


aparecer. Em segundo lugar, as imagens só chegarão às resi-
dências paulistanas que tiverem um receptor específico, o set-
top box, ligado ao aparelho de TV ou embutido nele. Mesmo
com esse dispositivo, que diversos fabricantes planejam colo-
car nas lojas no fim de novembro por preços até agora anun-
ciados entre 700 e l 000 reais, o consumidor ainda precisará
de uma TV com resolução full HD (l 920 por l 080 pixels) se
quiser ver as imagens na definição máxima. É mais um investi-
mento de no mínimo 6 300 reais.

A TV digital no Brasil não vem agitando só as emissoras -
abertas e pagas - e os fabricantes de equipamentos, mas tam-
bém desenvolvedores de software, agências de publicidade e
outras empresas interessadas em explorar os recursos dessa
tecnologia. "A TV digital mudará o perfil do mercado", afirma
Lourival Kiçula, presidente da Eletros, associação que reúne os
fabricantes de produtos eletroeletrônicos.

Ele prevê que as transmissões digitais vão estimular ainda
mais as vendas de televisores LCD e de plasma no país. Segun-
do a Eletros, as vendas deverão saltar de 350 mil aparelhos, em
2006, para um milhão neste ano. Além disso, os receptores de
TV digital representam um novo - e expressivo - mercado
para a indústria. Afinal, existem 70 milhões de televisores no
país, de acordo com a estimativa da Eletros.

Mesmo quem não tem uma TV full HD em casa poderá com-
prar o set-top box para receber os sinais digitais. Nesse caso, a
imagem não terá alta definição, mas será melhor do que a da
transmissão analógica atual. "A qualidade da imagem ficará
muito parecida com a do DVD", afirma walter Duran, diretor
executivo do Laboratório Philips. Mas a própria indústria reco-
nhece que o preço do receptor precisará cair para atrair o con-
sumidor - e fazer a TV digital decolar.



O custo do MPEG-4
Um dos motivos do preço elevado do set-top box está no pa-
drão de compressão adotado no sistema brasileiro de TV digi-
tal: o MPEG-4. Duran afirma que, por ser um padrão novo no
mundo, os fabricantes de chips ainda estão trabalhando no
componente - que é a parte mais cara do produto. Mas a ten-
dência é a redução do seu custo e, com isso, dos aparelhos.

A vantagem do MPEG-4 é a maior eficiência na compressão
dos sinais de áudio e vídeo das transmissões digitais. "Em qua-
lidade de vídeo, ele oferece um ganho de 30% em relação ao
MPEG-2 usado no Japão", diz Raymundo Barros, diretor da di-
visão de engenharia da Rede Globo. A compressão permite
transmitir maior quantidade de bits pelo mesmo canal - quan-
to mais bits, melhor a qualidade de recepção. "Hoje, com o
avanço das técnicas de compressão é possível exibir o sinal
quase na mesma qualidade em que foi gerado", afirma José
Marcelo Amaral, diretor de tecnologia da Rede Record.

Boa parte das emissoras de TV aberta pretende aproveitar
a maior capacidade de banda oferecida pelo MPEG-4 para
transmitir programas em alta definição, ou HD (high defini-
tion). Isso significa l 080 linhas entrelaçadas (l 080i) ou 720 li-
nhas progressivas (720p), no formato de tela widescreen. Mas
as emissoras têm outra alternativa na transmissão digital: usar
a definição padrão (SD, de standard definition), que é de 480
linhas, para oferecer mais de uma programação pelo mesmo
canal. É o recurso da multiprogramação.

Hoje, a produção da maioria dos programas de televisão já
é digital - só a transmissão é analógica -, porém na definição
padrão. Para transmitir em HD, as emissoras terão que produ-
zi-los nesse padrão. Isso significa mudar a produção e investir
em cuidados com cenários, maquiagem, iluminação e fotogra-
fia. "Detalhes que antes passavam despercebidos agora preci-
sam de atenção especial", afirma Frederico Nogueira, diretor-
geral da TV Bandeirantes. Na alta definição, até as marcas do
pincel usado para aplicar o blush no rosto da atriz da novela fi-
cam visíveis - o que tem feito emissoras como a Globo adotar
novos produtos para maquiagem, em spray.

Outro desafio da produção em HD está no enquadramento
das imagens pela câmera. Atualmente, a
captura é feita no formato das telas de
TV analógica, que é o 4:3. Na digital, o
formato é o 16:9. Como os sistemas vão
conviver durante dez anos - prazo
dado pelo governo brasileiro para a mi-
gração total para a nova tecnologia -,
será preciso enquadrar as imagens em
ambos os formatos.

Novelas em alta definição
Hoje, a Bandeirantes já produz a novela das oito, chamada
Dance Dance Dance, em HD. Em dezembro, segundo Noguei-
ra, todos os programas do horário entre seis da tarde e uma
da madrugada - o que inclui telejornais e jogos de futebol -
estarão nesse padrão. A novela Duas Caras, da Globo, que vai
ao ar às nove horas da noite, também é produzida em alta
definição. Além dela, a emissora tem gerado em HD as ima-
gens dos jogos do Campeonato Brasileiro e de outros even-
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tos esportivos. A Record pretende começar pelas novelas
a produção de conteúdo em alta definição - e, até março,

estender para toda a sua programação.
A MTV aproveitou a entrega do prêmio VMB para fazer

uma transmissão experimental em HD. A emissora está prepa-
rando um dos seus estúdios, onde são gravados os programas
de auditório, para começar as transmissões em alta definição.
"Até o final de 2008, esperamos ter 70% do nosso conteúdo
em HD", diz o diretor de engenharia Valter Pascotto.

A migração da transmissão analógica para a digital também
exige investimentos das emissoras. No mínimo, elas precisam
de uma nova antena e um transmissor específicos. Um estudo
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunica-
ções (CPqD) prevê que, em seis anos, o investimento total das
emissoras em equipamentos para a TV digital deverá atingir
5,5 bilhões de reais. Só a TV Cultura de São Paulo gastou 5,5
milhões de dólares em câmeras e outros equipamentos de ví-
deo digital em 2006. Agora está investindo mais 8 milhões de
dólares para comprar um transmissor digital, uma antena e
para adaptar sua torre de transmissão.

Cada emissora de televisão aberta recebeu do governo um
novo canal para a transmissão digital - que será paralela à
analógica. A Rede Globo, por exemplo, vai continuar usando o
canal 5 (VHF), no sistema analógico, e terá o 18 (UHF) para o di-
gital. Para isso, a emissora precisou construir uma torre nova
na Avenida Paulista, em São Paulo. A Bandeirantes, segundo
Nogueira, está investindo mais de 40 milhões de reais em
2007, só em equipamentos de geração e transmissão em HD.

Decodificador digital
A nova tecnologia também está mexendo com as emissoras de
conteúdo pago. A Globosat, que já produz seus programas no
formato digital em definição padrão, coloca no ar em novem-
bro um canal totalmente HD. A idéia é oferecer uma combina-
ção de conteúdos de vários canais da Globosat, como os shows
do Multishow eosjogosdoSporTV-tudoem alta definição.

No início, o Globosat HD será distribuído pela NET, que em
dezembro pretende colocar à disposição dos seus assinantes
um novo decodificador digital. O DVR-HDTV (Digital Video Re-
corder - High Definition Television) da NET vai permitir não só
assistir aos programas de TV digital aberta ou paga, em defini-
ção padrão ou HD, como também gravá-los. Terá um disco de
160 GB embutido, além de cable modem (para acesso à web) e
saída HDMI. "Estamos reunindo tudo num set-top box só", afir-
ma Márcio Carvalho, diretor de produtos e serviços da NET.

A Sky e a TVA também estão desenvolvendo novos decodi-
ficadores, para que seus assinantes não tenham que ter um



para os canais pagos. Mas os novos aparelhos só deverão che-
gar ao mercado em 2008. Assim como os celulares e outros
dispositivos móveis que vão permitir aos usuários receber os
sinais de TV digital na rua, no carro ou até no metrô.

Essa, aliás, é uma das inovações que levou o Brasil a esco-
lher o sistema japonês de transmissão digital terrestre - o
ISDB-T. "Ele é o único que permite mandar os sinais para os
dispositivos móveis usando o mesmo canal de transmissão da
TV de alta definição", afirma Barras, da Globo.

No I5DB-T cada canal é dividido em 13 segmentos, dos quais
12 são usados para a transmissão para os televisores (ou set-
top boxes) instalados nas casas. O outro segmento é destinado
aos dispositivos móveis - por isso, o sistema é chamado de
One Seg. A programação, teoricamente, é a mesma. Só que,
para receber esses sinais, os celulares - ou aparelhos de TV
portátil, como o modelo XDV-100, lançado pela Sony no Japão
- precisam ter o decodificador embutido. A Qualcomm, por
exemplo, dispõe de um chipset que inclui esse decodificador, já
adotado em alguns modelos de celulares à venda no Japão.

O brasileiro Ginga
A interatividade é outra inovação da TV digital brasileira que
ainda deve demorar um pouco para chegar aos consumidores.
Um dos motivos está no software necessário para que as apli-
cações possam rodar no set-top box de diferentes fabricantes
- o middleware. É o caso do sistema brasileiro Ginga, um pro-
jeto que começou há 20 anos na PUC do Rio de Janeiro e mi-
grou para a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). "Traba-
lhamos na arquitetura do software, nas linguagens e nas
especificações de referência", diz o professor Guido Lemos, co-
ordenador do Laboratório de Vídeo Digital da UFPB e um dos
responsáveis pelo desenvolvimento do Ginga.

De ex-alunos de Lemos surgiu uma das empresas criadas
para comercializar o software, a Mopa Embbeded Systems. Ela
está oferecendo aos fabricantes duas versões do Ginga: para
plataformas Java e NCL (XML voltado para dispositivos como
TV). A Evadin é uma das empresas que estão testando o soft-
ware fornecido pela Mopa no modelo de set-top box que pre-
tende anunciar em dezembro, com a marca Aiko.

Ao mesmo tempo, vem crescendo no país o desenvolvi-

mento de aplicações interativas para TV digital. A da torcida a
distância via televisão - batizada de Torcida Interativa - foi
criada pela HXD, de Brasília, que tem parceria com a Mopa.
Além dela, a HXD tem prontas mais duas aplicações: o T-Bank,
sistema de transações bancárias pela TV, e o Music Box, que
permite baixar videoclipes da televisão para o tocador de MP3
ou um celular, por exemplo.

O CPqD também já desenvolveu algumas aplicações intera-
tivas - usando um set-top box baseado em Linux e as lingua-
gens Java, C e Flash - no laboratório montado em suas instala-
ções, em Campinas, no interior paulista. Uma delas é um
sistema de t-banking. "Fizemos a interface de navegação, que
é baseada no controle remoto da TV, para facilitar o uso", diz
Juliano Castilho DalTAntonia, diretor de TV Digital do CPqD. "A
lógica da transação tem que ser desenvolvida junto com o ban-
co, de modo a atender seus requisitos de operação."

Mas para que as pessoas possam consultar seu extrato, ou
fazer uma transferência bancária pela TV, ainda é preciso su-
perar outro obstáculo: a falta de um meio de retorno, para en-
viar informações para o banco - como o número de sua conta
e senha. Esse canal de retorno não existe no sistema de trans-
missão de TV, que apenas envia sinais para os receptores.

Para resolver o problema, a Sky embutiu em seu decodifi-
cador digital um modem para conexão discada. Por meio
dele, o assinante que quiser comprar um produto ou serviço
em seu portal de interatividade pode enviar as informações
pela linha telefônica comum. Outras alternativas em estudo
pelos fabricantes de set-top box envolvem o uso de meios de
comunicação sem fio - como as redes celulares e WiMAX -
para prover a interatividade. O
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