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Quem tem idade suficiente para se lembrar das chamadas telefônicas de longa distância nas 
décadas de 50 e 60 sabe bem o que era a gente falar alguma coisa e ter que ficar esperando a 
própria voz chegar do outro lado da linha... e depois ficar esperando a resposta chegar... 
exatamente como acontecia naqueles telefones com duas latinhas ligadas a um barbante com 
que as crianças brincavam naquela época ou os com os walkie-talkies duas décadas depois... 
 
Falar ao telefone, nesses idos tempos, era como mandar um e-mail hoje em dia. Você falava e 
ia fazer outra coisa até a resposta chegar... Nas décadas de 70 a 90 melhorou um pouco, mas 
ainda assim havia um eco, que fazia com que também se tivesse a sensação exata da 
distância que se encontrava o interlocutor. Depois da introdução da telefonia digital houve uma 
mudança radical, que nos permite hoje conversar com alguém em qualquer lugar no mundo e 
a transmissão da voz ser imediata, como numa ligação local. 
 
Salvo se estivermos usando a telefonia pela internet, com sistemas tipo Skype ou como as 
linhas telefônicas das empresas de TV a cabo... quando então o som é frequentemente muito 
baixo, por vezes até inaudível e interrompido por silêncios que nos fazem perder o fio da 
meada da conversa. Algumas grandes empresas, certamente com o intuito de economizar nas 
contas telefônicas, têm utilizado esses sistemas de telefonia por internet em seus 
atendimentos a clientes, o que representa uma verdadeira tortura para esses últimos. 
 
Outro dia tentaram me vender um desses planos de telefonia online por telemarketing e 
evidentemente me ligaram pelo próprio. Só que estava tão ruim a ligação que a demonstração 
serviu para me convencer a não adquirir o sistema... Aliás, devia estar nas regras do 
telemarketing que, enquanto a telefonia pela internet não tiver a mesma qualidade da 
telefonia digital fixa, os call centers não poderiam usá-la, em benefício dos ouvidos e 
gargantas dos consumidores. 
 
Se a telefonia ainda tem essas limitações, em compensação a televisão hoje está 
adiantadíssima, com qualidade digital de imagem e som... Certo? Não, nada mais errado! 
Quem assiste aos telejornais na TV, mesmo na digital, com certeza nota (e se irrita, como eu) 
com os infindáveis segundos que o correspondente chamado em Brasília (ou em qualquer 
lugar) demora para começar a falar depois de chamado pelo âncora. Parece um zumbi 
esperando um sinal do além para começar a existir... 
 
O som transmitido pelos sistemas de contato das estações de TV demora mais para chegar ao 
destino do que naquelas ligações telefônicas de 60 anos atrás... E, tem outro detalhe, que 
revela que estamos ainda no tempo das carroças em matéria de tecnologia de vídeo: a 
sincronização da imagem com o som nas TVs brasileiras é simplesmente uma catástrofe. Não é 
apenas o repórter na praça distante que fica falando uma coisa enquanto o movimento da boca 
mostra outra..., mas é a voz dos próprios âncoras, bem sentadinhos no estúdio da TV, que não 
bate com o movimento de suas belas mandíbulas. Parece sempre que estamos assistindo a 
uma dublagem em outra língua para o português... 
 
Eu não sou totalmente leigo em tecnologia de áudio e vídeo porque minha editora produz 
vídeos de aulas e conferências. Sei que não é fácil sincronizar som e imagem. Mas com os 
parcos recursos que temos, certamente incomparáveis com a tecnologia à disposição das 
emissoras, nós bem que conseguimos sincronizar direitinho um DVD, muito melhor que aquilo 
que vemos nas TVs deles... Com certeza deve haver razões técnicas para explicar essas falhas 
todas das TVs, que remeto ao meu amigo e jornalista especializado Ethevaldo Siqueira para 
uma resposta precisa. 
 
Mas sei bem o que sinto como telespectador ao ser submetido a essas demonstrações diárias 
de atraso... Na verdade fico perplexo que com toda a tecnologia hoje existente as TVs não 
consigam se comunicar instantaneamente com seus repórteres...  Será que os sistemas mais 
modernos de videoconferência não permitiriam uma comunicação mais eficaz com os ditos-



cujos? Em caso negativo, por que não falam simplesmente ao telefone? Será vergonha de 
botar um aparelhinho preto na mão do correspondente? 
 
E quanto à total falta de sincronismo das vozes com as bocas, sugiro que, enquanto não 
conseguirem tecnologia para resolver isso direito, contratem correspondentes que falem inglês 
ou outra língua e botem um tradutor simultâneo para o português. Assim ninguém achará ruim 
da falta de sincronismo, pois, afinal, nos filmes dublados, sempre foi assim... Bem, melhor isso 
que deixar os repórteres falando uns com os outros como num walkie-talkie ou parecendo 
ventríloquos falando por boca alheia. 
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