
TV pela web já venceu a TV digital no Brasil 

 

Implantada no Brasil em 2007, a TV digital ainda enfrenta questões burocráticas para vingar 
do ponto de vista interativo. No começo deste ano, foram definidas as especificações para a 
interatividade na nova tecnologia, mas as primeiras aplicações estão prometidas apenas para 
2010. 

Em entrevista do site IDG Now!, o cientista-chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife (C.E.S.A.R.), Silvio Meira, diz que em termos de acesso, porém, a TV interativa já foi 
ultrapassada pelo acesso à programação pela internet. 

Para ele, o maior concorrente da TV digital hoje no mundo inteiro não são os modelos 
diferenciados, mas, sim, a TV pela internet.  "A TV digital talvez tenha demorado demais para 
chegar e tenha sido vencida pela TV dentro da própria internet", diz.  

"TV digital interativa existe e ela está dentro da internet". Segundo o especialista, as pessoas 
já interagem com a nova plataforma e participam com vídeos, áudio. Meira classifica a 
mudança conceitual: enquanto a TV lida com público, na internet, a noção é de comunicdade. 
Ou seja, o espectador virou usuário, completa. "O público tem teclado, mouse, câmera e não 
só controle remoto. É uma rede diferente. Não se se o mecanismco de interatividade vai 
mudar o comportamento do público na TV". 

O erro, segundo o cientista, foi o país ter apostado no desenvolvimento tecnológico em 
detrimento do modelo de negócios. Para Meira, o modelo de negócios da TV digital emperra o 
desenvolvimento e, ao invés de se preocupar com padrões tecnológicos, esta outra questão 
deveria ser mais discutida. 

O cientista também lembra que à medida que a interatividade atrasa, a população a se 
acostuma a colaborar por meio da rede e usá-la como mídia no processo em que a adesão à 
banda larga aumenta. "Se não há canal de retorno na web e elas já usam interatividade, qual 
é exatamente o papel da televisão neste processo de tornar as coisas interativas?", indaga. 
Assim, "a Tv fica em situação difícil", conclui. 
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