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sistemade
TVdigital
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●Alta definição:Amelhora da
imagemda televisão foi o principal
focodas emissoras no lançamento
da tecnologia digital noBrasil.
Mas existiramdois problemas
nessa estratégia: omercado de
LCDeplasmaainda é pequeno no
País, e o consumidor que tem
essas telas grandes normalmente
é cliente da TV paga. Por isso, não
foi suficiente para atrair um
grande número de consumidores.

●Mobilidade:A recepção da TV
digital em aparelhos celulares e
em televisores portáteis, que po-

demser usados emveículos em
movimento, foi até agora o
principal atrativo da TVdigital. Os
consumidores enxergaram
vantagens em investir num
aparelho novo para poderemver
televisão fora de casa.

● Interatividade:Dependendo do
que as emissoras colocaremno
ar, os aplicativos podemser um
argumento poderoso para os
consumidores comprarempelo
menosumconversor deTVdigital.
É possível oferecer serviços pareci-
dos comos da internet.
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Nestes tempos de crise mun-
dial, a maioria das empresas
gostariadeobterrespostapara
duas perguntas fundamentais:
1)Paraondecaminhaatecnolo-
gia da informação (TI)? 2)
Quais são seus aspectos real-
mente estratégicos?

Para os analistas do Gart-
ner, instituto e consultoria de
renomemundial,asdeztecnolo-
gias estratégicas que deverão
exercer maior influência sobre
a computação empresarial, de
2009 a 2014, são as seguintes:
computação verde, comunica-
ções unificadas, implicações
multinúcleos, gerenciamento
de metadados, virtualização,
computação na nuvem,
mashups,servidoresemtecido,
internetdomundorealesoftwa-
re social.

Asíntesedastendênciasase-
guirresultoudeentrevistaepa-
lestradeCarlClaunch,vice-pre-
sidentedoGartner.Oleitorinte-
ressado nesse tema poderá ou-
virCarlClauncheoutrosanalis-
tas,quefalarãonoeventolatino-
americanodoGartner,aConfe-
rênciaAnual sobre o Futuro da
TI, que será realizada em São
Paulo, noWTC, de 15 a 17 de se-
tembro (mais informaçõespelo
telefone 11-3074-9724 ou por
meio do site www.gartner.com/
br/futureit).

O impacto dessas dez ten-

dências tecnológicas pode ser
comprovado pelas mudanças
profundas que elas promovem
na vida das empresas, nos pro-
cessos de TI, no próprio negó-
cio,nasnecessidadesdeinvesti-
mento ou no risco de sua ado-
ção tardia. Ei-las:
●Computaçãoverde–Maisdo
que uma tecnologia específica,
computação verde é uma nova
filosofia que visa à sobrevivên-
cia do planeta e da humanida-
de, pelamudançadecomporta-
mentos, de forma especial a re-
dução do consumo de energia,
as emissões de carbono e o lan-
çamentodesubstânciasperigo-
sas nomeio ambiente.
● Comunicações unificadas
referem-se à integração de ser-
viços e tecnologias que permi-
tem, por exemplo, a localização
do executivo por intermédio de
qualquer forma de comunica-
ção,sejaaudioconferência(tele-
fone fixo, empresarial ou resi-
dencial, celular), videoconfe-
rência, telepresença, e-mail ou
outra forma, graças ao uso de
softwares especiais e do proto-
colo IP que unificam todos es-
ses sistemas de comunicação.
● Implicações de multinú-
cleos–Ousodechipscomdiver-
sosnúcleosproporcionaexpres-
siva economia de energia e tem
grandeimpactosobreaproduti-
vidade das empresas. Um chip

Quad Core (4 núcleos), produz
mais e consomemenos energia
por núcleo. O mesmo deverá
ocorrer com os de 8, 16 oumais
núcleos.
●Gerenciamentoviametada-
dos é o sistema de administra-
ção das informações empresa-
riais (EIM,deEnterprise Infor-
mation Management) direta-

mente ligado à arquitetura
orientada a serviços (SOA, de
Service Oriented Arquiteture)
eàplataformadeprocessamen-
to de negócios (BPP, de Busi-
ness Process Platform). Meta-
dadossãoaquelesquetranscen-
dem os dados ou a eles são adi-
cionados,paratornarmais fácil
sua organização e utilização.

● Virtualização é o conjunto
de recursos ou de ferramentas
desoftwarequepermiteamulti-
plicação virtual de recursos de
umcomputador(comohardwa-
re,sistemaoperacionaleaplica-
tivos) para utilização remota
por usuários pré-determina-
dos. (V. coluna de 04-03-2007)
● Computação em nuvem é a
utilização intensiva da internet
2.0 como recurso principal de
computação e que assegura
quatro qualidades básicas: ga-
rantia do serviço, pagamento
pelo uso, acessibilidade ubíqua
(via internet) e escalabilidade
(V. coluna de 16-11-2008).
● Mashups – No jargão de TI,
mashup é um website ou uma
aplicação da web que usa con-
teúdos de duas ou mais fontes
para criar um serviço novo e
completo, como, por exemplo,
quando se combinam dados de
fontes como eBay, Amazon.
com,Yahoo eGoogle.
● Servidores em tecido (Fa-
bric Servers) são avanços que
permitirãootratamentodeme-
mória, processadorese interfa-
ces de entrada e saída como
componentes de um conjunto,
combinando-os e recombinan-
do-os de modo a atender a ne-
cessidades específicas. Esses
servidoresemtecidodecorrem
dosgrandes saltosdamicroele-
trônica, como os processado-

resmultinúcleos, que embreve
chegarãoa32núcleosparapro-
cessamento emparalelo.
●Internetdomundoreal (real
world web) é a expressão que
designasituaçõesnasquaisain-
formaçãodainternetéaplicada
a determinado local, atividade
ou contexto. Nela, a tecnologia
é usada em tempo real, comba-
se em aplicações específicas.
Assim, enquanto uma lista de
endereços impressa a partir da
web não reage a mudanças,
uma unidade de navegação
GPS, por outro lado, oferece
orientações em tempo real que
reage amovimentos, refletindo
muito mais a realidade do que
qualquer informação virtual.
●Software social –Até 2010, o
ambiente corporativo da Web
2.0 vai experimentar um fluxo
considerável de inovação de
produtos e novos entrantes, in-
cluindo start-ups, grandes for-
necedores e companhias tradi-
cionais de colaboração. Pode-
mos esperar uma consolidação
significativa,comosconcorren-
tes buscando oferecer soluções
robustas deWeb 2.0 às empre-
sas.

Seja como for, as tecnologias
de software social serão cada
vezmaislevadasparaoambien-
te corporativo, com o objetivo
deampliar a colaboração tradi-
cional. ●

Depois de Argentina e Peru,
governo negocia com outros países

Renato Cruz

Osesforçosdogovernobrasilei-
roparapromoverosistemabra-
sileiro de TV digital nos países
vizinhoscomeçamadarresulta-
dos. Na sexta-feira, o presiden-
teLuizInácioLuladaSilvaassi-
nouumacordo comapresiden-
teCristinaKirchner para que a
Argentina adote a tecnologia
usadaaqui.Emabril, oPeruha-
via escolhido o sistema. Agora,
o esforço é para convencer ou-
trospaíses, comooChile eaVe-
nezuela.

“AEletros (associação de fa-
bricantes brasileiros de eletrô-
nicos) enviou uma carta ao go-
verno chileno garantindo que a
indústria brasileira é capaz de
fornecer os televisores para o
país”, afirmou Frederico No-
gueira,presidentedoFórumdo
Sistema Brasileiro de TV Digi-
tal(SBTVD),quereúneemisso-

ras, fabricantes,pesquisadores
e governo. “O Equador está ca-
minhando para umadecisão.”

O trabalho do governo brasi-
leiroparaapromoçãodaTVdi-
gital nipo-brasileira na região
começouantesmesmodolança-
mento no País, em 2 de dezem-
bro de 2007. Mas não é um tra-
balho fácil. Segundo Nogueira,
umdosfatoresdeconvencimen-
to tem sido a robustez do sinal,
maior no sistema adotado aqui
do que nas soluções americana
e europeia. “Em países onde
não existemuitaTVpaga, é um
argumento importante.”

No caso da Argentina, o go-
verno Kirchner viu no padrão
nipo-brasileiro uma oportuni-
dade de revitalizar a zona fran-
cadaTerradoFogo.Ogoverno
brasileiro está disposto até a fi-
nanciar fabricantes brasileiras
que queiram instalar subsidiá-
riasnopaísvizinho.Apesardea
indústria brasileira de televiso-
res ser dominada por fabrican-
tes internacionais, existem
companhiasbrasileirasquepro-
duzemtransmissoresdeTVdi-
gital,principalmenteparaemis-
soras demenor porte.

E quais são as vantagens pa-
raoBrasilnessaexpansão?“Ga-

nharemosescalacommaispro-
dutos sendo fabricados, que se
utilizamdemesmaplataforma,
oqueresultaráemmaiorveloci-
dadeereduçõesdepreços”,afir-
mouOlimpioFranco,vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira

de Engenharia de Televisão
(SET). “Também vai possibili-
tar que fabricantes de equipa-
mentos de transmissão, de re-
cepçãoedesoftwarepossamco-
locar seus produtos nesses no-
vosmercados.”

AArgentina tinha chegado a
sedecidirpelopadrãoamerica-
no, ATSC, na década passada,
durante o governo Carlos Me-
nem.Entretanto,NéstorKirch-
ner, marido de Cristina, parali-
souoprocessoquando sucedeu
Menem. A padrão americano
eraopreferidodoClarín,oprin-
cipal grupo de comunicação da
Argentina, que chegou a com-
prar transmissores na tecnolo-
gia americana. Cristina Kirch-
ner está em guerra com o Cla-
rín, tendo até enviado ao Con-
gressoargentinoumprojeto de
lei de radiodifusão para dimi-
nuir o poder do conglomerado
de comunicação.

No Brasil, esta semana Ma-
nausdevesetornara23ªcidade
a ter transmissões de TV digi-
tal. Desde o lançamento da tec-
nologia, foram vendidos 1,6 mi-
lhão de receptores de televisão
digital, que incluem televisores
com sintonizadores embutidos

ou portáteis, conversores, tele-
fones celulares que recebem o
sinal e receptores para PCs.

No evento SET 2009 Broad-
cast&Cable, que aconteceu se-
mana passada em São Paulo, o
grande destaque foi o Ginga,
software de interatividade que
éaúnica tecnologianacional no
sistema nipo-brasileiro. A LG
demonstrou um televisor com
sintonizadordigitalecomoGin-
ga instalado, que deve chegar
às lojas no próximomês. Fabri-
cantes de conversores, como a
Proview,aTecsyseaVisiontec,
têmmodelos comoGinga.

AlgumasaplicaçõesdeTVdi-
gital,que jáestãonoar, separe-
cem com extras de DVD, com
informações adicionais sobre
personagensesobreatramada
novela.Mas as emissoras espe-
ram aumentar o faturamento
comainteratividade,comapos-
sibilidadede,porexemplo, ven-
der produtos pela TV. ●

TENDÊNCIAS–CarlClaunchparticiparádeeventoemSãoPaulo

NOAR–Asemissoras já transmitemaplicações interativas, que foramdemonstradasnasemanapassada,duranteeventodosetor
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