
N
o início de
fevereiro, o
Fórum do Sistema
Brasileiro de TV
Digital, entidade

responsável por auxiliar e
estimular a melhoria do sistema
de transmissão e recepção
digital no Brasil, enviou à
Associação Brasileira de Normas
Técnicas os perfis do middleware
que poderão ser usados na TV
digital brasileira. Uma discussão
envolvendo os diferentes elos da
cadeia da TV digital sobre os
perfis do Ginga, o middleware
nacional, ainda continuam, mas a
normatização dá alguma
confiança para que sejam
testados e anunciados produtos
para breve. Enquanto
fabricantes começam a
prometer receptores com o
middleware embarcado, emissoras
avançam nos testes dos aplicativos.

O Fórum SBTVD enviou à ABNT
dois perfis do Ginga para
normatização. Uma versão
simplificada, chamada de perfil A,
contará com suporte a texto, fotos e
animações. O Perfil B, mais completo,
permitirá também o tráfego de vídeos.
Ficou aberta a discussão sobre um
terceiro perfil, que permitiria rodar
aplicativos de interatividade em
múltiplos dispositivos. Ou seja, a
possibilidade de rodar os aplicativos
em celulares, video games, players de
vídeo etc. A dúvida era se seria
necessário criar um terceiro perfil, ou
apenas uma evolução do perfil B.

A opção pela criação de diferentes
perfis partiu dos fabricantes de
receptores. A indústria teme que o

perfil mais avançado eleve muito o custo
dos receptores, alegando que esta versão
do Ginga com suporte a vídeo demanda
mais recursos de hardware, como
memória, por exemplo. Fonte do setor
industrial ouvida por TELA VIVA diz que os
radiodifusores "vendem" no Fórum SBTVD
que terão conteúdos atrativos para o
middleware completo já na Copa 2010.

Mais que vender essa idéia, alguns
radiodifusores são reticentes em relação ao
perfil A, temendo que, se limitada apenas a
este perfil, a TV interativa não atraia a
atenção dos telespectadores, acostumados
a experiências ricas em outras plataformas.
"Entendemos que o perfil B é o mínimo
necessário para proporcionar uma
experiência interativa enriquecedora. Sem
a possibilidade de acessar clipes de vídeo e
outras monomídias pelo canal de
interatividade o Ginga ficará muito

limitado", diz o diretor de
engenharia da Rede Globo
Raymundo Barros.
Segundo ele, a Globo vai
trabalhar pela evolução do
Ginga de forma que o
televisor digital interativo
venha a ser o centro de
entretenimento e
informação de cada
família brasileira.

Sem discordar da visão
da Globo, outras emissoras,

como Record e
Bandeirantes, afirmam
que pretendem
contemplar os dois perfis
em seus aplicativos.

Pelo menos um
grande fabricante de

televisores prometeu lançar
em breve equipamentos com o

Ginga embarcado. A LG, quando
apresentou sua nova linha de
produtos, no início de março,
anunciou que teria seu primeiro
televisor com Ginga embarcado no
mês de abril. O modelo que em breve
chegará ao mercado será high-end, a
Time Machine (TV com funções de
gravação digital), com preço em
torno de R$ 3,5 mil. Contudo, a
empresa promete que, até o fim
do ano, terá modelos mais acessíveis
com a plataforma.

Timing
Ainda assim, executivos da

fabricante coreana disseram não
acreditar que esta será a Copa da
interatividade. "Já teremos
equipamentos com a plataforma no
mercado, mas a base ainda será
pequena", diz uma executiva da LG.



"Esta será a Copa da alta
definição, isso sim", completa.

Um radiodifusor ouvido
por esta reportagem também
acredita que não há tempo. O
evento, contudo, é uma boa
oportunidade de testar a
tecnologia, mesmo que seja para uma
base irrelevante de receptores capazes
de processar os aplicativos Ginga.

David Britto, da TQTVD, empresa
que fornece aos fabricantes o AstroTV,
middleware 100% compatível com o
Ginga, diz que "é tecnicamente possível
ter aplicações rodando já na Copa, mas
depende da estratégia de marketing
dos fabricantes". Quanto à disponibili-
zação dos aplicativos por parte das
emissoras, acredita que, no momento
em que houverem receptores, os
radiodifusores não poderão mais fazer
testes abertos. "Aí vão ter que fazer
interatividade pra valer", diz.

A Band diz que está trabalhando
em parceria com desenvolvedores e
que terá, certamente, aplicativos
rodando na Copa.

Já a Globo diz que desenvolve
alternativas, mas não há ainda
nenhuma definição. Contudo, lembra
que há recursos extraordinários para
aplicações interativas para o futebol,
como replays e gols de outros jogos,
através do canal de interatividade (veja
box) no perfil B. "Agora temos que
aguardar as especificações dos
primeiros receptores interativos a
serem lançados para confirmar se o
hardware desses televisores possui os
requisitos necessários para viabilizar o
recurso", diz Raymundo Barros.

A Record diz que ainda não terá
aplicativos para a Copa. "Nós
acreditamos que existirão
receptores em caráter
experimental", diz o
diretor de engenharia da
emissora, José Marcelo
Amaral. Contudo destaca
que tem projetos para
utilização de vídeos nos
aplicativos desenvolvidos
para programas como, por
exemplo, o "Melhor
do Brasil".

Desenvolvimento
Desde o início das

transmissões digitais as
cabeças de rede vêm
investindo em pesquisas na
área de interatividade,
chegando a montar equipes especializadas.
A Record já conta com uma área dedicada
exclusivamente aos estudos da
interatividade. "É uma área responsável
pelo desenvolvimento das aplicações onde
também são discutidas novas idéias e
inovações para aplicações", diz Amaral.
"Nós também temos parcerias e projetos
para aplicações que terão o
desenvolvimento terceirizado", completa o
diretor de engenharia. Segundo ele, a
emissora vem desenvolvendo aplicativos

DESDE O INÍCIO DAS TRANSMISSÕES DIGITAIS
AS CABEÇAS DE REDE VÊM INVESTINDO EM
PESQUISAS NA ÁREA DE INTERATIVIDADE.

para os novos produtos, como reality
shows. "Além dos novos produtos, também
já desenvolvemos aplicativos para alguns
dos outros programas existentes", diz.

Na Globo são as áreas de pesquisa e
desenvolvimento que estão liderando as
iniciativas de TV interativa, diz Raymundo
Barros, completando que estas áreas
utilizam consultores externos
pontualmente. "O objetivo é que as várias
equipes de produção de conteúdo da TV
Globo tenham a sua disposição as

ferramentas adequadas para
desenvolver e manter as
aplicações interativas ao longo
da vida de cada programa, sem
a necessidade de apoio das
equipes de P&D", explica. "Em
tese todos os conteúdos
possuem um apelo interativo.

Frederico Nogueira, da Band,
promete aplicações interativas para
a cobertura das eleições em 2010.

Entretanto esse é um recurso
que está em estágio inicial de
desenvolvimento, então vamos
iniciar as aplicações
interativas com programas
onde os testes realizados nos
últimos dois anos foram mais
satisfatórios", diz o diretor da
Globo. Como exemplo, cita
aplicações interativas para o
"Big Brother Brasil", que
permitem acessar desde o
diário dos participantes até

votar no paredão, usando o canal de
interatividade (veja box). Barros
aponta também uma experiência
positiva no futebol. O aplicativo
permite acessar uma série de
informações adicionais, como as
estatísticas da partida, a tabela de
classificação dinâmica, entre outras. O
acesso aos gols dos demais jogos da
rodada será disponibilizado pelo canal
de interatividade. Também houve
testes nas novelas. "Na novela 'Viver a

Vida', além de
informações sobre
capítulos
anteriores,
personagens e
galeria de fotos, é

possível participar de enquetes
opinando sobre os rumos da história",
diz Barros.

Segundo Frederico Nogueira, vice-
presidente da Bandeirantes, a
emissora não criou uma área interna
para desenvolver os aplicativos. "Já
existe uma área focada em
interatividade, agora mudamos
somente para o foco da TV digital",
diz, lembrando que pode sempre
buscar desenvolvedores externos. Sem
abrir como serão seus aplicativos,
Nogueira diz que abordarão todos os
gêneros de programação:
entretenimento, esportes e jornalismo.
Além disso, garante que a
interatividade será uma ferramenta
importante na cobertura das eleições.

Duas das emissoras que
conversaram com TELA VIVA sobre o
desenvolvimento de aplicações
interativas vão em direções diferentes
das apresentadas acima: a MTV e o



SBT. A MTV, que
anunciou sua nova
programação no final de
fevereiro, mostrou uma
série de ferramentas que
serão usadas para se
comunicar com o público.
As redes sociais como o
Twitter e o Facebook
terão papel fundamental
neste sentido. A idéia não
é buscar apenas o voto da
audiências em alguns
programas. "Levamos as mensagens
do telespectador para a tela da TV
com o Twitter", destaca Mauro
Bedaque, diretor de conteúdo digital
da MTV. Não há, no entanto,
nenhuma previsão de uso da
interatividade da TV digital. "Fizemos
alguns testes em 2008, com um
aplicativo para a Caixa Econômica
Federal, e até formamos alguns
programadores para a linguagem
Ginga, mas ainda não se justifica o
investimento", explica o diretor de
engenharia, Valter Pascotto. Para ele,
a interatividade fará sentido quando
houver uma base instalada maior.

Já o SBT aposta alto na
interatividade na televisão digital, mas
não acredita em uma extensão dos
programas da sua grade na
plataforma interativa. A emissora fez
uma pesquisa sobre o hábito do
telespectador, mapeando o que tira
sua atenção da TV. "Algumas dessas
coisas, nós podemos oferecer através
da interatividade", diz o diretor de
tecnologia do SBT, Roberto Franco. A
idéia, explica, é ter um portal
permanente, formado por camadas de
notícias e serviços, conforme o
interesse geral. "As notícias mais
acessadas, ou serviços como
informação sobre o tempo, estão logo
na primeira página. Se o espectador
quiser se aprofundar mais nas
notícias, dará um clique, se quiser
segmentar para esporte, por exemplo,
terá que clicar nesta opção", diz
Franco. As primeiras camadas deste
portal devem ser carregadas no
carrossel de dados da interatividade
(veja box). "Se o espectador avançar

"Com o canal de
interatividade, podemos
até fazer um modelo de
catch-upTV."
Roberto Franco, do SBT

mais, será avisado que está
acessando o canal de
interatividade", diz. Franco
pretende, no futuro, colocar
vídeos no portal. "Com o canal
de interatividade, podemos até

fazer um modelo de catch-up TV, por
exemplo". "Como sabemos o que está sendo
buscado no canal de interatividade,
podemos eventualmente migrar os serviços
e as notícias mais buscadas para o
carrossel", explica.

A aposta do SBT é na fidelização ao
canal, e não a determinado conteúdo da
grade. "Na TV por assinatura o
telespectador busca uma série, ou um filme.
Na TV aberta o telespectador vai no canal
com o qual se identifica", diz. Por isso,
acredita que não faça sentido criar
aplicações específicas para cada programa.
"Um programa pode, eventualmente, ter
um aplicativo próprio, mas sempre dentro
do portal", diz. Questionado se a
interatividade da TV não deixaria a desejar
em um conceito de portal copiado da
Internet, Franco diz que não quer ter algo
tão complexo como os portais da web. "Não
queremos fazer Internet pela televisão, mas
trazer coisas da Internet que podem
agregar valor à televisão", diz.

Novos players
Além dos radiodifusores,

desenvolvedores de software também

apostam na interatividade em duas
frentes: consultoria para as emissoras
e desenvolvimento de conteúdo, com
parceiros ou por encomenda. A
TQTVD, por exemplo, desenvolve um
aplicativo em parceria com a
Climatempo, que deve ser embarcado
em equipamentos receptores
juntamente com o middleware
AstroTV. Paulo Polli, diretor da
Climatempo, lembra que já conta com
aplicativos interativos na Net e na Sky.
O software para ser embarcado nas
TVs buscará, através do canal de
interatividade, informações sobre o
clima, mantendo a caixa sempre
atualizada, bastando que o usuário
solicite a informação. Por enquanto, a
idéia é que o aplicativo tome toda a
tela do televisor. "Ainda esperamos
para ver como ficará a discussão
legal", diz Polli, lembrando a reação
dos radiodifusores após as discussões
sobre broadband TV. As emissoras
vêm alegando que sobrepor um
conteúdo ao seu fere os direitos
autorais. "Ninguém pode inserir um
conteúdo sobre parte do meu sem
minha autorização. Se esses
aplicativos tomarem toda a tela, eu
não tenho nada contra", diz Roberto
Franco, do SBT. Polli diz que também
busca parceria com as emissoras para
ter um aplicativo com atualização pelo
ar. Este aplicativo carregaria mais
informações que o modelo básico e
seria baseado em publicidade.

A HXD Interactive Television
também desenvolve aplicativos para
oferecer às emissoras. Salustiano
Fagundes, da HXD, conta que tem um



aplicativo baseado no conceito
das redes sociais, voltado para
eventos esportivos. O aplicativo
permite ter a opinião do
telespectador durante a
programação e conta com uma
pontuação para incentivar o
telespectador a interagir mais. Quanto
mais interagir, mais pontos terá o
telespectador, que poderá ganhar
prêmios. Para a Caixa Econômica
Federal, a HXD desenvolveu, em
parceria com a agência Borghierh-
Lowe, um aplicativo que permite
simular financiamentos habitacionais
ou CDC, conferir resultados das
loterias e ainda saber informações
sobre o FGTS e o programa Minha
Casa Minha Vida. No caso deste
último, há a opção de uso do canal de
interatividade, permitindo o envio de
dados dos interessados na adesão ao
programa. O aplicativo foi
demonstrado recentemente em alguns
pontos de Brasília.

Outra empresa desenvolvedora de
software que busca participar do
mercado nascente é a ITV. A empresa,
contudo, se especializou no
desenvolvimento de ferramentas para
prestação de serviços públicos.
Segundo Valdecir Becker, da ITV,
alguns aplicativos estão sendo
desenvolvidos em parceria com
prefeituras para as áreas de saúde e
educação. Estes aplicativos, explica,
podem ser tanto para prestação de
serviços quanto para a informação.
Como exemplo, cita a possibilidade de
marcar consultas médicas através da
televisão. "É possível até ver o
resultado de um exame e fazer o
download em um dispositivo de
armazenamento ligado à porta USB",
explica Becker.

Modelos
Não há ainda um modelo de

negócios definido para
rentabilizar a
interatividade, nem sequer
apostas alinhadas em uma
tendência. Franco, do SBT,
acredita que a
interatividade é importante
com ou sem modelo de
negócios. Para ele, os
aplicativos, pelo menos,
aumentarão a retenção do
telespectador. "Nossas

pesquisas mostram que, se está interagindo,
o telespectador deixa de zapear e ainda
retém a mensagem do anunciante. Se for
anúncio de algo que tenha interesse, tende
a parar a interação para acompanhar o
comercial", diz. A emissora, contudo, não
se contenta com a retenção. "Queremos ter
um modelo de comercialização, mas isso só
pode ser criado em colaboração com o
mercado", diz. "Seria pretensão querer
lançar um modelo definitivo. Mesmo o
modelo de 30 segundos está
constantemente em discussão", diz.
"Precisamos descobrir o que irrita e o que
agrada o telespectador", finaliza.

Para a Globo, não há espaço, nesse
momento, para explorar comercialmente
uma aplicação interativa vinculada ao
intervalo comercial, pois não é possível
conceber hoje um aplicativo que tenha um
ciclo de 30 segundos. Entretanto, pode
haver espaço para uma espécie de
merchandising interativo. "Em eventos
patrocinados há espaço para a inclusão das
marcas e mesmo de conteúdos interativo
dos patrocinadores. Fizemos essa
experiência nos testes realizados com os
aplicativos do carnaval e das Olimpíadas de
2008", diz Raymundo Barros. A Globo não
descarta também a possibilidade da oferta e
comercialização de produtos para o
telespectador usando uma aplicação
interativa, o chamado T-Commerce. "É uma
opção interessante, mas a cadeia de valor
ainda não está totalmente desenvolvida".

A grande aposta da maior rede de TV é,
no entanto, em relação aos dispositivos
portáteis. "É um mercado com grande
potencial a ser explorado nos futuros
celulares com recepção 1-Seg interativos",
diz Barros. "Operadoras e broadcasters
podem desenvolver novos modelos de
negócios combinando tráfego de dados
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(capa)

nas redes 3G, publicidade e venda de
conteúdo e ou produtos através de
aplicações interativas Ginga/1-Seg
relacionadas com os programas em
exibição a cada momento". A aposta
da Globo é em um desenvolvimento
rápido deste mercado. "Temos
confiança que ainda esse ano os
primeiros dispositivos l-Seg
interativos estarão nas mãos dos
brasileiros", diz o diretor da Globo.

Há ainda uma questão que precisa
ser resolvida entre cabeças de rede e
afiliadas. As peculiaridades locais
demandam aplicativos específicos?
Além disso, o modelo de negócios
contemplará as regionais?

Para a Globo, tão importante
quanto a escolha dos primeiros
programas com aplicações interativas
é o desenvolvimento do ecossistema
interno de interatividade. "Este
ecossistema permitirá que as
aplicações interativas sejam
atualizadas em tempo real e
transmitidas por toda a rede de
afiliadas digitais da Globo", diz
Raymundo Barros. "No carnaval de
2010, pela primeira vez, uma
aplicação interativa do evento foi
transmitida simultaneamente pelas
cinco emissoras Globo (São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e
Recife) o que permitiu testar o modelo
de distribuição para a rede", diz.

Entre as afiliadas a discussão
ainda está no começo e não há uma
posição "oficial" sobre os modelos a
serem explorados. Salustiano
Fagundes, da HXD, diz que as
emissoras regionais estão muito
receptivas ao serviço de consultoria
para interatividade. "Antes eram
apenas as
cabeças de rede,
mas agora somo
procurados pelas
redes regionais",
diz. Segundo ele,
uma questão
levantada
sempre é como
explorar
comercialmente
a interatividade.

"As afiliadas querem
descobrir como agregar

valor, rentabilizar o uso da
interatividade."

Salustiano Fagundes, da HXD

"Querem descobrir como
agregar valor, rentabilizar o
uso da interatividade".

Valdecir Becker, da ITV,
concorda. "Prestamos
consultorias para emissoras que sequer
estão transmitindo digitalmente, mas já
querem descobrir o que fazer com a
interatividade", diz. Contudo, a abordagem é
bem diferente da das cabeças de rede,
afirma Becker. "Estão muito mais
preocupadas em agregar serviços, e não
apenas a levar informações atreladas à
grade de programação".

Público potencial
Com os televisores equipados com o

Ginga na praça e os aplicativos interativos
no ar, resta ainda uma questão: quando os
sete milhões de lares que assinam serviços

Para os radiodifusores, a
adoção do middleware nas
caixinhas de TV por
assinatura é a melhor saída.
"O objetivo é que as caixas
das operadoras possuam o
Ginga embarcado
permitindo a mesma
experiência interativa da TV
aberta em todas as
plataformas pagas", diz
Raymundo Barros.

Adaptar as aplicações pode ser a
melhor alternativa no curto prazo.
Mas, alerta Barros, é preciso analisar
caso a caso, buscando preservar uma
experiência interativa similar à da TV
aberta. "No processo de
desenvolvimento de uma aplicação
interativa as etapas que consumem
mais tempo são a definição dos
conteúdos, a navegação e usabilidade
e a criação das artes, no caso das
aplicações monomidias. Grosso modo
essas etapas seriam aproveitadas em
qualquer plataforma paga", explica.

José Marcelo Amaral, da Record,

ENTRE AS AFILIADAS A DISCUSSÃO AINDA ESTÁ NO
COMEÇO E NÃO HÁ UMA POSIÇÃO "OFICIAL" SOBRE OS
MODELOS A SEREM EXPLORADOS.

pagos de TV e têm maior poder de renda e,
portanto, acesso aos equipamentos mais
sofisticados, poderão ter acesso à
interatividade. "A W por assinatura tende a
ser reativa. Lançaram a alta definição
porque a TV aberta ia ser HD. Se houver
demanda dos assinantes, vão acabar
embarcando o Ginga em suas caixas", diz
David Britto do TQTVD.

As empresas de software se articulam
para iniciar um lobby internacional pela
adoção do middleware brasileiro em
outras plataformas. A idéia é mostrar as
vantagens do Ginga em comparação com
as plataformas de dados dos padrões
internacionais de TV digital, sejam elas
para W aberta ou para TV por assinatura.

"A TV por assinatura tende a ser
reativa. Se houver demanda, vão
embarcar o Ginga em suas caixas."
David Britto, da TQTVD

diz que ainda não há conversas com
as operadoras para reescrever os
aplicativos. "Entretanto, acreditamos
que haverá uma disposição por parte
das plataformas de TV paga para criar
mecanismos para a interoperabilidade
das aplicações", diz o engenheiro.

Ainda para este mês de março
está previsto o lançamento de uma
campanha do Fórum do Sistema
Brasileiro de TV Digital para
incentivar a compra de receptores
digitais. A campanha será dividida
em duas etapas. A primeira, que
contará com três filmes exibidos
na TV, reforçará o caráter aberto
da TV digital, bem como suas
qualidades, como o conteúdo em alta
definição e a mobilidade. Uma
segunda etapa, que deve ficar para
maio, divulgará os benefícios da
interatividade e do Ginga.
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