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No pior dos cenários, um indivíduo com mais de 60 anos 
pode deixar de acompanhar as inovações de seu tempo 
e, por isso, tornar-se ultrapassado. No melhor, unindo ex
periência à visão, tornar-se um guia confiável para o fu
turo. Ao que tudo indica, é com esse status que a TV chega 
ao seu 62° aniversário no Brasil, completados em 18 de 
setembro, data da inauguração da extinta Tupi, em 1950. 

Motivos há para que especialistas e players de mídia 
enxerguem a discussão sobre a TV como pilar central 
dos rumos da comunicação global. "A Internet tem coi
sas muito boas, mas não é o lugar em que você vive as 
grandes experiências emocionais. Hoje, temos a chance 
de levar as vantagens da rede para a grande campeã de 
bilheteria e emoção, a TV", afirma Ricardo Godoy, diretor 
da ITBN, agência de conteúdos de mídia. 

A visão parece endossada pelas gigantes de eletrônicos 
que vêm demonstrando a indisposição de carimbá-la como 
"coisa do passado". Se, desde 2007, o Brasil aplica a conver
são do modelo analógico para o digital - segundo a Agên
cia Nacional de Telecomunicações (Anatei), em maio deste 
ano já estava sendo usado por 46,8% da população -, cinco 
anos depois vislumbra o desafio de absorver as irrefreáveis 
mudanças tecnológicas. Mas afinal, o que está por vir? 

A TV DO FUTURO 
Lançada há alguns meses na Europa, as TVs UD (Ultra 
Definition) multiplicam por quatro ou por oito o número 
de pixels das HDs - respectivamente, os modelos "4K" e 
"8K". Além de maior nitidez, brilho e contraste, suprem 
a maior deficiência da HD tradicional. "Hoje, se você 
aumenta o monitor, a imagem perde a nitidez. Com a 
UD, você pode ter telas de 15 metros de diagonal sem 
perda de qualidade", explica o jornalista especializado 
em tecnologia, Ethevaldo Siqueira. 

Disponibilizadas por várias das grandes marcas do 
setor, a tecnologia é ainda proibitiva para o consumi

dor impossibilitado de investir o valor de um automó
vel no equipamento. A de 55 polegadas gira em torno 
de 5 mil euros; a de 84, alcança 20 mil euros. Devem 
seguir, porém, a via natural de barateamento, como 
vem ocorrendo com as HDs. "Comparando com outras 
inovações, a UD vai chegar mais rápido aqui. Acredito 
que em cerca de dois anos." 

Em se tratando de monitores, a grande novidade é o 
GTed - sigla para "Led orgânico". Ao lado dos já difundidos 
monitores de plasma e LCD e, mais recentemente, do neo-
plasma, inova ao materializar o esforço sustentável da in
dústria eletrônica. Isto porque prescinde de retroilumina-
ção - o painel de luz de fundo que garante a luminosidade 
da imagem - diminuindo o consumo de energia. 

Outra tendência é a evolução da 3D, cujos óculos, hoje 
necessários para a experiência, podem virar rapidamen
te artigos de museu. A glasses-free 3D - "sem óculos" - já 
foi apresentada por Toshiba e Panasonic. Também o ve
lho e bom controle remoto corre risco de extinção diante 
de métodos já testados, como o comando por gestos - a 
exemplo do Kinect, do videogame XBox -, por voz ou até 
mesmo por pensamento - todos já comprovados. 

O mesmo deve ocorrer com as ainda reinantes caixas 
das operadoras de TV a cabo. "No futuro, isso deve vir de 
fábrica, embutido dentro do equipamento. E o consumi
dor poderá escolher o equipamento e as operadoras que 
ele quiser", comenta Antônio Salles, consultor de tecno
logia e coordenador da Comissão Antipirataria da Asso
ciação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA). 

O NOVO NEGÓCIO 
Com o avanço vertiginoso da internet, é praticamente 
unânime no mercado televisivo que a estrela da revolu
ção já em curso é a Smart TV - a TV conectada. O su
cesso está associado diretamente a outra coqueluche do 
momento, os conteúdos on demand, disponíveis no Brasil 
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por serviços como o NetFlix. Porém, o 
êxito do modelo, que funciona como 
uma locadora virtual, está longe de 
pôr o ponto final sobre o dilema do 
consumo de amanhã. 

"Nos EUA, já existe uma onda pe
quena de pessoas deixando a TV por 
assinatura para ter esses conteúdos. 
Pode ser um sinal, mas a TV deve con
tinuar sendo linear para o noticiário 
jornalístico ou eventos ao vivo e, ao 
mesmo tempo, trazer o conteúdo oni
presente, disponível em qualquer lu
gar", comenta Samuel Possebon, editor 
das revistas Teletime e Pay-TV News. 

Uma das reações das TVs pagas ao 
êxito comercial do on demand é a cha
mada TV everywhere. "Se você paga o 
HBO, por exemplo, vai assistir pela in
ternet em qualquer lugar do mundo. 
Isso já está sendo desenvolvido aqui 
e nos EUA", diz Possebon. Salles resu
me o futuro no conceito de anywhere, 
anytime, any advice. Não importa onde, 
a que horas ou em qual dispositivo, o 
expectador terá aquilo que procura, 
seja conteúdo "quente", seja "frio". 

Há quem aposte que o consumo on 
demand seja apenas o primeiro passo 
de uma revolução ainda mais pro
funda, em que produtos saídos "do 
forno" saltarão nas telas on-line do 
usuário, prontos para serem eleitos e 
consumidos. "Do mesmo jeito que a 
internet lança uma coisa e você cor
re para interagir, quando isso atingir 

o patamar da TV, ela vai engolir tudo. 
É o real time select", explica Ricardo 
Godoy, da ITBN. 

A tal revolução poderá mexer com 
o modo de fazer propaganda na TV, 
com o fenômeno de transmídia: a 
convergência total do conteúdo no 
PC, TV e dispositivos como celulares 
e tablets. Uma propaganda de um au
tomóvel, por exemplo, contará com 
uma extensão de conteúdo sinaliza
da na tela, que poderá levar o usuário 
a agendar um test drive ou ver um ví
deo sobre a marca. O intervalo entre 
recepção do anúncio e compra pode
rá diminuir também. "Se pegarmos 
um cosmético, você vai entrar em 
um portal de aquisição com vários 
vídeos do produto, até você comprar 
pelo cartão na hora. Isso vai revolu
cionar a publicidade e a geração do 
conteúdo nas TVs", comenta Godoy. 

O DESAFIO DO CONTEÚDO 
Para que esse mundo ideal se concre
tize, a indústria televisiva e de pro
paganda já identifica seu maior de
safio: criar conteúdos com os novos 
padrões tecnológicos, incluindo aí a 
interatividade, em escala suficiente 
para abastecer o negócio. 

"Este é o maior problema. Holly
wood prometia fazer mais de 200 
filmes 3D por ano, mas não está fa
zendo mais de 20. Ninguém vai ficar 
revendo os mesmos filmes e progra

mas", comenta Siqueira. Opinião si
milar à de Godoy. "A tecnologia não 
é problema. As TVs já podem fazer 
tudo isso. Se esses conteúdos não fo
rem criados, acontecerá o que acon
teceu com a indústria de música. Co
meçou a brigar com o MP3 e hoje está 
tudo nesse formato. E aí?". 

Segundo Marcos Galassi, diretor da 
NexTVision, especializada em cria
ção, gestão e distribuição de conteú
dos digitais, por mais que on demand 
traga facilidades, sua consolidação 
depende da abertura do mercado 
para novos players. Para ele, a hege
monia dos grandes produtores de 
conteúdo televisivo do país tem frea-
do o setor. "A Netflix se serve dos 
mesmos estúdios que o Terra TV ou 
o serviço da Net. Esses produtores 
de conteúdo vão continuar detendo 
o poder de distribuição porque mas
sificam além do ambiente digital. En
tão, os conteúdos não mudam." 

Outro dilema nasce do fato de o 
público da rede estar habituado ao 
consumo gratuito. Como monetizar 
dentro desse universo é questão que 
atrai oportunidades - "Esta é pergun
ta do milhão nesse mercado", aponta 
Galassi - mas também de novos de
safios. "Cada vez mais, esse conteú
do estará em todo lugar. Portanto, é 
importante começar a definir como 
ele será protegido para evitar a pira
taria", finaliza Salles. 
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Text Box
Fonte: Caderno de Mídia, São Paulo, ano 4, n. 40, p. 6-8, out. 2012.




