
A TV que não é só para ver
Com chegada do Ginga, debates sobre os modelos de interatividade começam a tomar corpo.
Questões como integração com a TV paga estão longe de uma solução.

O
s assuntos ligados à adoção
da TV digital no Brasil
mais uma vez foram o
centro dos debates do
Congresso da SET (Soc.

Bras. de Engenharia de Televisão), que
aconteceram no final de agosto em São
Paulo. As melhores notícias vieram do
exterior, com a adoção pela Argentina
do padrão nipo-brasileiro ISDB-T (em
detrimento do ATSC, que havia sido a
escolha anterior do país vizinho),
somando-se ao Peru no bloco dos
países alinhados à tecnologia.
Aparentemente, a Venezuela também
estaria inclinada a escolher o sistema
brasileiro. Mérito dos esforços do
governo e do Fórum de TV Digital.

Já no Brasil, a coisa anda um pouco
mais devagar. A SET anunciou, na
abertura do evento, números "oficiais"
do Fórum, que considera existir no país
1,8 milhão de receptores de TV digital
terrestre, incluindo set-top boxes, TVs
integradas, celulares, pen drives e
outros dispositivos.

Mas TELA VIVA conversou com
fornecedores que trabalham
diretamente com produtos voltados
ao consumidor e levantou que
haveria no máximo 300 mil
receptores vendidos no país.

Os próprios radiodifusores admitem
que há uma dificuldade em se chegar a
números definitivos. "Os
fabricantes de set-tops e
televisores não abrem
seus números nem
mesmo para as
associações, como a
Eletros. Então não temos
como saber", disse um
deles, diretor de uma
importante rede.

Tanto fornecedores
quanto emissoras ouvidos

por TELA VIVA apontam o que seriam os
principais motivos de uma lenta adoção da
W digital até agora: preços ainda altos de
receptores (embora tenham caído nos
últimos meses), pouca (quase nenhuma)
divulgação da tecnologia por parte de
emissoras, fornecedores e varejistas, falta
de treinamento do varejo para oferecer a
tecnologia e, principalmente, a falta de
conteúdo em alta definição, o que seria o
maior atrativo para o sistema.

Um novo elemento entra em cena
agora para tentar melhorar o cenário: a

interatividade. Com a
normatização do middleware
Ginga finalizada, as emissoras
voltam os olhos para as
possibilidades desta nova
tecnologia e começam a testar
seus modelos.

Segundo o presidente do

Fórum SBTVD, Frederico Nogueira,
os primeiros televisores com o Ginga
embarcado chega às lojas ainda neste
mês de setembro.

Modelos
Algumas questões se colocam em

relação ao que será esta
interatividade na TV, e as apostas são
variadas. Se por um lado os
radiodifusores acreditam que a
plataforma pode viabilizar novos
negócios e ajudar na "fidelização" dos
telespectadores, cada vez mais
ligados em outras mídias como a
Internet (100% interativa por
definição), por outro lado preocupam-
se em não deixar que as aplicações
interativas "roubem" a atenção do
produto principal, a TV.

Por exemplo, o que acontece se

"Os broadcasters acham que o mundo gira em torno do
Ginga, mas o Ginga não é compatível nem com ele mesmo".
Virgílio Amaral, da TVA/Telefônica.



um espectador entra em uma
aplicação de jogo online e deixa de ver
a programação ou o break? E se
durante um comercial de automóvel o
espectador resolver pedir mais
detalhes do carro e esta tela se
sobrepuser ao comercial seguinte, de
outro produto?

Outra questão diz respeito aos
modelos de negócio. Hoje as emissoras
faturam alto com a interatividade feita
por SMS (mensagens de texto de
celular). Se oferecerem por exemplo
votações por controle remoto, poderão
cobrar por isso? Abrirão mão de uma
receita certa?

Há também questões relativas à
implantação. O middleware está
pronto, mas os formatos têm que ser
testados, e têm que funcionar para
todo o tipo de receptor, set-top boxes
de diferentes fabricantes, com
diferentes controles remotos, TVs de
vários tamanhos, receptores portáteis
etc. Há também receptores com e sem
canal de retorno.

E, finalmente, como isso será
integrado com a TV por assinatura e
o celular. Como se vê, não são
poucas preocupações.

O Grupo Bandeirantes, por
exemplo, vem conseguindo receitas
significativas com a interatividade
através de SMS nas diferentes
plataformas de distribuição em que
atua: TV aberta, TV paga, mídia
impressa e rádio.

"É uma receita muito relevante e
que já gira em torno de 6% a 7% do
faturamento total do grupo", revelou
no evento o diretor de novas mídias,
Luis Renato Olivalves.

A média de SMS enviados ao
programa da W Bandeirantes "Brasil
Urgente", por exemplo, é de 6 mil a 7
mil por dia, durante sua 1,5 hora de
duração, quando as mensagens são
mostradas numa barra na parte de
baixo da tela da TV. "Esse número
subiu para 25 mil no dia em que o
apresentador Datena leu uma
mensagem no ar e, num caso extremo,
quando o tema foi a morte da garota
Isabella Nardoni e o apresentador lia
seguidamente os SMS enviados, em

apenas \ 5 minutos o número subiu para
82 mil". A receita das operadoras com as
mensagens é dividida com a emissora.

O mesmo é verdade para as outras
emissoras, como a Globo, que recebe
grande parte dos votos de programas
como o "Big Brother Brasil" via SMS, e
tem com isso uma receita adicional.

Há outros obstáculos ainda no
caminho do desenvolvimento da
interatividade. Nada sério, coisas normais
em um processo que está começando. Os
desenvolvedores queixam-se, por exemplo,

Exemplo de interatividade
desenvolvido pela Globo.
Menus não interferem na
programação ao vivo.

evidencia o peso que a
indústria quer dar para
o tema. Foram
demonstrados exemplos
de aplicações, todas
funcionando "ao vivo",
ou seja, transmitidas
pelo sinal terrestre. E já
se pode sentir as
diferentes abordagens

de cada emissora.
A Globo, por exemplo,

demonstrava uma aplicação em cima
da novela "Caminho das índias". Um
menu transparente ocupando
aproximadamente 20% do lado
esquerdo da tela oferece opções como
Personagens e Enquete. Os resultados
são apresentados em outra faixa, do
lado direito da tela. Assim, preserva-
se o cento da tela para a
programação, que continua sendo
exibida ao vivo. Uma aplicação

HÁ CONTROVÉRSIAS QUANDO O ASSUNTO É
INTERATIVIDADE: PODE VIABILIZAR NOVOS NEGÓCIOS
OU ROUBAR A ATENÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL

da falta de ambientes para
desenvolvimento e teste de aplicativos em
múltiplos dispositivos, ou seja, softwares
que facilitem a visualização de uma
aplicação em diversos aparelhos antes
dela ir ao ar.

Uma novidade nesse sentido,
apresentada na Broadcast&Cable, é a
plataforma AstroTV, da TQTVD. Trata-se
da primeira implementação comercial do
Ginga, que inclui ferramentas para
desenvolvedores. A empresa criou uma
rede, a AstroDevNet, para capacitar
desenvolvedores, sejam das emissoras de
TV ou de empresas que queiram criar
aplicativos, através de kits de desenvol-
vimento e teste.

Visões
As aplicações interativas foram o

foco do estande do Fórum SBTVD na
Broadcast & Cable deste ano, o que

semelhante, mas com menus
horizontais posicionados no topo da
tela, foi demonstrada para jogos de
futebol. O espectador pode consultar
estatísticas do jogo em andamento,
tabela do campeonato atualizada etc.

A Record, que também já montou
um grupo multidisciplinar interno,
que se reúne quinzenalmente, só para
desenvolver a interatividade, mostrou
uma aplicação semelhante
transmitida durante o reality show "A
Fazenda".

Do que se viu, pode-se perceber
que são aplicações sensíveis ao
contexto, ou seja, mudam a cada
programa e se relacionam com o
conteúdo exibido. Ainda não está
claro o que acontecerá nos breaks, se
as aplicações continuam funcionando
ou se serão trocadas por informações
ligadas aos anunciantes. Também,
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são aplicações que interferem muito
pouco no ato de assistir TV.

Já o SBT partiu para outra
abordagem. A emissora criou
um portal, que será aberto
sempre que o espectador acionar o
ícone de interatividade em seu
controle remoto.

"Estudamos o que faz as pessoas
saírem da TV. Vimos que elas saem
porque vão ao banheiro, vão comer,
ou vão em busca de outras
informações, como tempo, trânsito e
últimas notícias. As duas primeiras
nós não podemos substituir, mas a
terceira nós podemos, e foi isso que
nos orientou", contou Roberto
Franco, diretor de engenharia do
SBT em sua apresentação no
Congresso da SET.

O portal do SBT tem uma janela
tipo PIP, na qual a programação ao
vivo continua sendo exibida, mas traz
um menu de opções não
necessariamente ligadas à
programação, como consulta a
cotações, previsão do tempo,
horóscopo, trânsito etc. Haverá
também, claro, informações sobre os
programas e apresentadores da casa.

Outras empresas apostam em
aplicações totalmente desvinculadas
da programação (e das emissoras) da
TV, transformando a tela em um
terminal de jogos ou informações. É o
caso da Maurício de Sousa Produções,
que lançou uma aplicação da Turma
da Mônica para a TV digital.

A aplicação foi feita em parceria
com a HXD, e foi apresentada como a
primeira produção interativa
desenvolvida para o middleware
Ginga com conteúdos voltados para o

Portal do SBT:
informações gerais, para

evitar que o espectador
saia da frente da TV.

entretenimento e
educação. Em fase de
desenvolvimento, traz
histórias em
quadrinhos,
passatempos
educacionais e jogos,
entre outros recursos.

Segundo o
desenvolvedor, as atualizações de conteúdo
poderão ser feitas pelo ar ou pela Internet,
em um modelo de negócio que pode
envolver emissoras de TV, fabricantes ou
provedores de conteúdo web. O produto
será lançado comercialmente em 2010.

TV por assinatura
Outro ponto importante ainda em

aberto é a relação entre TVs abertas e por
assinatura quando o assunto é a
interatividade. É bom lembrar que se fala
aqui de quase 7 milhões de domicílios,
número que vem crescendo rapidamente,
boa parte situada nas classes A e B. Em
painel no Congresso da SET, TVA, Net e
Via Embratel apontaram as principais
dificuldades para harmonizar as
aplicações feitas para o middleware do
ISDB-T com os sistemas adotados nos set-
tops do cabo e do DTH.

"Para ter o Ginga em nossas caixas,
precisaríamos de muito mais memória e
processamento, além de uma adaptação e
personalização dos aplicativos", disse
Virgílio Amaral, diretor de tecnologia da
TVA/Telefônica. "Além disso, nosso
middleware hoje cuida de muitas coisas,
como opção de som e legenda, por

exemplo. Imagine se o assinante
entra no Ginga para rodar uma
aplicação e perde a legenda",
completou, lembrando que o
set-top é subsidiado pela
operadora e não pode custar
mais caro para incluir o Ginga.

Na mesma linha, o diretor

Maurício de Sousa e o aplicativo da
Turma da Mônica: conteúdo
independente da programação da TV.

de tecnologia do Via Embratel,
Cláudio Zylberman, disse que a
prioridade é a usabilidade e a
simplicidade da caixa. "Vemos
interatividade como algo para
agregar à TV, não substituir. Por
isso, o mais importante para nós é
o EPG, é onde estamos focando",
disse. Se for rodar alguma
aplicação do Ginga, completou, ela
teria que ser convertida para o
OpenTV, middleware adotado
pela operadora.

Ele apontou algumas opções para
a integração, como a adoção de
tradutores de um middleware para o
outro, ou até a inclusão do Ginga nas
caixas, o que está, segundo ele,
descartado pela complexidade e custo
que traria.

O diretor de engenharia do SBT,
Roberto Franco, e outro painel,
chamou de "um erro" o fato dos
middlewares serem diferentes.
"Estamos diante de uma dificuldade.
A conversa para harmonizar o sinal
HD já começou, mas a da
interatividade ainda não", disse.

Em resumo, não há por parte
dos operadores intenção de
aumentar seus custos por causa do
novo middleware da TV aberta. Ou,
como colocou Virgílio Amaral ao
final do painel: "os broadcasters
acham que o mundo gira em torno
do Ginga, mas o Ginga não é
compatível nem com ele mesmo. Ele
é que tem que ficar compatível com
o que já existe há anos".
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