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24 especial tv aberta

As emissoras de TV continuam focadas 
em ampliar a produção e transmissão 

de programas em alta definição. Enquan-
to RedeTV e Bandeirantes contam com 
100% da grade em HD, as demais cami-
nham na mesma direção. “O conteúdo 
produzido pela RedeTV é 100% HD desde 
2008 e, em 23 de maio de 2010, a emissora 
fez a primeira transmissão em TV aberta 
no mundo de um programa ao vivo, em 
3D”, relembra Caetano Bedaque, diretor 
de comunicação da emissora. A novidade 
é no jornalismo. Recentemente, o depar-
tamento de operações adquiriu unidades 
de transmissão ao vivo via internet e um 

Mais conteúdo em alta definição
Já são muitas as opções de programação em HD, mas a publicidade entregue no formato ainda não decolou

Por Sandra rEGIna da SILVa

link em alta definição, o que vai aumen-
tar a capacidade de fazer coberturas ao 
vivo usando a tecnologia, segundo o di-
retor de jornalismo da emissora, Asdru-
bal Figueiró.

A MTV está bem adiantada e cerca de 
80% do que produz está no formato. “A 
tendência é termos 100% da nossa pro-
dução em HD para 2012”, prevê Valter 
Pascotto, diretor de engenharia e pro-
dução da MTV.

Na segunda quinzena de abril, a TV 
Gazeta de São Paulo iniciou os testes e 
a migração para a alta definição. “Neste 
momento, o foco é a completa instalação 

do novo parque tecnológico e o início dos 
testes dos equipamentos para a estreia da 
programação em HD”, afirma Marinês Ro-
drigues, superintendente de programa-
ção da TV Gazeta. “Optamos por priori-
zar a instalação dos equipamentos e dar 
total atenção a este projeto, que mobili-
zará toda a emissora neste primeiro se-
mestre de 2011”, completa. A previsão é 
de que a programação seja, aos poucos, 
transmitida em HD para chegar ao final 
deste ano com quase tudo no formato.

O programa Todo Seu será o piloto da 
transição, mas a data de estreia oficial não 
está definida. Marinês considera esta co-
mo a melhor estratégia para que ocorra 
“a transição e a adaptação à nova tecno-
logia com a tranquilidade que o projeto 
requer.” De acordo com a superintenden-
te, técnicos dos fornecedores contrata-
dos estão na emissora para o start up dos 
equipamentos e para o treinamento dos 
funcionários, incluindo workshops pa-
ra o departamento de maquiagem e be-
leza, treinamentos com os funcionários 
da área técnica (cinegrafistas, auxiliares, 
editores) e reuniões semanais de atuali-
zação com as chefias dos principais de-
partamentos, da cenografia aos direto-
res de programas. “Queremos que todos 
estejam totalmente familiarizados com 
nomenclaturas, softwares, aparelhagem, 
equipamentos, para que possamos come-
çar nossa produção em tempo integral. 
Esta fase inicial de adaptação é necessá-
ria para que não tenhamos nenhum tipo 

de problema futuramente”, complemen-
ta a executiva. 

Na Record todos os novos programas 
estão sendo produzidos em high defini-
tion, como a novela Rebeldes e o reality 
Ídolos. Mafran Dutra, presidente do co-
mitê artístico da Record, diz que é mais 
curta a lista dos que estão em formato 
padrão (standart definition): os progra-
mas de auditório, o desenho Pica-Pau e 
a novela Ribeirão do Tempo — esta aca-
ba de ser substituída por Vidas em Jogo, 
gravada em HD —, além de filmes e séries 
adquiridos não disponíveis no formato. 

“Vamos continuar a investir e a previ-
são é de que os programas de auditório 
estejam em HD até o final do ano”, avisa 
o executivo. A minissérie A História de 
Davi, que está em pré-produção — não 
deve ficar pronta neste ano —, será cap-
tada em HD. No caso de A Fazenda, que 
irá ao ar no segundo semestre, ainda há 
estudos sobre a possibilidade de estar 
em HD. Como se trata de um reality de 
confinamento, com mais de 40 câmeras 
ligadas 24 horas por dia, o volume para 
armazenar é enorme.

A Globo concentrou seus esforços ini-
cialmente no horário nobre. Octavio Flo-
risbal, diretor geral da rede, afirma que, 
das 18h à 1h da madrugada, atualmente 
entre 90% e 95% da grade estão em alta de-
finição. “Temos toda a capacidade neces-
sária para a captação, mas pode ocorrer 
um funil na pós-produção. Por isso, prio-
rizamos o horário nobre”, diz ele, justifi-

produção

Desenho animado Tromba Trem, da TV Cultura: emissora transmite grande parte da programação em HD e, em breve, jornalismo também entrará na fase da alta definição

Rebeldes, da Record: todos os novos programas são produzidos em high definition
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cando que é aí que se concentra 70% da 
receita publicitária. De acordo com Flo-
risbal, o volume está sendo ampliado aos 
poucos. O jornalismo deverá ficar no fi-
nal da fila, por apresentar diversas variá-
veis que complicam a adoção da tecnolo-
gia. Não há dificuldades com as imagens 
de estúdio, o difícil é com o material que 
vem de fora em diferentes formatos. Uma 
montagem resultaria “numa sanfona”.

A TV Cultura, de São Paulo, transmite 
grande parte da programação em HD e, 
em breve, será a vez de o jornalismo en-
trar na fase da alta definição, revela Fer-
nando Vieira de Mello, vice-presidente de 
conteúdo da Fundação Padre Anchieta. 
“A intenção é sempre ir ampliando o vo-
lume de produção em HD”, diz ele. 

 
Investimentos

As emissoras de TV realizaram inves-
timentos grandiosos para adotar o high 
definition, e continuam a investir. Para ter 
uma ideia, os acionistas da Globo injeta-
ram um valor superior a R$ 500 milhões 
em tecnologia digital, HD e 3D. Somen-
te em um novo estúdio, que saiu do ze-
ro, o SBT investiu entre R$ 20 milhões e 
R$ 25 milhões. 

A TV Gazeta investiu US$ 25 milhões 
apenas em equipamentos. “Mas esta não 
é a conta final. Além disso, há ainda toda 
a reforma da área técnica do sexto an-
dar da emissora, que receberá os equi-
pamentos, o novo mobiliário e as con-
tratações, em especial de funcionários 
preparados para a transição tecnológi-
ca: um coordenador de sistema de mí-
dia, além de profissionais da área de TI 
audiovisual”, detalha Marinês, da TV Ga-
zeta. A emissora também irá instalar um 
cenário virtual, o que implicará em uma 
reforma a ser feita nos próximos meses. 
Serão ainda contratados profissionais 
da área técnica e de produção, já que, 
com a mudança tecnológica, a emissora 
amplia a capacidade de funcionamento. 
“Por tudo isso, ainda não sabemos qual 
será o investimento final.”

Afiliadas
Fora do eixo Rio–São Paulo já é pos-

sível assistir à programação em alta de-
finição nas emissoras regionais. Na tela 
da goiana TV Anhanguera, por exem-

plo, há a veiculação de alguns filmes 
publicitários em HD e, segundo Ro-
naldo Ferrante, diretor de negócios da 
Organização Jaime Câmara, é possível 
verificar um crescimento no investi-
mento por parte das produtoras para 
produção em alta definição. A afilia-
da da Globo está com toda a captação 
em HD, mas não com toda exibição no 
formato. “O Globo Esporte local utili-
za cenário virtual e, ainda no primeiro 
semestre, estrearemos o novo cenário 
(virtual) do Jornal do Campo. O Bom 
Dia Goiás também é transmitido 100% 
em HD”, conta Ferrante.

Com quatro programas locais em al-
ta definição, a TV Jangadeiro, afiliada 

Marinês, da Gazeta: investimento de US$ 25 mi 

O Amor na Corda Bamba: curta metragem é a primeira experiência da RPC em 3D
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A indústria de eletroeletrônicos entregou 
para varejistas cerca de 11,5 milhões de 

aparelhos de TV em 2010, segundo dados 
da Associação Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Já as 
empresas do Polo Industrial de Manaus 
(PIM) que atuam no segmento eletroele-
trônico/bens de informação faturaram US$ 
15,7 bilhões no ano passado, de acordo com 
a Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus (Suframa), que considera o desempe-
nho como uma nova marca histórica, com 
crescimento de 37,36% sobre 2009.

Esse é o setor mais representativo da 
indústria do PIM, cujo volume totalizou 
US$ 26 bilhões (17% maior do que no ano 
anterior). Ana Maria Souza, coordenadora 
geral de estudos econômicos e empresa-
riais da Suframa, considera que a tendên-
cia é de o setor manter a trajetória cres-
cente, em decorrência do elevado número 
de projetos de diversificação e ampliação 
da produção aprovados pelo conselho de 
administração (CAS) do órgão.

Entre toda a produção no PIM, o pro-
duto em destaque fica para os televisores 
de tela de LCD. Em 2010, foram produ-
zidas 8,1 milhões de unidades com essa 
tecnologia, o que representou aumen-
to de 113,8% sobre a produção de 2009 – 
TVs de tubo, que tiveram queda de cerca 
de 30%, representam somente 10% do fa-
turamento dos fabricantes. Não há esta-
tísticas disponíveis sobre quantos destes 
aparelhos são HD ou ful HD.

Até o início de 2011, sete empresas ti-
nham projetos (voltados à produção de 
dispositivos de LCD para TVs e monitores 
de vídeo) aprovados pelo CAS, que, jun-
tos, totalizam cerca de US$ 1,3 bilhão de 
investimentos para os próximos três anos, 
além da geração de 2,3 mil novos empre-
gos diretos e indiretos. 

A primeira a começar a produzir telas 
de LCD no PIM foi a Philips do Brasil, em 
março de 2010, iniciando a nova fase de 
expansão e verticalização da cadeia pro-
dutiva de TVs de alta tecnologia, segun-
do a Suframa. A fábrica do dispositivo — 
chamada Local Module Assembly (LMA) 

Tela fi na, no topo da preferência
Em 2010, televisores de tela plana responderam por mais de 70% das vendas 

PRODUÇÃO

do SBT em Fortaleza, também já recebe 
comerciais em alta definição, principal-
mente dentro de Forró da Jangadeiro e 
Nossa Cozinha — os outros dois progra-
mas que estão em HD são Domingo Bra-
sileiro e Nordeste Mais. “Outros virão (em 
high  definition) em breve”, adianta Cha-
gas Vieira, diretor executivo do Sistema 
Jangadeiro de Comunicação.

A RBS, afiliada da Globo no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, que já exibe fil-
mes publicitários em HD, vem amplian-
do a produção local no formato. Desde 
dezembro de 2008, o Curtas Gaúchos é 
produzido e exibido em alta definição. 
Em março de 2011, foi a vez de o Patrola 
entrar no ar em alta definição e, em maio, 

Anonymus Gourmet passa a estar em HD. 
Afiliada da Globo no Paraná, a RPC TV, 

que exibe os curtas-metragens do qua-
dro Casos e Causos produzidos em HD, 
fez, em março último, a primeira expe-
riência em 3D. “Gravamos o curta-me-
tragem O Amor na Corda Bamba, com 
tecnologia Mistika, software de edição e 
pós-produção mais moderno para gra-
vações 3D”, conta Carlyle Avila, diretor 
de produção e programação da RPC. A 
produção e gravação foram realizadas 
em parceira entre a RPC TV e a Spin Fil-
mes, com as empresas espanholas SGO e 
S3D, responsáveis pelo desenvolvimen-
to da tecnologia. O filme será exibido no 
cinema em maio. 

chegar a um equilíbrio na balança comercial.
Para 2011, a expectativa para o setor é 

bastante otimista. Uma pesquisa da empre-
sa GfK Retail and Technology revela que, de 
janeiro a agosto de 2010, os três produtos 
eletrônicos que mais cresceram no Brasil 
quando comparado ao mesmo período do 
ano anterior foram TVs de tela fina, compu-
tadores portáteis e câmeras digitais. O estu-
do indica um aumento de 85% na compra 
de TVs de tela fina (LCD, plasma e LED) em 
relação ao mesmo período no ano passado.

TV digital
As vendas de televisores com conver-

sor integrado têm sido um dos termôme-
tros da adoção da TV digital no Brasil. Em 
2011, o Fórum do Sistema Brasileiro de 
TV Digital Terrestre (SBTVD) estima que 
serão vendidos, no mínimo, dez milhões 
de televisores com conversor integrado, 
quase o dobro do ano anterior. De acor-
do com dados do fórum, dos oito milhões — instalada pela Philips consumiu ini-

cialmente US$ 10 milhões e produz atu-
almente 40% do total de dispositivos de 
LCD consumidos pela fabricante, mas tem 
capacidade para atender toda sua deman-
da futuramente. Em três anos, o investi-
mento total da Philips na fabricação de 
LCD poderia ultrapassar R$ 700 milhões, 
mas a empresa anunciou recentemente 
sua intenção de deixar de produzir apa-
relhos de TV, por conta da concorrência 
dos fabricantes asiáticos.

A Samsung também já começou a ope-
rar sua unidade de produção de displays 
de LCD, com investimentos de US$ 350,7 
milhões. Digiboard, H-Buster da Amazô-
nia, Brivictory do Brasil e Semp Toshiba 
estão em processo de implantação, com 
estimativa de US$ 460 milhões de inves-
timentos. Já a LG Eletronics da Amazônia 
conseguiu aprovação de seu projeto em 
dezembro último, e prevê injetar em sua 
unidade US$ 355,5 milhões.

Para a Suframa, tudo isso significa gera-
ção de milhares de novos empregos nos pró-
ximos anos, além de permitir a substituição 
gradual de importações pela fabricação lo-
cal dos componentes e, consequentemente, 

de receptores de TV digital colocados no 
mercado em 2010, seis milhões foram de 
TVs integradas, 1,5 milhão de celulares e 
500 mil de outros dispositivos.

A expansão da cobertura do sinal digi-
tal no Brasil impulsiona a venda desses re-
ceptores. A cobertura atual é de cerca de 75 
milhões de habitantes. A expectativa do go-
verno é de acelerar o processo de implan-
tação da TV digital e que, até 2016, ela es-
teja em todo o País. “Com a proximidade 
da Copa e o advento da Olimpíada, com 
certeza, até 2016, vamos ter uma mudança 
quase definitiva nessa área”, declarou o mi-
nistro das Comunicações, Paulo Bernardo.

No mundo, o mercado potencial do 
ISDBT (padrão adotado no Brasil, Ja-
pão e alguns países da América Lati-
na) é de 543 milhões de habitantes, 
superior ao padrão norte-americano 
(ATSC), estimado em 512 milhões. (SRS)

Vendas de televisores no Brasil

2008 2009 2010

LCD/Plasma/LED 3.012 5.004 8.588

Convencional 7.979 4.032 3.609

Total 10.991 9.036 12.197

Cazé no programa Grampo: MTV planeja ter 100% de sua programação em alta defi nição até 2012

Paulo Bernardo, ministro das Comunicações: 
TV digital deve cobrir todo o País até 2016
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do com dados do fórum, dos oito milhões 

FO
TO

LI
A

.C
O

M

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-05-11 08:59:08 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-05-11 08:59:08 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 24-27, 9 maio 2011.




