


A TV DO
FUTURO

modelo brasileira Daniella
Cicarelli, ex-mulher do joga-
dor Ronaldo, sempre chama
Ia atenção. Mas deve ter se

esquecido disso quando começou a trocar
carícias com seu namorado numa praia
espanhola. Na ocasião, um paparazzi
acionou sua câmera digital e registrou
as cenas românticas que terminaram com
um encontro sexual debaixo d'água. O
vídeo foi parar no site YouTube, o portal
de vídeos caseiros mais popular da inter-
net, e em questão de horas se converteu
na febre dos internautas brasileiros. Em-
bora o YouTube tenha tentado eliminar o
vídeo de seus servidores, os internautas
continuaram carregando-o no site.

No início de janeiro, o juiz Enio Zulia-
no, de São Paulo, acolheu um pedido do
casal e ordenou bloquear todo o serviço do
YouTube para o Brasil. A decisão gerou
uma explosão. Milhares de internautas
reclamaram na web, fizeram um massivo
protesto de rua e o Brasil foi objeto de
piadas no mundo inteiro, comparado à
China, Irã e outros países que censuram
a internet.

Embora o juiz tenha recuado da ordem
dois dias depois, o evento dimensiona o
que pode chegar a ser a TV por internet, ou
i-TV. Foi por meio dela que o mundo viu
a execução de Saddam Hussein e foi nela
que os paulistanos viram as imagens dos
veículos caindo na enorme cratera aberta
pelo desabamento nas obras do Metrô.

Mas poderia essa janelinha de vídeo de
pouca resolução que aparece no monitor
de um PC mudar o poderoso hábito do
século 20 de passar horas e horas em frente
à TV? Poderia acabar com uma indústria
que vende cerca de US$ 7,5 bilhões por
ano em publicidade na América Latina?

A aproximação da TV com a internet é
uma história que apenas começa e que vem

de múltiplas direções: dos portais, opera-
doras de cabo, telefônicas e das televisões
de sempre. Sua base tecnológica está nos
avanços das tecnologias de compressão
de vídeos digitais e a queda dos preços
da banda larga, que tornam cada vez mais
fácil a circulação de material audiovisual
na internet. É a etapa que faltava para
completar o processo de convergência
pelo qual todos os tipos de comunicação
- dados, chamadas telefônicas, imagens
e TV - passarão pelo mesmo canal. A
integração de redes diferentes permitirá
aos usuários interagir com os diferentes
tipos de conteúdo num aparato simples,
sem necessidade de distinguir entre TV,
internet ou celular. "Estamos diante de
uma revolução cuja profundidade pou-
cos imaginam", diz João Antônio Zuffo,
professor e coordenador do Laboratório
de Sistemas Integrados da Universidade
de São Paulo. "A internet está se trans-
formando num meio de informação ex-
traordinário."

T¥ SOB MElIDft
O chef peruano Gastón Acurio é um dos
que tem vislumbrado o efeito da i-TV.
Suas receitas que combinam diferentes
sabores de ingredientes latino-america-
nos se transformaram em um dos canais
preferidos entre as centenas que oferece o
portal Terra, o site criado há alguns anos
pela Telefônica Espana, com presença em
toda a América Latina. "À diferença do
espaço radioelétrico, a internet é ilimi-
tada; podemos oferecer uma infinidade
de conteúdos que a TV não pode", diz o
brasileiro Fernando Madeira, presidente
da Terra Networks para a América Lati-
na. "Já temos 200 canais e poderíamos
ter 3 mil."

A sucursal paulistana da Terra pos-
sui um estúdio de TV que transmite um
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Fonte: Grupo Time. (p) Projetado. (1) Os dados do Equador
(4) Última mostra de 2005. <5fMostra de ACHAP de 2005.

noticiário 24 horas por dia no Brasil.
Será também a base de um telejornal em
espanhol e coordenará os estúdios do
portal no México, Miami e Los Angeles.
Desde dezembro, está no ar a Terra TV
Mundo, uma programação de 65 canais
internacionais, alguns deles ao vivo, como
o espanhol TVE, o português RTP Inter-
nacional, o peruano Panamericana e o Al
Jazeera em inglês, que logo terá uma versão
em espanhol. "Nosso papel é escolher o
melhor conteúdo para o internauta ver",
diz Madeira. "Essa é a essência da TV do
futuro, a capilaridade, e a maior oferta de
profissionais e amadores para colocar o
conteúdo no ar." Não são só palavras: a
Terra TV conseguiu US$ 8 milhões em

são consolidados para Quito e Guayaquil. (2) Última amostra data de 2004 (3) Área Metropolitana da Costa Rica.
(6) Informação de Lima Metropolitana. (7) Janeiro-novembro de 2006. (8) Com base em cifras publicadas na imprensa.

primeira etapa, estará enfocado nos PCs,
mas a idéia, segundo Niklas Zennstrom
e Janus Friis, que venderam o Skype por
US$ 2,6 bilhões ao eBay em 2005, é levar
esse intercâmbio de arquivos ao próprio
aparelho de TV.

O SONHO DA CONVERGÊNCIA
Embora ainda seja ponta-de-lança, a TV
do futuro não será um jogo exclusivo dos
vídeos caseiros de internautas, paparazzis
ou de portais como a Terra. "A TV do
futuro é através de todos os dispositivos",
diz Tomás Tlach, diretor da Tlach, de
São Paulo, que produz os vídeos para a
operadora de telefonia celular Vivo. "O
problema é como satisfazer os usuários e

protocolo de internet). Essa plataforma
junta todos esses conteúdos digitalizados,
entre TV, internet e telefones móveis. A
Telefônica de Espana é uma das pioneiras
em IMS, com o serviço Imagenio TV,
em que programação de TV, telefonia e
internet trafegam juntos por uma linha
telefônica digital ADSL. Ainda não há
previsão de lançamento do serviço IMS
pelas subsidiárias da companhia espa-
nhola na América Latina, mas um mo-
vimento recente no Brasil pode indicar
o caminho. A Telefônica adquiriu parte
das operações da TVA, operadora de TV
a cabo do Grupo Abril. Por essa mesma
linha segue a aquisição realizada no Chile
pela filial da Telefônica Zap, um serviço

2006 em vendas de publicidade em 2006
na América Latina, 15% dos ingressos
totais de publicidade.

E que os anunciantes estão se acostu-
mando mais rapidamente que o esperado
a pagar para que seus anúncios acompa-
nhem vídeos de distribuição on-line. Nos
EUA, por exemplo, as grandes cadeias
de TV já cobram 15% a mais nas tarifas
de publicidade dos shows que têm boa
circulação na internet.

E uma área em que todos querem entrar.
Em 16 de janeiro, os fundadores do Skype,
o popular serviço de telefonia IP, apresen-
taram o Joost, um software que facilitará o
intercâmbio de conteúdo televisivo. Numa

colocar as emissoras de TV e operadoras
telefônicas na mesma linha." O "tubo"
único de dados em que todos os serviços
viajam juntos e são separados para cada
aparto de destino - como TV, telefone,
ou PC - é a imagem de consenso. "Ho-
je, todos concordam que há de enfrentar
a mudança digital sob uma ótica mais
convergente", diz o chileno Sérgio Go-
doy, professor da Universidad Católica
de Chile e assessor do Consejo Nacional
de Televisión daquele país. "A idéia é um
sistema que integre as telecomunicações,
rádio, TV e informática."

A tecnologia já existe: IMS, sigla em
inglês de subsistema multimídia IP (de

de TV por satélite com uma participação
pequena do mercado. A idéia é oferecer
um pacote de serviços - TV, telefonia e
internet - mesmo que o serviço de TV da
Zap não viaje pelo mesmo cabo ADSL
que os outros dois.

A maior concorrente da Telefônica na
região, a Telmex, também estabeleceu
base para uma oferta de multiple play:
os mexicanos são sócios das Organiza-
ções Globo na operadora de TV a cabo
NET, e controlam 100% das subsidiárias
Embratel (telefonia) e Claro (celular). O
problema para ambas é a legislação atual,
que não permite que empresas de telefo-
nia controlem ou transmitam conteúdo



de TV. "A lei geral de telecomunicações
está obsoleta em relação à evolução da
tecnologia", diz Aloizio Byrro, vice-pre-
sidente da Siemens Telecommunications
para a América Latina.

As emissoras tradicionais de TV tam-

bem começam a assimilar as mudanças.
Embora sua primeira reação tenha sido
defender sua supremacia no bolo do in-
vestimento publicitário, os jogadores mais
poderosos começam a entrar em campo.
No México, a Televisa e a TV Azteca
transmitem seus programas dos canais
abertos em suas páginas na internet, e ofe-
recem o download de programas antigos.
No Brasil, a TV Globo oferece trechos
de seus programas recentes e antigos no
portal Globo.com, e seus assinantes podem
assistir no PC ao canal pago Globo News
24 horas por dia. No telefone celular, a
TV dá seus primeiros passos: a Globo
espera o lançamento da TV digital com
o padrão japonês - em favor do qual fez
lobby pesado junto ao governo Lula, em
detrimento do padrão europeu.

Nisso, a TV Azteca avançou mais, jus-
tamente porque seu proprietário, Salinas
Pliego, também controla as operadoras
de telefonia celular lusacell e Unefon.
A Azteca transmite vídeos curtos, como
trechos de programas e seleção dos gols
do campeonato mexicano. Na Colômbia,
a cadeia RCN entrou em acordo com as
operadoras móveis para transmitir seu
conteúdo para os celulares. "Precisamos
delas e a telefonia móvel precisa das
emissoras", diz Carolina Angarita, vi-
ce-presidente de programação da RCN,
em Bogotá. "A busca de mais fontes de
receita surge da união das emissoras e
das telefônicas."

Não são os únicos que esperam fazer
negócios com essa união. Enquanto na
Califórnia Steve Jobs, diretor-presidente
da Apple, revolucionava o mercado tec-
nológico com o iPhone, um celular com
capacidades de download e intercâmbio
de vídeos, a fabricante francesa Sagem
anunciava um telefone móvel capaz de
receber sinais de TV via satélite. Enquanto

isso, a Qualcomm prepara
o lançamento da tecnologia
Media FLO, que permitirá
ao telefone móvel receber
televisão na freqüência
UHF. Mas não se espera uma

avalanche. Um estúdio da CBS, a
cadeia norte-americana de TV, diz
que menos de 10% dos usuários que
têm telefones com capacidade para
fazê-lo o usam para assistir vídeos. Além
disso, há o tema da penetração: enquanto
mais de 90% dos lares latino-americanos
possuem um aparelho de TV, a internet
banda larga chega a apenas l ,2% da popu-
lação total, segundo a Pyramid Research.
"Os telespectadores continuam com o
mesmo comportamento da metade final
do século 20", diz o profissional de TV e
professor de programação Idarni Graneiro
Martinez, que trabalhou nas TVs Cultura
e Bandeirantes, em São Paulo. "Eles ficam
muito tempo na TV, não querem pensar,
e a programação deixa a desejar, falta
ousadia. Mas muitos começam a ficar
mais tempo na internet.

PUBLICIDADE AVANÇADA
Uma das perguntas mais complicadas
sobre a TV do futuro é como serão finan-
ciados os novos modelos de negócios, o
que afeta especialmente os operadores
tradicionais de TV aberta, que sofrerão
com uma audiência cada vez mais frag-
mentada, a transferência do investimento
publicitário para a internet e a expansão
dos mecanismos de gravação digital de
conteúdo televisivo (DVR, na sigla em
inglês). Eles permitem aos espectadores
ver seus programas de TV na hora que
queiram e pular os comerciais, o que
poderia debilitar o mecanismo do spot
comercial como fonte de financiamen-
to. Para alguns, a solução deste dilema
está no product placement, a inclusão
de produtos e marcas dentro dos shows.
Para outros, a solução está na criação de
conteúdos comerciais. "As empresas têm
que encontrar meios para gerar interesse
em sua mensagem. Para isso, devem gerar

oferta de conteúdo relevante",
diz Gustavo Donda, diretor de
criação da Multi TV l, núcleo
de soluções integradas da pro-
dutora de TV l Comunicação
e Marketing, de São Paulo.
Entretanto, é pouco provável
que as audiências queiram
se alimentar todos os dias

  de conteúdos comerciais.
   Frente a isso, surge a al-

ternativa da assinatura,
ao estilo dos atuais sis-
temas de TV paga, ou
sistemas de pagamento
como o pay per view.

Nos Estados Unidos,
os analistas apostam que os

ingressos que canais como CBS, NBC ou
ABC perdem na publicidade tradicional
poderiam ser compensados com outras
fontes, como direitos de retransmissão de
seus sinais, algo que estaria concretizado
nas últimas negociações entre as cadeias de
TV e os operadores de cabo, que começam
a pagá-los por assinante que tem acesso a
seu conteúdo. A importância dos noticiá-
rios faz das estações uma parte importante
da oferta que um operador de cabo deve
ter para manter uma alta penetração num
determinado mercado. E o conteúdo local
continuará a ser relevante para todos os
tipos de espectadores.

Pode ser que inicialmente nos novos
sistemas de televisão a assinatura seja o
mecanismo comum de financiamento.
Embora vários analistas prevejam que a
tecnologia também avançará para os anun-
ciantes, que poderão aproveitar a maior
segmentação e interatividade do meio
televisivo para fazer campanhas publici-
tárias até mesmo na, TV do futuro. Para
isso, poderiam usar algumas estratégias
que os marqueteiros chamam de sistemas
de publicidade avançada, ou advanced ad-
vertising, que poderiam ser mais adequadas
para os futuros espectadores.

Mas, por mais que os aparelhos de
TV ganhem em polegadas e definição a
cada ano, os canais não reinarão sozinhos
no acesso ao público. "Lutar contra a
tecnologia não funciona. Ela passa por
cima", diz Madeira, da Terra. Logo o
veremos, embora ainda não se saiba em
qual tela. •

Com Francisca Vega, de Santiago, e
Andrés Piedragil, da Cidade do México

Text Box
Fonte: América Economia,n. 335, p. 38-41, 29 jan. 2007.




