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ETHEVALDO SIQUEIRA/AE

Indústria traz a revolução
tecnológica pela TV
Feira em Berlim mostra que casamento entre TV e web deve mudar relação de consumo

● Futuro próximo
Os novos modelos de negócios
permitirão, nos próximos três a
cinco anos, até o acesso a redes
de TV paga de todo o planeta, por
preços próximos de zero.

Globalização. TV conectada vai permitir acesso a canais por assinatura do mundo inteiro

WTorre SPE XV Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 13.141.438/0001-31 – NIRE 35.224.984.747

Ata da Assembléia Geral de Transformação da WTorre SPE XV Investimentos Imobiliários Ltda. 
em Sociedade por ações com a denominação de Real Vertico Participações S.A.

Aos 25 dias do mês de maio de 2011, às 10h, na com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Rua George 
Eastman, nº 280, sala 134,Vila Tramontano, CEP 05690-000, presente a totalidade dos sócios: WTorre S.A., sociedade por 
ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 280, sala 59, Vila Tramontano,
CEP 05690-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.022.301/0001-65, com seus atos arquivados na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.328.272, neste ato representada por seus diretores Srs. Walter Torre Junior e
Paulo Remy Gillet Neto, abaixo qualificados; e WTorre SPE II Investimentos S.A., sociedade por ações com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman nº 280, Sala 82, Vila Tramontano, CEP: 05690-000,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.607.043/0001-41, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob NIRE 35.300.338.731, neste ato, representada por seus diretores Srs. Walter Torre Junior e Paulo Remy 
Gillet Neto, abaixo qualifi cados; e ainda, Walter Torre Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.581.240 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 769.228.638-87,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman nº 280, Vila 
Tramontano, CEP 05690-000; e Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
inscrito no CRA-SP sob nº 54 682, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.265.568-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 139.772.102-20, residentes e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua 
George Eastman nº 280, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Walter Torre 
Junior, que convidou o Sr. Paulo Remy Gillet Neto para exercer o cargo de Secretário, ficando, assim, constituída a 
mesa. I. Inicialmente, as sócias WTorre S.A. e WTorre SPE II Investimentos S.A., retiram-se da Sociedade, cedendo 
e transferindo, a totalidade de suas quotas aos novos sócios Srs. Walter Torre Junior e Paulo Remy Gillet Neto da 
seguinte forma e proporção: (i) a WTorre S.A., titular de 999 (novecentas e noventa e nove) quotas com valor unitário de 
R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, e que perfazem um montante de 
R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), cede e transfere 880 (oitocentas e oitenta) quotas, com valor nominal 
unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao novo sócio Sr. Walter Torre Junior; 
e 119 (cento e dezenove) quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 119,00 (cento e deze-
nove reais) ao novo sócio Sr. Paulo Remy Gillet Neto. As presentes cessões são efetuadas com a expressa renúncia 
ao direito de preferência que assiste à sócia WTorre SPE II Investimentos S.A. (ii) por sua vez, a sócia WTorre SPE II 
Investimentos S.A., titular de 1 (uma) quota com valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente subscrita e integralizada,
neste ato, em moeda corrente nacional, e que perfaz um montante de R$ 1,00 (um real), cede e transfere sua única 
quota ao sócio Sr. Paulo Remy Gillet Neto, com a expressa renúncia ao direito de preferência que assiste aos demais 
sócios. II. Após, os novos sócios da Sociedade, de maneira unânime, deliberam, para melhor atender os interesses 
sociais, proceder à transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para o de sociedade 
por ações, regida pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada, com a conseqüente transformação de seu Contrato Social 
em Estatuto Social, de forma a cumprir as exigências legais pertinentes ao novo tipo societário, entre elas a alteração 
da denominação social da Sociedade, que passará a ser “Real Vertico Participações S.A.”. III. Inexistindo quaisquer 
impedimentos legais e satisfeitos todos os requisitos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, a Sociedade manterá a 
mesma estrutura e integridade, operando com os mesmos ativos e passivos, mantendo a mesma escrituração, atendidas 
as exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios,
sendo garantidos os direitos dos credores, situação essa que os acionistas reconhecem e aprovam, sem quaisquer 
restrições, convertendo-se as participações na Sociedade, ora transformada, em subscrição e integralização do seu 
novo capital social. IV. Sendo assim, o capital social da Sociedade passa de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 
(mil) quotas totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente e com direito a um voto cada para R$ 1.000,00 
(mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, e com direito a voto, divididas 
entre os acionistas da seguinte forma:
Acionistas       Nº de Ações %
Walter Torre Junior 880 88%
Paulo Remy Gillet Neto 120 2%
Total 1.000 100
V. Outrossim, decidem os novos acionistas alterar o objeto social da Companhia para melhor adequá-lo às novas ati-
vidades desenvolvidas pela Sociedade. Desta forma, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a viger com a seguinte 
redação: Art. 2º – O objeto social abrange: a) controle direto ou indireto de sociedades subsidiárias empresárias, como 
acionista ou quotista; b) Prestação de serviços administrativos de gestão empresarial; c) Consultoria e planejamento 
em administração de negócios; e d) locação e/ou sulocação de bens móveis, imóveis e equipamentos a terceiros. VI.
Ademais, resolvem os acionistas alterar a forma de administração da Companhia que passará a ser administrada por 
um Diretoria composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Vice- Presidente, de 
modo que artigo sobre a administração da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 6º – A Companhia 
será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dois) membros, sendo, obrigatoriamente, 01 (um) Diretor Presi-
dente e 01 (um) Diretor Vice-Presidente, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 03 (três) anos,
podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro – A Diretoria será investida em suas funções mediante assinatura de Termo 
de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão.
Parágrafo Segundo – Mesmo após o término do prazo do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus 
cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembléia Geral. Parágrafo Terceiro – Aos Diretores caberá 
dirigir e coordenar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas de atuação, as metas a serem atingidas, os 
procedimentos a serem adotados e a nomeação e destituição dos membros dos órgãos de administração das socie-
dades controladas, direta ou indiretamente, Companhia. VII. Tendo em vista todas as deliberações acima expostas,
decidem os acionistas aprovar o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar, a partir desta data, com a redação 
consolidada, já efetuadas todas as alterações acima mencionadas: Estatuto Social da Real Vertico Participações 
S.A.: Capítulo I – Denominacão, Duração, Objeto e Sede: Art. 1º – A Companhia tem a denominação de Real Vertico 
Participações S.A., sendo uma sociedade anônima de capital fechado, com duração por prazo indeterminado, e se 
regerá por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie. Art. 2º – O objeto social abrange: a) controle direto ou indireto 
de sociedades subsidiárias empresárias, como acionista ou quotista; b) Prestação de serviços administrativos de
gestão empresarial; c) Consultoria e planejamento em administração de negócios; e d) locação e/ou sulocação de bens 
móveis, imóveis e equipamentos a terceiros. Parágrafo Único: os serviços constantes do objeto acima, que se refiram 
as atividades técnicas ou reguladas, serão prestadas exclusivamente por funcionários ou por diretores devidadamente 
habilitados ou capacitados. Art. 3º – A Companhia tem sede e foro na Rua George Eastman, nº 280, sala 134, Vila 
Tramontano, CEP 05690-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo ma filiais, escritórios e representa-
ções em qualquer localidade do país ou do exterior através de deliberação da Diretoria. Capítulo II – Capital e das 
Ações: Art. 4º – O capital social é de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, e com direito a voto. Art. 5º – Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.
Parágrafo Primeiro – As ações, se necessário, serão representadas por Certificados de Múltiplos de Ações, que levarão 
a assinatura do Diretor-Presidente. Parágrafo Segundo – A transferência das ações operar-se-á por termos lançados 
em livro próprio da Companhia. Capítulo III – Administração: Art. 6º – A Companhia será administrada por uma 
Diretoria composta de 02 (dois) membros, sendo, obrigatoriamente, 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor Vice-
Presidente, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo 
Primeiro – A Diretoria será investida em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas 
das Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. Parágrafo Segundo – Mesmo após 
o término do prazo do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova 
Diretoria, eleita pela Assembléia Geral. Parágrafo Terceiro – Aos Diretores caberá dirigir e coordenar as atividades da 
Companhia, estabelecendo as linhas de atuação, as metas a serem atingidas, os procedimentos a serem adotados e 
a nomeação e destituição dos membros dos órgãos de administração das sociedades controladas, direta ou indiretamente,

Companhia. Art. 7º – Competirá a qualquer dos Diretores convocar e presidir as reuniões de Diretoria e as da Assem-
bléia Geral. Art. 8º – A Diretoria deliberará por unanimidade, cabendo ao Presidente também o voto de qualidade, além 
de seu voto normal. Art. 9º – Os membros da Diretoria receberão os honorários e participações, globais ou individuais,
que a Assembléia Geral determinar. Art. 10 – A Diretoria terá os mais amplos poderes para deliberar sobre todo e 
qualquer assunto relativo aos negócios da Companhia, que não seja da competência da Assembléia Geral, adquirir,
alienar e onerar bens móveis e imóveis, inclusive direitos a eles relativos, contratar empréstimos e financiamentos, de 
qualquer espécie e valor, bem como conceder, em nome da Companhia, fianças, avais ou qualquer outra modalidade 
de garantia, em favor de pessoa física ou jurídica, mas exclusivamente quando necessário ao desempenho de atividade 
de seu interesse social. Art. 11 – Cabe à Diretoria a prática de todas as operações e atos relativos aos fins da Com-
panhia, que será representada sempre: (i) Conjuntamente, pelos 2 (dois) Diretores; ou (ii) Por 1 (um) Diretor conjunta-
mente com um Procurador, devidamente constituído por quaisquer 2 (dois) Diretores, especificamente para cada
ocasião; ou (iii) Por 2 (dois) Procuradores, devidamente constituídos por quaisquer 2 (dois) Diretores, especifi camente 
para cada ocasião. Art. 12 – A Companhia, mediante a assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores, poderá nomear e 
constituir procuradores, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instrumento de mandato os poderes e o seu 
prazo de vigência, que nunca será superado a 12 (doze) meses, ficando excluídas destas exigências as que tiverem 
fi nalidade judicial. Capítulo IV – Conselho Fiscal: Art. 13 – O Conselho Fiscal não será permanente e será composto 
de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não, eleitos em Assembléia Geral, e funcionará, apenas,
nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas, na forma do artigo 161, § 2° da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Primeiro – Os suplentes serão convocados segundo a ordem de idade, a começar pelo mais velho, para 
substituir os membros do Conselho Fiscal em seus impedimentos, faltas, licenças ou mortes. Parágrafo Segundo – Os 
membros do Conselho Fiscal terão a qualificação, atribuições e prazo de mandato previstos em lei, devendo a Assem-
bléia Geral que os eleger fixar-lhes a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. Capítulo V – Assembléia 
Geral: Art. 14 – A Assembléia Geral é o órgão soberano da Companhia e se reunirá, ordinariamente, dentro dos 4 
(quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
a exigirem. Art. 15 – A Assembléia Geral discutirá e deliberará sobre propostas dos acionistas e sobre as contas e 
propostas apresentadas pela Diretoria, capitalizará o resultado da correção monetária do capital social, elegerá a 
Diretoria, fixará os honorários e participações dos Diretores e decidirá sobre a instalação do Conselho Fiscal. Capítulo 
VI – Exercício Social: Art. 16 – O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano, fi ndo o qual serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras exigidas pela legislação vigente, podendo ser levan-
tados balanços a qualquer tempo, com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos. Art. 17 – Feitas as 
necessárias anotações, dos lucros líquidos apurados no balanço anual deduzir-se-ão: a) 5% (cinco por cento) para o 
Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202, da Lei no 6.404/7 , para distribuição, como dividendo 
obrigatório, aos acionistas; e c) o saldo que se verificar após as destinações acima terá a aplicação lhe for dada pela 
Assenibléia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais. Parágrafo Primeiro – Os divi-
dendos não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia.
Parágrafo Segundo – A Assembléia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer presente, deliberar a dis-
tribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de todo lucro. Art. 18 – A Diretoria poderá determinar o levanta-
mento de balanços e demonstrações trimestrais ou semestrais e, com base em tais balanços, formular propostas,
devendo, nesse caso, convocar a Assembléia Geral. Capítulo VII – Liquidação: Art. 19 – A Companhia entrará em 
liquidação por deliberação da Assembléia Geral ou nos casos previstos em lei. Parágrafo único – Compete à Assembléia 
Geral determinar o modo de liquidação, eleger o Conselho Fiscal e nomear o liquidante, que deverão atuar no período 
da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII – Disposições Gerais: Art. 20 – No caso de qualquer acionista 
desejar alienar suas ações a estranhos, os demais acionistas terão preferência para adquiri-ias, em igualdade de 
condições. Parágrafo Primeiro – Dando-se a hipótese prevista neste artigo, o acionista deverá manifestar, por escrito,
à Diretoria, a intenção de alienar suas ações, mencionando preço desejado, nome, qualificação e domicílio do compra-
dor interessado, cabendo à Diretoria transmitir esses dados aos acionistas da Companhia. Dentro de 30 (trinta) dias, a 
contar do recebimento, pela Diretoria, de aviso da pretendida alienação,os demais acionistas poderão exercer o direito 
de preferência para a aquisição das ações colocadas à venda, sendo que, se mais de. um desejar usar dessa faculdade,
serão elas adquiridas na proporção das ações possuídas pelos acionistas interessados na compra. Parágrafo Segundo 
– Inexistindo manifestação de qualquer acionista, dentro do prazo, da vontade de adquirir as ações colocadas à venda,
ficará o acionista que pretender aliená-las, livre de as transferir àquele primitivo interessado, mas sempre pelo preço 
e condições daquela oferta inicial. Parágrafo Terceiro – As disposições deste artigo não se aplicam às transferências 
causa mortis a herdeiros necessários ou cônjuge sobrevivente. Parágrafo Quarto – A transferência de ações tratada 
neste artigo deverá respeitar, ainda, os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Art. 21 – Os 
casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral, observados os dispositivos legais em vigor.”
Feito isto, e atendendo à solicitação do Sr. Presidente, procedeu-se à renúncia dos antigos administradores da Socie-
dade os Srs. Nilton Bertuchi, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 149.144, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 23.292.880-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.514.838-47, e Francisco Geraldo Caça-
dor, brasileiro, casado, engenheiro, CREA-SP nº 12.450, CPF/MF nº 182.092.626-53, ambos residentes e domiciliados 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman, nº 280, Vila Tramontano, CEP 
05690-000, dando a eles a mais ampla, geral e irrestrita quitação com relação aos atos praticados no exercício de 
suas funções como Administradores da Sociedade. Ato contínuo, foi feita a eleição dos membros da Diretoria, os quais 
terão mandatos pelo período de 3 (três) anos, encerrando-se com a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no 
ano de 2014. Feita a eleição e apurados os votos, verificou-se que foram eleitos para o cargo de Diretor Presidente o 
Sr. Walter Torre Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 7.581.240 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 769.228.638-87, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman nº 280, Vila Tramontano, CEP 05690-000; 
e, para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, inscrito no CRA-SP sob nº 54 682, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.265.568-0 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 139.772.102-20, residentes e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório na Rua George Eastman nº 280, Vila Tramontano, CEP 05690-000, que estando presentes, aceitaram as 
respectivas nomeações, tomaram posse imediata mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registro de Atas 
de Reunião da Diretoria, e declararam, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 
por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 
§ 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3o do art. 147 
da Lei no 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e 
não têm, nem representam, interesses conflitantes com os da companhia, na forma do art. 147 da Lei no 6.404/76,
não estando incursos em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis.
A seguir, a Assembléia autorizou a Diretoria a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade dos atos 
da Sociedade por Ações, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem 
necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que regem 
a matéria. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como 
ninguém solicitou a palavra, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavrar a presente ata, bem como a 
transcrição, na íntegra, do Estatuto Social. Reaberta a sessão, procedi à leitura em voz alta e, em seguida, tendo sido 
aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de maio de 2011. (ass.) Walter Torre Junior – Presidente; 
Paulo Remy Gillet Neto – Secretário; Acionistas: Walter Torre Junior; Paulo Remy Gillet Neto. Diretores eleitos: Walter 
Torre Junior; Paulo Remy Gillet Neto. Sócios cedentes: WTorre S.A. (neste ato por seus Diretores Srs. Walter Torre Junior 
e Paulo Remy Gillet Neto).WTorre SPE II Investimentos S.A. (neste ato por seus Diretores Srs.Walter Torre Junior e Paulo 
Remy Gillet Neto). Administradores renunciantes: Nilton Bertuchi Francisco Geraldo Caçador. Testemunhas: 1. Larissa 
Yuri Scabin, RG 47.817.325-8 SSP-SP, CPF 404.282.718-71. 2. Talita Souza Luz, RG 49.496.929-5 SSP/SP, CPF
386.650.228-13. Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o
nº 274.132/11-4 e NIRE 35.300.396.421 em 21/07/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

Ethevaldo Siqueira
ENVIADO ESPECIAL / BERLIM

De um lado, é a evolução da tec-
nologia da imagem digital, da
alta definição e da TV 3D. De
outro, é a convergência de con-
teúdos e serviços, que trans-
forma o televisor doméstico
numa plataforma de múlti-
plos conteúdos e aplicativos.
Essa é a revolução por trás de
cada televisor mostrada por
esta edição da feira de eletrôni-
cos IFA, em Berlim.

O melhor exemplo dessa revo-
lução é TV conectada, resultado
do casamento entre o televisor e
a internet. Surge daí uma nova
televisão à la carte, enriquecida
com o vasto conteúdo de filmes,
de jornalismo online, de docu-
mentários de alto valor cultural
e de programas de todos os tipos
de emissoras de todo o mundo. A
TV se transforma, assim, num fe-
nômeno global, sem fronteiras.

Todos os grandes fabricantes
e operadoras de telecomunica-
ções apresentaram em Berlim
sua proposta de TV conectada:
as coreanas Samsung e LG; a ho-
landesa Philips; as japonesas Pa-
nasonic, Sony e Sharp; e as ale-
mãs Lowe e Telekom (T-Sys-
tems). Todas enfatizaram, nos
seis dias da IFA 2011, a evolução
desse casamento da web com o
televisor – que dá uma nova bele-
za às imagens da web e permite
até o acesso a filmes de alta defi-
nição ou de aplicações em 3D.

Aqueles que subestimaram a
possibilidade de fusão entre a
TV e a internet devem rever seus
conceitos. É claro que, como fri-
sam os especialistas, a TV conec-
tada exige mais educação, mais
mudança de comportamento,
pois se baseia na permanente
vontade de escolher, de mudar e
de interagir que o novo telespec-
tador começa a revelar. Essa mu-
dança de comportamento é bem
mais visível nas novas gerações.

Com a web, a televisão se torna
ummeio de comunicação univer-
sal, e o número de canais abertos
tende a explodir.

Educação. Um dos maiores es-
pecialistas nessa área, David Ti-
ce, vice-presidente da Knowled-
ge Networks, uma empresa de
pesquisa especializada dos Esta-
dos Unidos, diz que o público es-
tá aprendendo a utilizar e a gos-
tar de todas as formas de ambien-
tes conectados. “O novo teles-
pectador quer variedade, flexibi-
lidade e uma nova amplitude de
escolha”, diz Tice. “E mais: quer
assistir aos mais diversos conteú-
dos a qualquer hora, sem qual-
quer limitação ou barreira.”

Esses novos telespectadores
não aceitam mais a baixa qualida-
de das imagens que a internet
oferecia, principalmente em de-
corrência da banda estreita. Não
teremos, é claro, uma mudança
repentina de hábitos da maioria
dos telespectadores, ainda mui-
to passiva e pouco acostumada
às formas interativas na TV. O
grande fator de mudança, no en-
tanto, é a internet, pois ela é es-
sencialmente interativa.

Outro fator de mudança será a
disponibilidade cada vez maior
de banda larga. Com a banda lar-
ga e, em especial, coma fibra ópti-
ca, a TV conectada e muitas ou-
tras formas de TV sobre protoco-
lo IP já podem oferecer até fil-
mes em alta definição. A tudo is-
so se soma a paixão despertada
pelas redes sociais, como Face-
book e Twitter, entre outras.

Resposta à crise. Para vencer a
crise nada melhor do que inovar.
Mais do que um slogan bonito,
essa frase parece definir com pre-

cisão a estratégia adotada pela
indústria nesta edição da IFA.

Com tantas inovações e a parti-
cipação de corporações de mais
de 50 países, a IFA mostrou que,
embora a Europa atravesse uma
inegável crise econômica, a in-
dústria eletrônica tem uma for-
ça própria impressionante. À ex-
ceção de uma participação um
pouco menor do Japão, todos os
demais gigantes da eletrônica
mundial ampliaram sua presen-
ça e disputaram cada metro qua-
dradodo espaço para demonstra-
ção de suas inovações.

Não é difícil entender as ra-
zões desse sucesso. As tecnolo-
gias digitais e, em especial, a in-
ternet uniram setores que eram
inteiramente separados no pas-
sado, como as telecomunica-
ções, a computação, a televisão,
o rádio, o jornalismo e o conteú-
do de entretenimento. Com is-
so, a convergência deixou de ser
uma tendência teórica de longo
prazo, para se tornar uma realida-
de que integra toda a eletrônica.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




