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Com atuação em diferen-
tes áreas da produção de um 
canal televisivo, a Spectrus 
lança um novo modelo de TV 
por assinatura para o mercado 
corporativo, batizado de Spec-
trus Broadcasting Services. 
Além de produzir conteúdo 
original e de acordo com as 
necessidades do cliente, ela 
pode transmitir conteúdo 
para diferentes pontos-de-
venda. O modelo funciona a 
partir de uma rede fechada 
de transmissão via satélite, 
sem a necessidade da licença 
exigida às operadoras de TV 
por assinatura.

“Nosso foco é trabalhar 
com grandes corporações que 
tenham mais de dez unidades 
de representação e necessitem 
de comunicação constante 
com esses locais”, declara o 
sócio-diretor da empresa, Mar-
cos Galasso. Além de gerenciar 
o conteúdo enviado para cada 
ponto de recepção do sinal, 
o modelo da Spectrus possui 
similaridades com o de TVs 
por assinatura via satélite, o 
que permite algum grau de 
interatividade através do envio 
de mensagens de texto.

NexT Vision cria plataforma de convergência
Empresa desenvolve aparelho que funciona como central de mídia pessoal
Ruy Barata Neto

Disposta a adiantar o concei-
to de televisores com capacidade 
de convergir diferentes mídias, 
a brasileira NexTVision é a pri-
meira a desenvolver e produzir 
nacionalmente uma placa de re-
cepção digital capaz de reunir 32 
produtos em um mesmo apare-
lho. A empresa, pertencente aos 
sócios Marcos Galasso e Ricardo 
Miranda, está às vésperas de 
fechar contrato de fornecimento 
do protótipo para uma fabricante 
de eletroeletrônicos, mantida em 
sigilo, que poderá desenvolver o 
produto em televisores domésti-
cos nacionais.

Grosso modo, a tecnologia 
é capaz de receber sinal das 
emissoras em qualquer formato 
digital, além de ser uma central 
de mídia pessoal, que permite 
acesso à internet e gravação 
de vídeo em qualquer formato, 
entre outras características. A 
plataforma, anunciada como a 
primeira produzida na América 
Latina, ainda não está totalmen-
te adaptada ao padrão da TV 
digital brasileira — cujo formato 

de recepção de vídeo tem defi -
nição menor quando comparado 
ao estabelecido para a placa.

De acordo com Galasso, de-
pois que a TV digital estiver em 
operação no País, a plataforma, 
em um primeiro momento, ain-
da será exclusividade de poucos 
em virtude do custo elevado. 
No Brasil, as primeiras caixas 
conversoras do sinal digital (set 

up boxes) serão os chamados 
Zapper Box, que custarão bem 
mais barato. “Esses produtos 
terão função simples, como 
capacidade de trocar de canais 
e receber mensagens de texto, 
por isso não pensamos ainda 
em produção em larga escala”, 
afi rma Galasso.

A idéia da NexTVision é 
crescer com a exportação do 

produto. Os mercados-alvo 
serão Estados Unidos, Índia, Re-
pública Tcheca e Nova Zelândia, 
países com os quais a empresa 
já tem contato em decorrência 
de outros acordos comerciais. 
O sócio Ricardo Miranda, espe-
cializado na área de TV digital 
— ele já foi presidente da ope-
radora de TV por assinatura Sky 
—, diz que o produto tem ca-
racterísticas inéditas até para o 
mercado norte-americano, onde 
a companhia está patenteando 
a tecnologia.

A operação da NexTVision, 
classifi cada pelos sócios como 
um laboratório de sistemas para 
TV digital, é parte de um grupo 
de empresas independentes sur-
gidas a partir da produtora Spec-
trus, de Marcos Galasso, cujo 
foco principal é a produção de 
conteúdo televisivo para o mer-
cado corporativo. Ela foi criada 
em 2003 em substituição à Lab 
1, que era o braço especializado 
em IPTV (televisão transmitida 
pela internet), vendida para o 
Grupo Abril.
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Galasso: empresa funciona como laboratório de sistemas para TV digital
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