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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

1.
Como ter a experiência
completa do Ultra HD?
Além da TV 4K, o conteúdo
precisa ser produzido no
mesmo formato e transmiti-
do da maneira adequada.

2.
Como ficam outros forma-
tos HD na TV 4K?
Bem melhores, segundo os
fabricantes. Processadores
nas TVs realizam o processo
conhecido como “upsca-
ling”, que simula o número
de pixels da definição supe-
rior. Não fica igual, mas me-
lhora.

3.
A transmissão de 4K pela
internet requer uma cone-
xão mais veloz?
Sim, mas não existe consen-
so sobre qual seria a taxa
mínima de transferência.
No mercado, fala-se que é
necessário um mínimo de
50 Mbps.

4.
Um cabo HDMI serve para
transmitir o 4K?
Apenas os de alta velocida-
de, ou 1.4 ou superior.

Alta procura. Na loja Coimbra, em Porto Velho (RO), TVs 4K atraíram interesse de clientes
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Altíssima definição chega à televisão

Camilo Rocha

Daqui até a Copa do Mundo,
o consumidor pode se prepa-
rar para ouvir cada vez mais
dois termos quando o assun-
to for televisão: 4K e Ultra
HD. Ambos os nomes são usa-
dos para classificar uma reso-
lução de imagem que é a últi-
ma novidade do meio. Trata-
se de um upgrade e tanto para
os olhos: as telas 4K compor-
tam quatro vezes mais pixels
que as Full HD, até agora o pa-
tamar de resolução mais alto
das TVs no mercado.

A feira de eletrônicos IFA,
que começou em Berlim (Ale-
manha) na semana passada,
conta com muitas novidades na
área. A Sony anunciou uma fil-
madora que capta imagens em
4K. A Samsung mostrou uma te-
la curva com a resolução e uma
nova versão do tablet híbrido
Galaxy Note que grava em 4K. A
Acer apresentou um celular que
também grava no formato. Já a
Panasonic exibiu um tablet gi-
gante, com tela de 20 polegadas
e resolução 4K.

A tecnologia é nova e por isso
o preço ainda é elevado para o
consumidor. As primeiras TVs
4K lançadas no País, no fim de
2012, foram dois aparelhos de
84 polegadas da LG e da Sony,
que custavam, respectivamen-
te, R$ 43 mil e R$ 100 mil. “Era
um modelo feito muito mais pa-
ra divulgar a tecnologia do que
para vender”, diz Fernando
Bottura, gerente de marketing
da Sony. “Não vendeu muito,
nem era esse o objetivo.”

As vendas da TV da LG, por
outro lado, surpreenderam a
empresa. A fabricante afirma
que o Brasil se tornou o seu ter-
ceiro maior mercado de TVs 4K
nomundo, atrás de Estados Uni-
dos e Austrália. A gerente de
marketing da LG, Fernanda
Summa, diz que não foram ape-
nas os consumidores de São
Paulo e Rio de Janeiro que se
empolgaram com a novidade. A
Região Norte também mostrou
forte interesse nos televisores.

Uma loja em especial de Por-
to Velho (RO), a Coimbra, ven-
deu sete unidades do aparelho
de 84 polegadas da LG em 20
dias, segundo o supervisor de
vendas Janier da Silva. “É um
símbolo de status ter um apare-
lho desse em casa”, diz.

Em julho, a Sony lançou dois
modelos com preços menores,
de R$ 12.999 (de tela de 55 pole-
gadas) e R$ 22.999 (65 polega-
das). Na semana passada, LG e
Samsung também anunciaram
novas TVs nesses tamanhos e
faixas de preço.

“O Brasil não é mais visto por
nós como mercado emergente,
mas, sim, mercado importan-
te”, avalia Roman Cepeda, dire-
tor de vendas e marketing de
produtos de TV da Samsung pa-
ra a Amériaca Latina. O executi-
vo aposta no sucesso do 4K
aqui. “A televisão é um fator cul-
turalmente importante”, diz.

A Samsung, assim como as ou-
tras empresas, enxergam a Co-
pa do Mundo como alavanca pa-
ra vendas de TVs maiores e
mais sofisticadas, incluindo os
modelos 4K. “Esse formato se-
rá a grande aposta da Sony para
a Copa do Mundo”, afirma
Bottura. Para fazer um teste,
em junho a empresa captou em
4K três jogos da Copa das Confe-
derações no Estádio do Minei-
rão, em Belo Horizonte.

Na loja e nas apresentações, a
tela 4K é deslumbrante. A ima-
gem tem profundidade, clareza
e nitidez que impressionam.
Mesmo olhando de perto, a ima-
gem na tela não perde a nitidez,
como ocorre até com as TVs em
Full HD. “As telas grandes pe-
dem uma distância mínima pa-
ra assistir”, diz Bottura, da
Sony. “A TV 4K não. Você senta
rente à tela e não vê os pixels.”

Sem conteúdo. Essa revolução
de imagem, porém, não será te-
levisionada como na loja. Pelo
menos por enquanto. O princi-
pal motivo é que não existe pra-
ticamente conteúdo transmiti-
do em 4K. O que se vê nas lojas
são imagens criadas especial-
mente para demonstração.

Os fabricantes garantem, po-
rém, que imagens de Blu-Ray e
Full HD têm ganho de qualida-
de na tela 4K, num fenômeno
conhecido como “upscaling”.

Produtores de conteúdo co-
mo a TV Globo e o site Netflix já
investem na produção de con-
teúdo em 4K. A emissora brasi-

leira capta imagens com a defi-
nição desde 2011. Filmou o Car-
naval de 2012 nessa resolução e
o evento deste ano em 8K – for-
mato ainda mais avançado e
que está em fase experimental.
A tecnologia 4K também é usa-
da na série A Grande Família e
aparecerá na novela Joia Rara,
que estreia em duas semanas.

Segundo Raymundo Barros,
diretor de engenharia de entre-
tenimento da emissora, a dife-
rença de imagem pode ser per-
cebida mesmo em TVs que não
são 4K. “Mais importante é a
qualidade do pixel. Essas câme-
ras conseguem cores mais natu-

rais”, explica.
Um executivo da Netflix afir-

mou em maio ao site The Verge
que a empresa também filmou a
série House of Cards em 4K, para
lançamento futuro da tecnolo-
gia. Por e-mail, o diretor global
de comunicação da Netflix, Jo-
ris Evers, não confirmou a infor-
mação, mas enfatizou a impor-
tância do 4K nos planos futuros
da companhia. “Acreditamos
que a transmissão online será o
principal meio para os consumi-
dores desfrutarem do conteú-
do 4K nas TVs e temos toda a
intenção de ser um dos primei-
ros a entregar títulos em 4K.”

Um outro ponto a desenvol-
ver é como o conteúdo chega do
emissor ao espectador. O execu-
tivo da Netflix diz que “ainda
existem muitas peças que preci-
sam ser colocadas no lugar, in-
cluindo hardware para TV, equi-
pamento para streaming e tec-
nologia de codificação”.

Para as emissoras de televi-
são o caminho é ainda mais lon-
go. “A transmissão pelo ar no
Brasil ainda não tem padrão,
nem espectro de radiofrequên-
cia para isso. Outros meios, co-
mo cabo e streaming, consegui-
rão entregar o 4K primeiro”,
afirma Barros.

● LG 84”
Tela | 84 polegadas
Altura | 121 centímetros
Largura | 191 centímetros
Espessura | 4 centímetros
Peso | 68,2 quilos (sem base);
79,g quilos (com base)
Áudio | 10W x 2 + 15W Woofer x 2
3D | Sim
Conexões | Wi-Fi, Bluetooth
Preço sugerido | R$ 45.000

Ultra HD. Também conhecido como 4K, o novo padrão de imagem tem alta qualidade a qualquer distância; apesar de as TVs terem
estreado com preços de até R$ 100 mil em 2012, fabricantes agora lançam modelos mais em conta de olho na Copa do Mundo de 2014

● Samsung S9 Timeless 65”
Tela | 65 polegadas
Altura | 84 centímetros
Largura | 146 centímetros
Espessura | 4 centímetros
Peso | 32 quilos (sem base); 34
quilos (com base)
Áudio | 15W x 2 + 20W x 2
3D | Sim
Conexões | Wi-Fi, Bluetooth
Preço sugerido | Não divulgado

TV não garante
experiência 4K

LINK ONLINE

● Sony XBR-55X905
Tela | 55 polegadas
Altura | 84,9 centímetros
Largura | 175 centímetros
Espessura | 10 centímetros
Peso | 33,1 quilos (sem base);
40 quilos (com base)
Áudio | 12,5W x 2 + 20W x 2
3D | Sim
Conectividade | Wi-Fi, NFC
Preço sugerido | R$ 12.999

● Potencial

● As TVs 4K, ou Ultra HD, estabelecem um 
novo patamar na resolução de imagem. 
Empresas como LG, Sony, Samsung e Philips 
são as primeiras a lançar modelos no Brasil

SUPER IMAGEM

2K (2048 x 1080)

4K (3840 x 2160 pixels)

1080 p/i (1920 x 1080)

720p (1280 x 720)

480 p/i (720 x 480)

A tela 4K tem cerca de 
quatro vezes mais 
pixels que uma TV com 
definição Full HD – 
maior padrão disponível 
anteriormente

Muito caro?
As TV 4Ks mais baratas custam em 
torno de R$ 12 mil. Com o tempo, o 
preço deve cair, a exemplo do que 
ocorreu com outras tecnologias.

*Média dos modelos 
mais baratos 
Fonte: LG e Magazine 
Luiza

COMPARE:

COMPARE:

TV 3D

R$ 8.500
2010

R$ 2.400
2013* 

SMART TV

R$ 6.000 
2009

R$ 1.500
2013* 

FULL HD

R$ 3.500
2009

R$ 1.500
2013* 

A TV 4K tem

8 milhões 
de pixels

(3840 x 2160) 
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Pixel:
É o menor ponto 
da imagem em 
uma TV ou 
monitor

PARA SABER A QUANTIDADE TOTAL DE 
PIXELS, MULTIPLICA-SE O NÚMERO DE 
LINHAS VERTICAIS PELO NÚMERO DE 
LINHAS HORIZONTAIS. O NOME VEM 
DA CONTRAÇÃO DE “PICTURE 
ELEMENT” (ELEMENTO DA IMAGEM) 

480
As resoluções

720 1080 4K

Também conhecida como EDTV é um formato 
digital superior à resolução da TV analógica, 
mas que não chega a ser alta definição (HD). 
É a resolução dos DVDs em padrão NTSC

É o primeiro patamar de imagem de alta 
definição (HD) e também o mais comum de ser 
encontrado. Hoje, muitos modelos de 
smartphones filmam e reproduzem em 720p

Também conhecido como Full HD, geralmente 
se refere a uma tela com 1920 linhas verticais 
por 1080 linhas horizontais. A maioria dos 
conversores digitais para TV é Full HD

A indústria mudou o padrão de nomenclatura no 
4K. Depois de usar o número de linhas horizontais 
para nomear uma categoria (1080, 720), passou a 
usar o de linhas verticais, no caso aqui, 3840

“A transmissão pelo ar no
Brasil ainda não tem padrão
nem espectro de frequência.
Cabo e streaming
entregarão o 4K primeiro”
Raymundo Barros
DIRETOR DE ENGENHARIA DE

ENTRETENIMENTO DA TV GLOBO

“Com a tecnologia 4K, você
senta rente à tela e não vê
os pixels.”
Fernando Bottura
GERENTE DE MARKETING E

COMUNICAÇÃO DA SONY
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




