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A televisão brasileira completa
60 anos amanhã. Mas, em vez
de comportar-se como uma
idosa, está em plena fase de re-
novação graças à evolução tec-
nológica. Embora apenas seis
décadas separem a primeira
transmissão feita pela TV Tupi,
de São Paulo, para cerca de 200
aparelhos importados por Assis
Chateaubriand para a ocasião,
as perspectivas atuais parecem
tornar os primórdios da televi-
são nacional ainda mais longí-
quos do que são de fato.

Pela primeira vez na história,
fabricantes de televisores como
LG e Sony afirmam que vende-
rão mais aparelhos de tela plana
e de alta definição (HD) no país
do que os clássicos aparelhos de
tubo, com os quais os consumi-
dores conviveram até hoje. “Em
2009, vendemos 3,3 milhões de
televisores tela plana e a expec-

tativa deste ano é chegar aos 5,2
milhões”, afirma o diretor de
comunicação e publicidade da
Sony Brasil, Lúcio Pereira.

A novidade é que os novos
aparelhos trazem benefícios que
vão além da qualidade das ima-
gens. Cerca de 25 novos mode-
los, lançados este ano pela fa-
bricante japonesa, chegam às
lojas do país com possibilidade
de conexão direta à internet por
meio do controle remoto. A
companhia firmou parceria
com empresas como o portal
Terra, SBT e até com o Youtube,
canal de vídeos on-line, para
disponibilizar interatividade ao
usuário, o que muda completa-
mente o modelo de negócio para
emissoras e fabricantes.

Uma das emissoras que faz
parte do projeto de transmissão
interativa proposto pela Sony e
pela LG é a TV Bandeirantes. De
acordo com o vice-presidente
Frederico Nogueira, a emissora
investe no desenvolvimento de

aplicativos que, no curto prazo,
serão capazes de aumentar a
quantidade de informações que
podem ser transmitidas em
tempo real e aumentar a intera-
tividade com o público. “Sere-
mos capazes de melhorar o mo-
delo de mensuração de audiên-
cia e melhorar o diálogo com o
telespectador”, diz Nogueira.

Um outro aspecto da reno-
vação está no oferecimento de
serviços por meio do televisor.
Segundo Sidney Longo, diretor
do núcleo de TV digital do Cen-
tro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (CPqD), entidade espe-
cializada em inovação tecnoló-
gica, a televisão deixa de ser
um meio somente de entrete-
nimento para tornar-se uma
plataforma de venda de servi-
ços. A criação de um padrão
brasileiro de TV digital aberta
permitirá, em breve, executar
pelo controle remoto todos os
serviços hoje acessados pelo
computador. “Todos os bancos
nacionais estão olhando com
bastante interesse para isso”,
afirma Longo.

Tecnologia 3D
A televisão, no ano em que co-
memora seus 60 anos, também
renova suas ameaças ao cinema
— meio de comunicação que na
década de 50 chegou a ter a
morte anunciada com o apare-
cimento do televisor domésti-
co. A tecnologia 3D, que nos
anos 70 e 80 era exclusividade
da tela grande, agora entra na
sala do consumidor devido o
lançamento de novos aparelhos
e óculos mais modernos.

“Precisamos novamente nos
renovar, digitalizando as salas
de cinema e buscando apresen-
tar filmes mais bem elaborados
e até programas em tempo real
para manter o nosso público”,
afirma o diretor de comercial do
Kinomax, representante dos ci-
nemas Cinemark, Marcelo Sil-
veira. Mas todas essas mudan-
ças estão apenas no começo.
Para a televisão, o futuro já está
programado. “A última Copa do
Mundo foi a da alta definição.
Daqui quatro anos, será do 3D”,
afirma Pereira, da Sony. ■

Em vez de envelhecer,
televisão se reinventa
Ao comemorar 60 anos no país, as telinhas têm um futuro promissor à frente,
garantido pela interatividade e pela chegada das transmissões em 3D

EXPANSÃO

Dell planeja abertura de fábrica
na China no próximo ano
A Dell planeja abrir uma segunda linha de produção na China, além da
cidade de Xiamen, no ano que vem, expandindo sua presença na região.
A escolhida foi Chengdu, oeste do país, que deve empregar 3 mil
funcionários, segundo informou a fabricante. Companhias estrangeiras
de tecnologia, desde HP à Acer, têm investido nos últimos anos na China,
hoje o segundo maior mercado do mundo para computadores pessoais.

VIDEOGAMES

Sony anuncia que deve manter meta de
venda de 15 milhões do PlayStation 3
A Sony anunciou que as vendas de seu console PlayStation 3 caminham
para a meta de 15 milhões de unidades para o ano fiscal até março de
2011, com as vendas de abril a setembro levemente acima das projeções.
A empresa enfrenta uma disputa com a Microsoft nos próximos meses,
com as duas concorrentes voltando seu foco para complementos em
games controlados por mecanismos sensíveis ao movimento.
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A ATRIZ VIDA ALVES,

ROLANDO BOLDRIN

Ator, cantor e compositor

TRÊS PERGUNTAS A...

“Salve a memória
daqueles que iniciaram
essa mágica”

Pierre Yves Refalo

Na próxima Copa do
Mundo, em vez de

partidas em alta
definição, público

verá jogos em 3D,
na sala de casa,

dizem fabricantes

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

“A televisão deixa
de ser um meio
somente de
entretenimento
para tornar-se
uma plataforma de
venda de serviços

Sidney Longo,
diretor do núcleo de

TVDigital do CPqD
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SEGURANÇA DIGITAL

Panda Security deverá contestar na
Europa aquisição da McAfee pela Intel
A Panda Security, fabricante de softwares de segurança, considera
contestar, em órgãos de controle da concorrência da Europa, a recente
aquisição da McAfee (que atua no mesmo segmento) pela Intel.
O presidente global da companhia, Juan Santana, disse que o negócio
dá à McAfee uma vantagem competitiva desleal, uma vez que passa a ter
acesso a códigos de chips de grande parte dos computadores disponíveis.

AQUISIÇÂO

Motorola compra produtora
de software alemã Aloqa
A produtora alemã de software Aloqa, que desenvolve programas
que permitem ao usuário encontrar conteúdo relevante da web, foi
adquirida pela Motorola. A Aloqa vai ser adicionada à plataforma
Motoblur, que integra redes sociais, email, notícias e aplicações do usuário.
Também será unida à divisão Mobilidade da Motorola, que inclui set-top
boxes e celulares e deve ser separada da companhia no início de 2011.

Tannen Maury/Bloomberg
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A ousadia de Vida Alves ao
protagonizar o primeiro
beijo da TV brasileira,
contracenado com o ator
Walter Foster, em 1951,
surpreendeu a muitos
telespectadores. Hoje a
atriz trabalha para manter
viva a história da televisão
no Brasil que, aos 60 anos,
ainda não tem incentivo
suficiente para manter sua
memória. “Eu plantei, se
vou colher não sei, e se não
colher, colherão por mim,
pois a raiz existe”, diz Vida
referindo-se à Pró-TV –
Associação dos Pioneiros,
Profissionais e
Incentivadores da Televisão
Brasileira, fundada em
1995 e que funciona em sua
residência, em São Paulo.
Este ano foi criado o Centro
de Memória e
Documentação, uma
parceria da Pró-TV com a
empresa Memoriarte,
patrocinadas pela Caixa
Cultural, com o objetivo
preservar e disponibilizar o
acervo, que continua forte
na lembrança de Vida.
“Quando a TV chegou ao
Brasil a reação era de
espanto e entrega total à
vontade de vencer. O
Cassiano Gabus Mendes foi
nomeado diretor artístico
na Tupi, e ele nunca tinha
visto uma televisão, era
tudo novidade”, conta.
■ Mariana Celle

FUNDADORA DA PRÓ-TV

Divulgação

O cantor e ator Rolando Boldrin
bem que tentou carreira no rádio.
Fez teste em várias emissoras de
São Paulo até conseguir, em 1958,
integrar o quadro de figurantes
da Rádio e TV Tupi, em São Paulo,
dirigida por Assis Chateaubriand.
Nunca mais conseguiu sair
da frente das câmeras. Boldrin,
que fez mais de 20 novelas,
hoje tem um programa chamado
Sr. Brasil, na TV Cultura e conta
a seguir o que mudou na
televisão nos últimos 52 anos.

Qual era o sentimento
e a reação dos artistas

e profissionais quando a
televisão começou no Brasil?
Havia muita empolgação.
Os corredores dos estúdios
da TV Tupi, no Sumaré [bairro
paulistano], viviam cheios de
artistas famosos que estavam ali
para os programas ao vivo. Eu,
um rapazinho de 22 anos chegado
do interior, era um deslumbrado.
Ali, na minha frente, de repente
estavam: Grande Otelo, Ataulfo
Alves, Lamartine Babo, Nelson
Gonçalves e tantos outros
monstros do rádio brasileiro que,
com a chegada dos televisores,
tiveram seus contratos ampliados.

A interatividade pode ser
considerada um momento
transitório, como ocorreu
em 1950, com rádio e a
televisão convencional?
A televisão, como o cinema
será sempre a atração visual
mais interessante, mas novas
formas vão se incorporando via
internet e outros meios. Ainda
veremos muita novidade em
termos de captação de imagens.

Quais são suas maiores
lembranças?
Tinha a curiosidade de um capiau
que não conseguia entender

como nossa imagem passava
por fios para chegar à tela.
E eu aparecia nela (na tela).
No início era tudo novidade, além
do progresso tecnológico. Depois
veio a contribuição cultural por
meio dos telejornais, muito mais
criativos que os de hoje e, ainda
os teleteatros, os humoristicos, os
musicais. Os repórteres, valentes
e arrojados, participavam das
notícias no próprio local, como
Carlos Espera, Tico-Tico, Mauricio
Loureiro Gama e Goulart de
Andrade, entre outros. Salve a
memória dos artistas e técnicos
que iniciaram essa mágica. M.C

“A televisão, como
o cinema será
sempre a atração
visual mais
interessante,
mas novas formas
vão se incorporando
via internet e
outros meios

Text Box
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