
50. 3 de novembro de 2008DIGITAL

O Fórum do Sistema Bra-
sileiro de TV Digital Terrestre, 
entidade que congrega a in-
dústria, entidades de pesquisa, 
desenvolvedores de sistemas 
e radiodifusores em torno da 
televisão digital aberta brasilei-
ra, está preparando uma nova 
campanha de divulgação para a 
TV digital brasileira. Desta vez, 
serão basicamente dois filmes 
para a TV, um informando o te-
lespectador sobre os benefícios 
do sistema para a recepção fixa 
e outro explicando os benefícios 
da mobilidade — proporcionada 
por TVs embutidas em celulares 
ou pelas chamadas TVs de bolso. 
As TVs abertas cederão espaço 
de mídia para a veiculação. O 
Fórum já passou o briefing da 
campanha para algumas agências 
que concorrem pelo job, entre 
elas, a Wunderman.    

Um dos painéis da Futurecom 
reuniu radiodifusores, governo 
e fabricantes, mostrando a clara 
aproximação dos setores. O as-
sunto predominante foi o atual 
estágio da TV digital brasileira. 
De acordo com Moris Arditti, da 

Gradiente, que citou números da 
Eletros, até o fim do ano serão 
vendidos 150 mil receptores fixos 
de TV digital, além de mais 150 
mil móveis — o que, considerada 
a média de 3,3 telespectadores 
por terminal fixo, dará ao fim do 
ano acesso a 650 mil telespecta-
dores ao sistema, em uma área de 
cobertura próxima a 20 milhões 
de habitantes. “Os preços das 
caixas estão caindo”, disse Ar-
ditti, citando o set-top box mais 
básico, em torno de US$ 150.

O mercado brasileiro de 
aparelhos de TV movimentará 
em torno de R$ 14 bilhões ao 
fechamento deste ano. O detalhe 
é que mais da metade deste valor 
já corresponde a receptores de 
tela plana, LCD ou plasma.

Daniel Slaviero, presiden-
te da Abert, lembrou que a 
interatividade e a mobilidade 
proporcionadas pela TV digital 
aberta agregarão maior au-
diência ao meio, reforçando o 
posicionamento no mercado de 
publicidade — “nossa única fon-
te de financiamento”, lembrou. 
De acordo com Paulo Castelo 

Branco, da Abinee (Associação 
Brasileira da Indústria Eletroe-
letrônica), o investimento dos 
radiodifusores em equipamentos 
de transmissão e distribuição do 
sinal digital movimentará R$ 2,5 
bilhões nos próximos cinco anos. 
Liliana Nakonechnyj, da Rede 
Globo e da SET (Sociedade de 
Engenharia de Televisão), fez 
questão de destacar que a TV 
aberta brasileira utilizará o canal 
de retorno das teles para ofe-
recer interatividade. Ao Ginga, 
middleware nacional, foi agre-
gado o sistema Java, aberto, que 
possibilitará o desenvolvimento 
de aplicativos de interatividade 
baseados em plataforma IP. As-
sim, o Ginga-J dotará as caixas 
nacionais de capacidade de 
interatividade. Luiz Fernando 
Maluf, da Sun (proprietária da 
linguagem Java), destacou que o 
Brasil — com 33 mil engenheiros 
certificados para o Java — é, 
proporcionalmente ao número 
de profissionais do mercado, o 
segundo maior grupo técnico 
especializado no mundo.

Edianez Parente

Abandonar o tradicional é o 
caminho para a sobrevivência

Enquanto muito se discute 
sobre as novas tecnologias 
e a era da multiconexão, Ri-
cardo Guimarães, presidente 
da Thymus Consultoria de 
Identidade de Marca, deu uma 
receita simples às empresas 
que desejam sair vivas da 
recém-instaurada crise eco-
nômica mundial. O segredo: 
compartilhar informações 
e ouvir os consumidores.

Durante a Futurecom, o 
consultor afirmou que, antes 
de tudo, é preciso que as 
empresas abandonem a visão 
de ficção científica, preo-
cupadas tão somente com 
o fechamento do ano fiscal, 
para ficarem mais atentas 
à realidade e à praticidade 
desejada pela sociedade con-
sumidora. “Irão sobreviver 

aquelas que tiverem flexibi-
lidade, agilidade e poder de 
adaptação”, disse Guimarães.

Segundo ele, as promes-
sas publicitárias da perfei-
ção nos moldes do passado 
recente — ainda presente 
— devem ser rapidamente 
abandonadas pelas marcas 
porque se tratam de cila-
das em um cenário onde a 
informação se propaga e o 
boca-a-boca ganha forças 
inimagináveis. “Isso não 
funciona mais. Para os con-
sumidores de hoje, as em-
presas devem se mostrar 
transparentes e deixar claro 
que estão no mercado tam-
bém para errar e aprender. 
Ignorar a nova realidade 
com tanta tecnologia é um 
tiro no pé”, completou. (MD)

TV digital terá nova campanha

Telecomunicações sem crise
Dificuldades na economia mundial não afetam planos de investimentos de companhias no Brasil
Mariana Ditolvo e Sandra Silva

Apesar de serem assuntos 
recorrentes nos últimos meses, 
a crise financeira e os impactos 
da desaceleração econômica 
mundial parecem não interferir 
nos planos das companhias de 
telecomunicações atuantes no 
Brasil. Pelo menos foi com muito 
otimismo que os maiores players 
e fornecedores de tecnologia do 
setor deferiram seus discursos 
de alento durante a Futurecom 
— maior evento da indústria de 
telecomunicações nacional —, 
que aconteceu na semana pas-
sada em São Paulo. Justamente 
no ano em que a privatização 
do sistema Telebrás completa 
uma década, a expectativa dos 
executivos é manter ou até mes-
mo aumentar os investimentos, 
apostando em dias melhores 
para a saúde financeira global. 

Entre os profissionais de alto 
escalão presentes no evento, a 
palavra de ordem era aproveitar. 
“Precisamos pegar carona no mo-
mento do mercado de telecomu-
nicações e assimilar o potencial 
de crescimento do Brasil para 
conseguir destaque entre con-
correntes e projeção mundial”, 
disse Antonio Carlos Valente, pre-

comunicações, o deputado 
federal Jorge Bittar afirmou 
que as empresas estão certas 
em continuar seus investi-
mentos, uma vez que a crise 
— apesar da sua escala mun-
dial — não tenda a atingir 
todas as nações na mesma 
proporção, e a modernização 
e adesão de novas tecnolo-
gias sejam essenciais para 
que o Brasil continue na rota 
do desenvolvimento. “Esse 
é um momento de riscos e 
oportunidades, e devemos 
aproveitá-lo para sair dessa 
crise mais fortalecidos e 
mais bem posicionados em 
um mundo mais bem distri-
buído”, afirma.

O deputado também dis-
se acreditar que agora é a 
hora de continuar estabe-
lecendo práticas saudáveis 
de concorrência, promover 
ainda mais a inclusão digi-

tal e batalhar para a liberação 
de recursos como o Fust, para 
avançar em aspectos como ofer-
ta de banda larga. “Tenho reais 
esperanças de que o Fust seja fi-
nalmente utilizado em benefício 
do setor. Faltava alterar a parte 
legislativa da questão, atitude 
que está sendo tomada pelo 
Senado e pela Câmara. Acredito, 
realmente, que ele deva sair do 
papel”, disse Bittar.

(Ler mais à página 52)

sidente do Grupo Telefônica. 
“De nossa parte, o que posso 
garantir é que manteremos a 
tendência de alta nos inves-
timentos vinda desde o ano 
passado”, afirmou.

A visão otimista também 
foi seguida pela Embratel. 
De acordo com Maurício 
Vergani, diretor executivo 
da companhia, o setor vive 
um momento muito par-
ticular e especial, pois a 
infra-estrutura já se mostra 
madura para a tão esperada 
convergência, e as necessi-
dades de agregar valor aos 
negócios fará com que as 
empresas deixem de focar 
na venda de tecnologias para 
antecipar as necessidades  e 
otimizar os investimentos 
de seus clientes. “A crise vai 
fazer disparar a preocupa-
ção com o consumidor e vai 
acabar gerando oportunida-
des únicas de desenvolvimento 
para o País. Para o ano que vem, 
não apenas manteremos como 
aumentaremos nossos investi-
mentos”, comentou.

Representando a Portugal 
Telecom, Zeinal Bava também 

deixou evidente que o foco para 
os próximos anos é investir no 
Brasil e na África. Para o País, 
o executivo afirmou ter como 
objetivo focar no desenvolvi-
mento de projetos sociais com 
grandes pretensões de elevar os 

sentimentos de cidadania promo-
vendo a inclusão digital. “Hoje, o 
Brasil responde pela maior parte 
de nossa receita fora de Portugal 
e pretendemos, por exemplo, lan-
çar o sixplay, um mix de telefonia 
fixa e móvel, banda larga fixa e 
móvel, além de televisão e vídeo 
sob demanda”, disse. 

Legislativo
Representante do poder 

público durante a feira de tele-

Antonio Valente, CEO da Telefônica: “Manteremos 
a tendência de alta nos investimentos” 

Mauricio Vergani, diretor da Embratel, diz que 
investimentos da empresa aumentarão em 2009

Para Deputado Jorge Bittar,  
Fust tem de sair do papel

Zeinal Bava, da PT Telecom: Brasil é a  
maior receita fora de Portugal
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