
LUGAR DE WEB E NA TV
A IDEIA DE COLOCAR A INTERNET NA TV VIROU REALIDADE.
SAIBA O QUE AINDA VEM POR AÍ PRISCILA JORDÃO

-> Falta pouco para as TVs ficarem tão conectadas quanto os computa-
dores. Mostrar um vídeo do YouTube para a família na telona, sem levantar do sofá, já é
possível em alguns televisores à venda no Brasil. Mas isso é só o começo de uma revolução.
Em pouco tempo, as TVs vão sofrer transformações tão grandes quanto as que atingiram os
computadores no início da internet. Usá-las para navegar na web é uma ideia especialmente
interessante no Brasil, onde, segundo o IBGE, só 23% da população têm computadores com
acesso à internet, mas 95% das casas possuem TV.

O cenário atual é bastante diferente de 15 anos atrás, quando começaram as tentativas de
fazer a TV e a web convergirem. "Vários esforços foram feitos na década de 90. Porém, não
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resultaram em tecnologias aproveitáveis na épo-
ca", diz o professor Marcelo Zuffo, diretor do Labo-
ratório de TV Digital da Escola Politécnica da USP.
A ideia começou a virar realidade em aparelhos
como a Apple TV, lançada em 2005. Ela reproduzia
vídeos e outros conteúdos da web na televisão,
mas nunca se popularizou.

Várias das questões que, no passado, dificulta-
vam o acesso à internet pela TV já têm solução.
As principais eram problemas com a usabilidade e
a falta de conteúdo. Dependendo da interface do
aparelho de TV, a experiência de navegar na web
sentado no sofá pode ser decepcionante. Digitar
palavras usando um controle remoto, por exemplo,
não é nada prático. Além disso, abrir um site na
telona e tentar ler o que está escrito a cinco metros
de distância pode ser frustrante. Uma pesquisa da
LG mostra que 69% dos telespectadores preferem
assistir a vídeos da web no próprio computador por
causa desses problemas.

O caminho adotado pelos fabricantes de televisores
para contornar essas dificuldades é usar widgets. Em
vez de um browser genérico, a tela mostra ícones que
levam a serviços como YouTube, Skype, Picasa, Twitter
e sites de notícias. Para que eles possam ser usados,
o aparelho deve estar ligado à internet por meio de
uma conexão Ethernet ou Wi-Fi. A Samsung lançou,
desde o ano passado, 21 modelos com esse recurso.
Eles incluem acesso a sites como Terra, Getty Images
e Skype. Já a LG colocou widgets nos modelos mais
avançados, e pretende fazer o mesmo em 50% dos te-
levisores a ser anunciados neste ano. A Sony também
está na jogada, com widgets do Yahoo e do Twitter.
Segundo Rafael Cintra, gerente sénior da área de tele-
visores da Samsung, a empresa vai oferecer, ainda
neste ano, widgets do Google Maps, do Apontador, da
ESPN e do Facebook. A intenção não é permitir o aces-
so a qualquer site da web. "Ninguém vai abrira página
de sua conta no banco no meio da sala. Nosso foco é
em entretenimento", diz Cintra. Essa parece ser a pos-
tura predominante entre os fabricantes.

Zuffo, da USP, prevê que, em breve, os widgets vão dar
lugar a uma interface mais versátil para navegar na
web. A Google TV, apresentada em maio, vai nessa di-
reção. Essa tecnologia, que deve começara aparecer
nos televisores em setembro, mostra, na tela, um
campo para pesquisas. Usando o buscador do Google,
o usuário localiza vídeos e outros tipos de conteúdo na
web. Para o consumidor, o Google TV traz o acesso a
sites mais variados que aqueles disponíveis por meio
de widgets. Para o Google, é a oportunidade de aboca-
nhar uma fatia maior do mercado publicitário veicu-
lando anúncios também na TV. O Google diz que, para
funcionar bem, o Google TV requer uma conexão de
3 Mbps ou mais. Isso pode ser um problema no Bra-
sil. Um estudo da Akamai mostra que a velocidade
média da banda larga no país é de apenas 1,3 Mbps.
Para Fernanda Summa, gerente de TVs da LG, 2 Mbps
é a velocidade mínima recomendável. "Achamos que
o modelo do Google não funcionaria bem aqui. O
acesso à internet teria de ser mais rápido", diz ela.

Raymundo Barras, diretor da divisão de engenharia
da TV Globo em São Paulo, diz que o aparelho do futuro
deverá mostrar conteúdo da web relacionado à pro-
gramação das emissoras. Para ele, o caminho é usar a
internet em conjunto com o Ginga, padrão que empre-
ga o sinal da TV digital para transmitir conteúdo inte-
rativo. O Ginga, porém, ainda depende da definição de
normas técnicas para ser usado mais amplamente.
Essas normas vão especificar detalhes como o tama-
nho máximo dos aplicativos. Além disso, por enquan-
to, são raros os televisores — como alguns modelos da
série Time Machine LH45, da LG — que já saem da fá-
brica prontos para o Ginga.

CADÊ
O GINGA?
O SBT, a Band e a
Globo já têm
aplicações
experimentais
baseadas no Ginga,
o recurso de
interatividade
incluído no padrão
brasileiro de TV
digital. Um
aplicativo do Big
Brother Brasil, por
exemplo, permitirá
votar em quem vai
para o paredão
pela TV. Outra
aplicação já fornece
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a Copa do Mundo.
"Cada programa
vai ter seu próprio
canal de interativi-
dade", diz Raymun-
do Barras, diretor
da divisão de
engenharia da TV
Globo em São
Paulo.
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