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A TVA aproveitou a ABTA 2008, feira anual promovida pela Associação Brasileira de TV por 
Assinatura que começou ontem e será realizada até amanhã em São Paulo, para detalhar um 
investimento de R$ 123 milhões, realizado por parte da Telefônica, uma de suas controladoras, 
no serviço de IPTV (Internet Protocol Television), que consiste em oferecer programação 
televisiva através da rede IP (Internet Protocol), com interação entre TV, vídeo e internet.  
 
O projeto da TVA e Telefônica prevê uma nova rede de fibra óptica, com banda mais larga, 
capaz de permitir troca de informações entre diferentes plataformas de comunicação, como 
TV, computadores e celulares. "Com essa nova rede, é possível proporcionar ao consumidor 
uma maior conectividade e também uma interatividade muito grande. Permitirá, inclusive, a 
personalização da TV", afirma a diretora-geral da TVA, Leila Loria. Dessa forma será possível 
ao consumidor "subir" imagens do celular para a TV, por exemplo, ou ter por meio da TV 
acesso a ícones que permitem interatividade como Google Map, YouTube, Facebook, trânsito, 
temperatura e outros canais como música. Nesse último, é possível saber quais as músicas 
que seus amigos , listados em sua comunidade, ouvem e até mesmo trocar rápidas 
informações. "Num futuro bem próximo será possível ‘conversar’ on-line com um amigo a 
respeito do que é veiculado na tela pela própria TV", conta o diretor de tecnologia e produtos 
para operadoras da Telefônica, Raúl Ortega Del Rio. Atualmente, a região dos Jardins, em São 
Paulo, já possui o cabeamento necessário para receber essa interatividade. "Outras regiões 
estão recebendo o cabeamento , mas não posso divulgar quais", diz Leila.  
 
Além do serviço de IPTV, a TVA apresentou também o IPTV 3D, uma televisão em três 
dimensões. O piloto desse projeto está em desenvolvimento na Espanha e entrará em 
operações ainda experimental no final deste ano no país. Para o Brasil, a previsão é da 
tecnologia chegar em 2009. "É como assistir a um filme 3D sem o óculos", compara Leila. O 
projeto-piloto está em exposição no estande da TVA na ABTA.  
 
Canais  
 
A feira da ABTA também serviu como ocasião para o lançamento de diversos canais. A Turner 
reforça sua opção pela segmentação com os canais Infinito, voltado para um público que busca 
bem-estar estilo de vida; e o I.Sat, com conteúdo formado por séries e filmes, mas 
considerado alternativo. "É o lado B de atores e diretores, séries e filmes que não são vistos 
normalmente numa programação", comenta o vice-presidente da Turner no Brasil, Anthony 
Doyle. Há também o Toon Cast, de animação, e o Space, de ação e suspense.  
 
Doyle diz acreditar que as programadoras têm um desafio pela frente. "Devemos atender às 
necessidades de quem já tem TV por assinatura e exige cada vez mais canais segmentados. 
Ao mesmo tempo, temos de prover canais com conteúdo para os novos assinantes, os 
chamados emergentes", afirma.  
 
No caso da Discovery Net-works, responsável por canais como Discovery Channel, Kids, Home 
& Health, Animal Planet e People+Arts, entre outros, cerca de 20% da grade de programação 
dos canais são preenchidos com programação nacional. No ano passado foram 10 produções. 
Para este ano estão previstos mais seis programas feitos exclusivamente no Brasil. "Sempre 
buscamos abordar temas que, além do interesse no Brasil, levantem também interesse no 
exterior", comenta o gerente-geral do Discovery Net-works no Brasil, Fernando Medin. Entre 
os programas que passam a fazer parte da grade de programação dos canais da companhia 
ainda este ano estão Soluções para o Trânsito, Rio Ink, Viver para Contar, Destino Lua de Mel, 
Peixonauta e um documentário sobre Chico Mendes.  
 
Para as crianças, o bloco infantil voltado para o público na idade pré-escolar, PlayHouse 
Disney, que vai ai ar pelo Disney Channel, se transforma agora em um canal independente, o 
PlayHouse Disney Channel. "Vamos manter o bloco por um bom tempo na programação do 
Disney, mas teremos o canal com novas séries e animações voltados especialmente para esse 
público", comenta o diretor de marketing da Disney no Brasil, Herbert Greco. "A expectativa é 



levar o novo canal para o maio número de assinantes possível", revela o executivo. Segundo 
ele, as negociações com as operadoras estão adiantadas e em setembro o canal já deve 
começar a ser exibido. "Atualmente, o negócio de TV por assinatura é considerado o mais 
importante para a companhia no Brasil", afirma Greco, sem informar em números qual é a 
participação da divisão nos negócios da Disney no Brasil.  
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