, mas não acredi-
to que, num curto espaço de tempo, tenhamos uma
nova realidade. Estamos no Brasil, com redes muito
fortes, hábitos muito definidos e uma grande dificul-
dade de mudanças".

Até porque mudar custa. Caro. O Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CpQD,
estima em R$ 7 bilhões o movimento total em torno



los não quando as programadoras emitem o sinal (e as
agências programam as mensagens de seus clientes),
mas depois, na praia, tomando caipirinha.

Discute-se o marco regulatório sobre o tema nos
bastidores do Congresso Nacional, com evidente re-
ticência dos grandes grupos de comunicação do setor
de que esse recurso tecnológico vire padrão. Até por-
que ninguém é besta, nem nada.

Nos Estados Unidos, soluções como o TiVo tiveram
seu impacto. Só para citar um exemplo isolado, o se-
riado The Office, cuja audiência ao vivo é baixa, ga-
nha um terço a mais de telespectadores quando con-
siderados os espectadores que gravam o programa
para assisti-lo quando querem. Os líderes do ranking
semanal da TiVo, que além da gravação fornece ser-
viço de TV on-demand, raramente são os mesmos da
audiência "oficial".

Para Flavio Rezende, Diretor de Mídia da DPZ, "Com
certeza, a mobilidade será um dos grandes trunfos
da digitalização, ainda mais com o modelo japonês,
que permite receber dados de conteúdo sem "custos"
da operadora e a digitalização operara em faixas que
permitirão o consumidor receber o sinal em vários

locais (laptops, aeroportos, etc)".
Rezende, aliás, está entre as vozes animadas do mer-

cado com o sistema: "Acredito que a digitalização am-
pliará a captação de recursos de publicidade para as
emissoras. Provavelmente, deveremos comprar mais
canais e mais oportunidades de contato. Teremos de
afinar a relação com o consumidor. Nossa forma de
relacionamento com ele tende a melhorar, somando o
que de melhor temos hoje, com o sábio uso das rele-
vâncias tecnológicas futuras". Sábio Rezende.

Seja como for, embora seja significativo nos EUA o
impacto de sistemas como os DVRs (tipo TiVo), VDO
(Vídeo On Demand) e a própria IPTV (TV via protoco-
lo IP), todos eles juntos não chegaram ainda a abalar
o crescimento das receitas publicitárias da TV tradi-
cional. Não até o momento.

É o que revelam análises do instituto e Marketer,
reunindo uma série de indicadores do setor. Para Ben
Macklin, analista sênior do instituto e responsável
pelo estudo "US Trends: The Impact of DVRs, VOD
and the Web" é uma miopia exagerada imaginar que
"as novas tecnologias não vão impactar o desempenho
comercial da TV antes de uma década", como muitos



O volume de verbas publicitárias investidas nas
grandes cadeias de TV dos EUA cresceu 4,2% ano pas-
sado, segundo o Nielsen Monitor-Plus, e 2,5% segundo
o TNS Media Inteligence. Se olharmos apenas para os
n ú m e r o s das quatro maiores redes do país, idem, o
crescimento segue sua tendência nos últimos 5 anos,
tendo sido de 3,4% em 2006.

O a n a l i s t a pondera que esses números podem es-
conder o fato das tabelas terem crescido, como de fato
ocorreu de 2006, e não apontarem necessariamente
para uma expansão no uso do meio. Ou seja, preços
prat icados e não volumes seriam os responsáveis pelo
desempenho positivo. Seja como for, a TV tradicional
segue com os cofres cheios.

Mas afinal, o que é TV interativa? Consultar um
extrato de banco na tela da TV é uma experiência in-
terativa? De certa forma sim, mas primária.

Parar a programação de TV para comprar em tem-

po real, na tela, um produto apresentado por um co-
mercial, e depois continuar assistindo seu programa
favorito, já é uma experiência interativa digital mais
rica.

Seria ainda mais se, ao clicar na tela de TV de alta
definição, o telespectador-internauta pudesse assistir
a uma demonstração em 3D do produto desejado para,
finalmente, entrar online em sua conta do banco, con-
sultar o saldo e finalizar a compra.

Esse é um exemplo hipotético e um tanto futurista,
mas contém alguns elementos importantes para quem
ainda não parou para pensar direito o que é essa "tar"
de interatividade.

Ricardo Cianciaruso, responsável por Conteúdo Di-
gital da Editora Globo, imagina para breve algumas
possibilidades: "Alguma interatividade, como qui-
zzes, enquetes e votações, já serão possíveis. Imagine
o Show do Millhão com participação dos telespectado-
res, por exemplo. Imagino, também, que será possível
fazer uma doação para o Criança Esperança usando o
controle remoto. Idem para os anunciantes que quei-
ram brincar um pouco com interatividade em seus
breaks comerciais".





Um exemplo dos EUA. Rraft Foods, Ford e General
\ l o l o r s aderiram ao serviço Product Watch, da TiVo,
que oferece vídeos publicitários a serem escolhidos
on-demand pelo usuário/espectador. O projeto atraiu
mais de 100 marcas de peso. Nada de comerciais de
50 segundos, claro. A Rraft Foods, por exemplo, dei-
xou no arquivo vídeos de receitas com suas linhas de
p r o d u t o s . O serviço é gratuito para o telespectador e
o anunciante paga pelos vídeos baixados.

A agência Click, que montou um laboratório de TV
digital em parceria com a UFPB, trabalha com o de-
senvolvimento de aplicações locais semelhantes, em
que ações de comunicação "descem" para o set-top
box junto da programação e podem oferecer experi-
ências ou conteúdos complementares ao que o teles-
pectador estiver assistindo.

Toda essa ginástica se deve ao fato de que a "tar"
interatividade prevista nas projeções mais entusias-
madas da TV Digital precisa de um canal de retorno.
Ou seja, o sinal vem e, para permitir que a audiência
interaja, é necessária a existência de um canal pelo
q u a l o sinal de resposta volte. Esse canal de retorno
só é possível hoje através da plataforma das teleco-
municações. Não está nas mãos das companhias de
TV, mas na de telefone (exceção ao sistema Sky).

Meira comenta: "A TV aberta só emite o sinal, não re-
cebe de volta, portanto, a interatividade deverá ser pres-
tada por meio das telcos. Dentre as possibilidades de te-
lefonia, a primeira é o próprio telefone fixo. Depois - ou
antes até - o celular , o X DSL e o Wimax, que só virá
mesmo depois da solução de um enorme contencioso".

O retorno pelo celular pode ser um forte candidato
a expansão em pouco tempo, já que a interação é di-
reta, aberta. Mas a maior base instalada de celulares
é de pré-pagos, o que certamente é uma bar-
reira para a explosão do sistema. Mas nessas maqui-
ninhas, que estão na mão de muita gente por aí, é
possível, num espaço curto de tempo, encontrar for-
matos de vídeos, planos de câmera e outras brinca-
deirinhas que permitem interatividade. Isso inclui
comunicação comercial, propaganda, mobile marke-
ting (veja matéria nesta edição).

Outra zona nebulosa é o modelo comercial: quem vai
fornecer o que para quem, quem pode cobrar o que de
quem e quem vai pagar quanto para quem.

Como a TV aberta vai cobrar dos anunciantes num
mundo digital com tantas possibilidades de novos conte-
údos, sendo veiculados através de uma imensa varieda-
de de aparelhinhos, muitos deles dotados já de um bom
conjunto de recursos de interatividade digital? Através do
bom e velho GRP? Será? Ou vai cobrar pelo tempo de uso
do carrossel interativo?

Carrossel é como está sendo chamada a base de dados
que armazena o conteúdo interativo e os aplicativos que
permitem o espectador clicar e pedir mais informações
sobre um determinado produto anunciado.

Então, vai cobrar como? Vai pagar quanto?
E possível cobrar por tempo de uso ou, por exemplo,

por efetividade, resultado, performance, como na In-
ternet. Será?

E quem fica com o billing, a operadora de telefonia
ou as empresas de TV? Quanto fica para cada uma?

Você sabe? Bem vindo ao clube. Ninguém sabe.
Octavio Florisbal, presidente da Rede Globo e, portan-

to, uma das maiores autoridades sobre o assunto, define
detalhadamente esse quadro: "A implantação da TV Digi-
tal será feita de forma gradual, levando-se em conta suas
diferentes dimensões, como Cobertura Geográfica (cro-
nograma por tamanho de cidade), Padrão SD (Penetração
gradual, lenta), Padrão HD (Classe AB1 - Grade de Progra-
mação Mínima), TV Móvel (Grandes Cidades - 1a. fase),
TV Portátil, no Celular (grandes cidades - 1a. fase), Intera-
tividade (Depende do middleware nacional). Portanto, é
de se supor que a evolução desse conjunto de variáveis de-
verá se prolongar no tempo. E só a partir de um determi-
nado estágio é que as Redes de 3 TV Aberta deverão corrigir
seus preços, levando em conta o valor agregado da TV Di-
gital. Quando o momento adequado chegar, os preços vão
evoluir em cada variável, considerando o seu tamanho e a
sua importância para o mercado publicitário".

E acrescenta: "Não tenho dúvida de que a TV Digital vai
trazer um mundo novo de oportunidades para a TV Aber-
ta, inclusive com a sua extensão para outras plataformas.
Mas o retorno comercial será gradual".



A novela começa a ficar muito interessante quando
as primeiras barreiras políticas forem rompidas, a le-
gislação estiver mais de pé, os grupos de interesse esti-
verem mais acomodados e a base tecnológica primeira
estiver devidamente implantada. Aí, o bicho vai pegar.

O Protocolo Lucimeire continuará sendo um proble-
ma. Os maiores avanços deverão demorar de fato mui-
tos anos para chegar à base da população, que seguirá
com o sinal da TV Digital sendo recebido nos monitores
analógicos de tubo de 20 polegadas.

Mas nas classes AB, o futuro vai ser diferente.
Como pondera Meira: "Falar com AB será um desafio.

Aí, a audiência já está pulverizada e as marcas têm que
estar presentes nas diversas horas do dia. Manter con-
tato pela TV aberta tende a ser mais difícil".

Para Cianciaruso, um universo novo se descortina:
"Acho que é inevitável assistirmos ao fim do conceito de
grade de programação, com dois desdobramentos ime-
diatos. Um deles é o fim do break nos programas que
não são ao vivo. E aí, os direitos de programas ao vivo,
como eventos esportivos, por exemplo, tende a se valo-
rizar. Já o fim do break nos programas gravados tem
potencial para mudar o modelo de negócios atual da
TV. Será preciso encontrar novos modelos, como por
exemplo, product placement", vinhetas na tela no meio
do programa, por aí".

Haverá ainda impactos consideráveis, por exemplo,
no T-Commerce, ou o comércio pela via da TV Digital,
interativa. Trata-se de um novo e gigantesco canal de
vendas.

É ainda Cianciaruso quem dá uma viajada nas possi-
bilidades que se abrem: "Vamos assistir a uma revolu-
ção nos infomerciais. Vai ser possível interagir e com-
prar com o controle remoto. Criar "hyperlinks" na tela
que levem para o comércio. O vestido da mocinha da
novela, por exemplo. Mesmo nos formatos tradicionais,
será possível interatividade. Os 100 primeiros que com-
prarem ganham um prêmio, por exemplo".

Max Petrucci, da Garage Interactive Marketing, con-

tinua a viagem. Agora via 1PTV, a TV pela Internet:
"IPTV significa as telcos podendo usar sua infra-es-
trutura de fio de cobre para passar sinal de TV, junto
com sinal IP (broadband). Aí a brincadeira vai ficar
muito bacana. Aumenta tudo: teremos uma infinidade
de canais, VDR, VOD, search super potente, imagino a
IPTV entrando em operação ainda no primeiro semes-
tre de 2008".

E segue nas previsões: "Onde tudo muda mesmo,
não só em termos de experiência de TV, mas de todo
o contexto digital, é na hora da total integração: TV,
computador, celular, tudo 'colado' pelo mesmo sistema
operacional, a customização de conteúdo funcionando
em todas as plataformas, o targetting maximizando
tudo (com localização geográfica, por exemplo), a vida
das pessoas sendo impactada de verdade, para melhor.
Chuto que esse é um cenário para 2009".

E a TV a cabo, como fica? Mais uma vez, é Roberto
Meira quem levanta questões: "Para onde vai o cabo?
Que tipo de evolução irá proporcionar ao assinante? O
cabo já e digital, já está na casa das pessoas, é triple-
play e deverá ser quadriplay, tem o billing, conhece o
consumidor, sabe o que ele compra pelo PPV. O que vai
oferecer a mais? Câmeras diferentes nos jogos? Ligar
pessoas em arquibancadas virtuais? Vender publicida-
de por CEP? Fazer tracking do usuário em seus hábitos
de consumo de mídia?".

Certamente tudo isso e mais um pouco. A questão
não sendo o que, mas quando. • •




