
ser presos ao painel dos veículos.
Em cidades onde as pessoas po-
dem passar mais de 3 horas por
dia no transporte público ou em
congestionamentos, esta é uma
boa oportunidade para atingir
um público que até então estava
limitado ao rádio e à propaganda
de outdoors.

A recepção da programação
disponível na TV aberta em dispo-
sitivos móveis entretanto levan-
ta duas questões. Uma delas é o
ajuste de imagens com aspecto
4:3 ou 16:9 à miríade de resolu-
ções existentes nas telas de celu-
lares e, por exemplo, PSPs (sim,
o Playstation portátil já tem uma antena
para recepção de TV disponível no Japão).
Outro tema é como manter a atenção do
espectador no objeto principal da cena,
especialmente quando ele for uma bola de
futebol.

A reformatação das imagens vem sen-
do estudada profundamente por empresas
como a Snell & Wilcox que já dispõe da so-
lução iCR (de Integrated Content Repurpo-
sing) para esta finalidade. Já a decisão de
usar ou não exatamente o mesmo programa
na programação l seg ainda está sendo ana-
lisada pelas emissoras e não é descartada a
hipótese de uma programação dedicada.

Segundo Ara Minassian, da Anatel, "do
ponto de vista estritamente técnico, não há
qualquer impedimento para veicular uma
segunda programação no segmento cen-
tral". Ou seja, nada impede que as emisso-
ras de TV aberta tenham um canal digital
com a programação convencional e crie
outros canais dentro do espectro de 6MHz,
mesmo que este "novo canal" seja dedicado
à programação para dispositivos móveis.

Já Marcelo Bechara, consultor jurí-

ciam o mercado de distribuição de conte-
údos audiovisuais em trens e ônibus que
transitam pela cidade.

Criada através de uma parceria entre
a produtora Estação 8 e a Companhia
Metropolitana de Trens Paulista (CPTM),
a TV Trem teve um investimento inicial de
R$ l ,7 milhão neste novo negócio. Foram
implantados 45 monitores LCD de 32"
em 15 estações da CPTM, sendo o pró-
ximo passo a implantação de monitores
dentro dos vagões dos trens.

Também neste mercado, a TVO investiu
R$ 4 milhões no seu projeto. Idealizada pela

produtora Mixer juntamente com a SP Trans,
empresa municipal que gerencia o transporte
coletivo, a TVO está presente em 500 ônibus
com telas LCD de 17 polegadas e esperando
ampliar seu mercado em 2008.

Muito diferentes da programação con-
vencional de uma emissora de TV, a TVO
e a TV Trem criaram programações que
levam em consideração o público e o lo-
cal onde o conteúdo é exibido. A progra-
mação é formada por matérias jornalísti-
cas de cultura, lazer, esportes, cidadania
e entretenimento de curta duração. No
caso da TV Trem a programação é com-
plementada por notícias rápidas do Por-
tal Terra, previsões do tempo disponibi-
lizadas pelo Portal Climatempo, além de
boletins da CET e clipes musicais.

Já a TVO aposta em "pegadinhas" e video-
cassetadas para animar os passageiros dos
ônibus em São Paulo. Os programas têm 30
segundos e pouco mais de l minuto.

"No nosso entendimento, nas TVs de mí-
dia móvel em transporte urbano não cabe
usar o conteúdo de TV aberta ou paga. Pre-
cisamos de conteúdo adequado ao veículo.

ma das principais vanta-
gens da televisão digital
é a recepção móvel em
diversos aparelhos que
cabem no bolso ou podem

nquanlo a recepção em movimento da
televisão aberta não se estabelece,
duas empresas de São Paulo já viven-

dico do Ministério das Comunicações,
também dá orientações sobre o assunto.
"Tecnicamente é possível criar uma pro-
gramação para dispositivos móveis. Não
há legislação que trate do assunto", ex-
plica, mas garante que em breve "haverá
normatização para haver portabilidade".



Tudo novo!", diz Fábio Ribeiro, diretor da
TVO. Ele acredita que para uma emissora
entrar nesse negócio deverá dedicar-se a
produzir uma programação específica.

do novo negócio. lury Saharovsky, gerente
de engenharia da TV Gazeta (SP), já dis-
se em entrevista à Produção Profissional
que reconhece a importância de reformu-
lar a programação para o segmento. "Eu
acho que a programação para o segmen-
to deve ser repensada ...o ideal seriam
programetes mais curtos, informações
rápidas. Cada uma [emissoras] está de-

senvolvendo seu plano de negócios, va-
mos ver no que vai dar", declarou.

A TV Bandeirantes, por sua vez tem es-
tudado alternativas de programação para
dispositivos móveis. Segundo Raimundo
Lima, diretor executivo de programação da
emissora, dentre as principais preocupa-
ções está a avaliação da situação em que se
encontra o telespectador. "Não vejo restri-

questão não é tratada então como
segredo pelos radiodifusores, que já
vem se preparando para participar
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ções quanto ao gênero, seja ele, jornalismo,
entretenimento, esporte ou dramaturgia, o
importante é considerar em que condições
está o telespectador", comenta. Para Ru-
bens Ortiz, diretor de engenharia de gera-
ção da emissora, "a programação necessita
de um formato diferenciado sendo neces-
sário pensar no grafismo e em programas
menores", explica.

Fábio Ribeiro, da TVO, lembra ainda que
uma das limitações da TVO estão relacio-
nada com a transmissão do conteúdo sem
áudio, por isso acredita que a programa-
ção dedicada a tal mídia precisa ter tais
"obstáculos" respeitados . "Neste caso
tem que ser uma programação produzida
especialmente, não é somente legendar",
explica. Apesar disso, o diretor não descar-

ta a possibilidade de parceria com alguma
emissora. "Nós acreditamos que a melhor
programação possível para a TVO é a que
já está fazendo, mas não descartamos uma
futura parceria com uma emissora aberta",
declara Fábio Ribeiro. Ele ressalta ainda
que existem limitações de legislação, em
São Paulo, de divisão de tempo entre pu-
blicidade, conteúdo e restrições ao tipo de
conteúdo que também devem ser levados
em consideração.

Rosa Jonas, produtora executiva da TV
Trem, também não rejeita parcerias com
as emissoras que trabalharem com uma
produção dedicada aos dispositivos mó-
veis. "Se as emissoras vierem a produzir
e disponibilizar conteúdos pertinentes ao
nosso conceito e ao nosso público, talvez
possamos utilizá-lo", afirma.

A produtora lembra ainda que dentre
as características essenciais a serem
seguidas para a criação de programação
neste negócio está "a busca da essência
do publico que se atinge". "Pesquisamos
o que interessa ao nosso público e, com
isso, garantimos a audiência, a atenção.
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20 horas diárias de programa-
ção pode destinar até 8 horas à
exibição de filmes publicitários
sendo estes vistos por cerca de
4,5 milhão de pessoas/mês. O
resultado são cifras não divul-
gadas pela empresa, mas que
garante crescimento constante.
Na TVO, o cenário não é muito
diferente. Diariamente 18 minutos/hora
são dedicados à publicidade sendo vistos
por dezenas de milhares de passageiros.

Segundo Cyd Alvarez, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Propaganda, o mercado
publicitário está de olho na mobilidade que
advém com a TV Digital, e explorar a publi-
cidade para o transporte publico, bem como
aparelhos portáteis é "sem dúvida, interesse
do mercado publicitário". Apesar do interes-
se, Cyd confessa qa.e "o mercado publicitá-
rio ainda está observando, aguardando as
coisas ficarem mais claras (quanto ao rumo
da TV Digital) para poder tomar providên-
cias, mas concretas sobre o assunto".

Segundo Rosa, da Estação 8, pensar
como seria a divisão da renda caso a TV
Trem viesse adotar a TV Digital móvel
ainda é um cenário pouco visível. "Caso
viéssemos a adotar a TV Digital, a distri-
buição de renda dependeria muito da ne-
gociação antes firmada", explica Rosa.

Fábio Ribeiro ainda faz outras ressalvas.
"É um modelo comercial que deve ter a
participação dos órgãos públicos previstos
pela lei, a participação das empresas ope-
radoras dos sistemas de transporte e ope-
radora do sistema instalado nos veículos".

Além disso, para uma possível parceria,
a tecnologia de transmissão deveria ser re-
pensada. "É possível que essas empresas
tenham que adotar um receptor digital (set-
top box) para sintonizar o canal móvel da
emissora", garante Rubens Ortiz, da Band.
Atualmente o material exibido diariamente

nos ônibus através da TVO parte de uma
central de operações que armazena estes ar-
quivos em um data center. Os arquivos pro-
gramados para exibição no dia seguinte são
organizados em um playlist e enviados para
servidores locais, nas garagens das empre-
sas de transporte urbano, via conexões de
dados IP ou dedicadas. Assim que os ônibus
entram na garagem, ele recebe o conteúdo
do dia seguinte que fica armazenado num
player com sistema wireless pronto para ser
exibido quando as atividades foram inicia-
das no dia seguinte. No caso da TV Trem a
transmissão também é feita via IP.

cupa os diretores de programação
quanto ao material destinado a
estes dispositivos. "Vamos preci-
sar trabalhar mais 'closes' do que
planos gerais, por conta do tama-
nho da tela", apresenta um exem-
plo Raimundo Lima, da Band.

"Assistir a um ]ogo de futebol
em uma tela de celular pode até
se justificar em algumas situa-
ções. Em um estádio, assistindo
ao vivo e na tela do celular para
ver o replay do gol, por exemplo.
Assistir ao jogo inteiro, passean-
do na praia, é mais complicado.
Há uma série de situações e con-
teúdos que são mais adequados
para a programação da TV aber-
ta", comenta Fábio.

Atualmente o negócio "TV no
celular" já é explorado pelo mer-

cado de telefonia, que oferece serviços
pagos para a transmissão de conteúdo. As
principais operadoras do país como Vivo,
Claro, Tim e Oi já levam conteúdos da W
aos seus assinantes que necessitam de
aparelhos mais avançados para ter acesso
à programação através de downloads.

Quanto à transmissão da TV Digital, até
o momento nenhuma operadora apresentou
oficialmente um celular que possa sintonizar
o segmento do canal usado pelas emissoras
de TV que é dedicado à recepção móvel. O
principal motivo para não haver nenhum ce-
lular disponível com esta tecnologia é que
as operadoras ainda não encontraram
uma forma de lucrar com o novo "serviço".
Porém, mais conhecido como l Seg, este
segmento pode ser sintonizado em outros
dispositivos e não depende exatamente
das operadoras, mas sim dos fabricantes.

O primeiro fabricante a apresentar al-
guns protótipos para a recepção da TV Di-
gital móvel foi a Samsung. Em processo de
desenvolvimento, o novo terminal supor-
tará o sinal do padrão brasileiro (ISDB-T
Iseg) com antena retrátil para TV Digital,
além de suportar a plataforma 3G HS-
DPA. O modelo ainda contará com dis-
play colorido, câmera com resolução de
2 megapixels, MP3 player, memória ex-
pansível via cartão microSD e conexão
Bluetooth. O celular também permitirá
aos usuários a realização de vídeos-cha-
mada, um dos principais benefícios da

utro retorno também ga-
rantido é o da publicidade,
a TV Trem, por exemplo, em

Só assim temos certeza de con-
seguir um bom retorno", expli-
ca. Segundo ela, pesquisas de
satisfação feitas esporadica-
mente apontam índices entre
96% e 98% de aprovação dos
telespectadores.

m se tratando de conteúdo para celu-
lares, algumas mudanças são necessá-
rias, principalmente quanto o tamanho

da tela, que por vezes "limita" o conteúdo
exibido. Questão essa que realmente preo-

tecnologia 3G.
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