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MERCHANDISING
CRESCE COM TV DIGITAL
Antes de 2015 a te-
levisão digital não
estará 100% implan-
tada no Brasil. A
previsão é do enge-
nheiro Fernando
Bittencourt, diretor-
geral de engenharia
da Rede Globo de
Televisão e vice-pre-
sidente da Socieda-
de Brasileira de En-
genharia e Televi-
são (SET), onde
coordena o núcleo
criado para estudar
e planejar a televi-
são digital no País.
Ele diz que a TV di-
gital muda tudo,
principalmente a
qualidade de ima-
gem e de áudio. "Se-
rá igual ao cinema",
resume. Do ponto
de vista comercial,
o merchandising ga-
nha importância
com a chegada da
nova tecnologia.

Paulo Macedo

Propaganda - Quais as transfor-
mações que serão anotadas com a
implantação do sistema digital nas
emissoras de televisão?

Fernando Bittencourt - A transmissão
de televisão digital significa para o teles-
pectador uma imagem sem chuviscos, som
com qualidade de CD em cinco canais,
possibilidade de assistir televisão em alta
definição, com qualidade de cinema em
casa. O formato da tela será de cinema,
ou seja, tela mais larga (16 x 9). Os filmes
assistidos atualmente na TV têm suas bor-
das laterais cortadas devido ao formato
atual da TV (4 x 3). Isso não ocorrerá com
as transmissões em alta definição. Assistir
a um jogo de futebol em alta definição
será muito mais impactante do que atual-
mente. A comera irá enquadrar mais
amplamente o campo, permitindo uma
visão do jogo como se o telespectador
estivesse no estádio. Não ficaremos mais
limitados a ver a jogada aonde está a
bola, pois teremos uma visão ampla das
opções que o jogador tem para lançamen-
to da bola. Além disso, o som surround
dará outro clima às transmissões esporti-
vas. A transmissão digital pode ser em
alta definição ou compatível com a atual,
que chamamos de definição padrão. Para
a transmissão digital com definição
padrão, o custo das emissoras será menor,
pois bastará ter um novo transmissor e
antenas dedicadas ao novo formato.
Atualmente, grande parte da produção
das emissoras já é digital, e apenas é
transformada em PAL-M na hora da
transmissão.

P - Dá para comparar a diferença de
qualidade ou é tão superior que não
vale a pena?

FB - A qualidade digital é infinita-
mente superior. A era digital será uma
revolução só comparada ao próprio iní-
cio da televisão, na década de 40. A tele-
visão tem que evoluir, e particularmente
a TV broadcaster, a chamada TV aberta,

para competir com todas as novas
mídias que surgem a cada momento. A
TV a cabo já caminha para o ambiente
digital; a televisão transmitida por
satélite (DHT) já é digital (DirecTV e
Sky no Brasil); o DVD que já está nas
lojas é digital. Além disso, os
videogames e a internet já competem
com a televisão.

P - Embora ainda não tenha sido
escolhido, qual o melhor sistema para o
Brasil? A Associação Brasileira das
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert)
defende a adoção do sistema japonês?

FB - Nem a Abert nem a SET ainda têm
um posicionamento sobre qual o melhor
sistema de televisão digital para o merca-
do brasileiro. Os testes realizados mostra-
ram que o sistema japonês é tecnicamente
superior e mais flexível em relação aos
demais, mas outros aspectos, como o
impacto na indústria nacional, preços dos
aparelhos e mercado de exportação ainda
estão sendo analisados pelo nosso grupo.
O padrão europeu (DVB) atende satisfa-
toriamente aos requisitos mínimos da
radiodifusão, diferentemente do ameri-
cano (ATSC), que é um sistema concei-
tualmente equivocado e que, portanto, é
inadequado para o Brasil. Uma coisa é
certa: todos os sistemas envolvem paga-
mento de royalties.

P - Há possibilidade de ser um
padrão híbrido?

FB - A decisão final sobre o padrão
cabe à Anatel. Nós, engenheiros, pre-
tendemos apresentar o padrão que jul-
gamos, em função do trabalho desenvolvi-
do ao longo de seis anos pelas emissoras,
ser o mais adequado para o nosso país.
Jamais defenderemos a adoção de um
padrão híbrido. Acredito que a Anatel
também não. A Argentina já havia decidi-
do pelo padrão americano, mas em
função das deficiências do sistema apon-
tadas por nós, eles resolveram voltar
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atrás na decisão. Certamente teremos que
conversar com eles para que, independen-
temente da nossa decisão, tenhamos um
sistema único em toda a América Latina.

P - Ao escolher um padrão, o País se
priva de receber conteúdo de outras
fontes geradoras?

FB - Absolutamente. O padrão
que está sendo definido se refere
apenas aos sistemas de transmis-
são das emissoras e aos aparelhos
domésticos de televisão. É total-
mente independente da geração de
conteúdo. A TV Globo produz hoje
no Brasil a grande maioria da sua
programação e não vemos nada na
TV digital que venha a mudar sua
estratégia. Continuaremos cada
vez mais investindo na produção de
conteúdo nacional.

P - Fala-se que o volume de
dinheiro para essa transição é
superior a US$ 50 bilhões. É um
valor exagerado? Qual o per-
centual da Globo nessa conta?

FB - Essa análise de valores é
complexa, pois depende de uma
série de diferentes fatores. Cada
emissora terá que implementar um
novo sistema de transmissão para-
lelamente ao atual sistema analó-
gico. Estamos estimando em US$ 3
milhões o custo por emissora. Nes-
te número não estão incluídos os
custos da geração de programas
em alta definição ou definição nor-
mal digital. No caso da Rede Glo-
bo, como são 110 emissoras, o cus-
to será de US$ 330 milhões em um
prazo de cinco a dez anos. Para ca-
da novo estúdio ou unidade insta-
lada de alta definição estimamos
um custo entre US$ 3 e US$ 4 mi-
lhões. Mas isso vai depender muito
do modelo adotado e do ritmo de
crescimento dos programas em
HDTV (High Definition Television)
no ar. Será uma transição parecida
com a da TV em cores. Nesta conta pode-
se incluir os custos de transição dos
receptores de TV Se considerarmos que os
100 milhões de aparelhos no Brasil serão
substituídos todos num período de 10 a 15
anos, a um custo médio de R$ l mil por
unidade, então teremos uma conta de R$
100 bilhões.

P - Do ponto de vista do telespecta-
dor, os aparelhos antigos vão ficar obso-

letos? É recomendável que não se com-
pre novos aparelhos? Ou haverá adap-
tadores no mercado para tornar com-
patível a nova oferta?

FB - Os atuais aparelhos não serão
capazes de receber a transmissão digital.
As formas de receber a TV digital vari-
arão desde o STB (Set Top Box) até a TV

"Nem a Abert nem
a SET ainda têm um

posicionamento sobre qual
o melhor sistema de

televisão digital para o
mercado brasileiro"

de alta definição integrada (HDTV). Com
o STB será possível receber os programas
transmitidos digitalmente e vê-los na TV
convencional analógica. Nesse caso, a
qualidade será um pouco melhor do que a
atual. Será aproximadamente como a
qualidade do cabo atual, para quem não
tem TV a cabo em casa. Para quem se dis-
puser a comprar um aparelho digital
HDTV aí sim terá em casa uma qualidade
bem superior à atual TV a cabo, além de

poder assistir aos programas gerados e/j
HDTV com tela larga, definição de c
ma e som com qualidade de CD. O cusà
estimado nos Estados Unidos será
1,5 mil acima dos preços atuais. Nos EUA
também seprevêpara o ano 2007 ofimâ
todas as transmissões analógicas, o que
significa que todos os atuais receptora

deverão ser substituídos até lá. São
mais de 300 milhões de receptores
em nove anos. Nada mau para «|
fabricantes de receptores.

P - As câmeras convencionais l
serão substituídas por que tipo
de equipamento? Haverá maior
aproximação do cinema?

FB - Serão câmeras de VK
com qualidade similar às de cim-
ma de 35 mm. Já está havendo um
aproximação grande entre HDTV e
cinema. O próximo filme StarWars
está sendo produzido integralmente
em HDTV com câmeras eletrôni-
cas. Será exibido em algumas salas
nos Estados Unidos através de pró-
jetores de alta qualidade.

P - Haverá maior volume de
imagem disponível para os teles-
pectadores? Como as emissoras
vão suprir essa nova demanda?
Com canais temáticos a exemplo
das emissoras colocadas à dis-
posição pelo cabo?

FB - Os sistemas de transmissão
permitirão a opção de transmitir
vários programas (três ou quatro)
na definição padrão ou um único
programa em alta definição. Vá
depender do modelo de negócio
adotado. A Rede Globo, por exem-
pio, é favorável à programação em
HDTV Mas evidentemente que a
geração da programação total-
mente em HDTV vai levar algum
tempo. Assim sendo, poderemos
estar gerando mais de um progra-
ma em alguns horários.

Também achamos interessante a
transmissão de programas para elementos
móveis, como carros, táxis, ônibus, trens,
metrôs e até para aparelhos multimídia
celulares. Tudo isto será possível.

P - Como vai se configurar a divisão
entre canais fechados e abertos?

FB - A regulamentação da TV digi-
tal ainda não está definida, mas
provavelmente não haverá alteração
entre TV aberta digital e TV a cabo
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digital. A TV aberta no cabo com o
"mustcarry" ou não.

P - Haverá maiores oportunidades
profissionais? Que tipo de profissional
a era digital vai contemplar?

FB - A transição está exigindo um
grande esforço de todos os profissionais
aos áreas envolvidas. Teremos que
manter a TV analógica funcionando
muito bem, pois é dela que vem a
receita para pagar a transição. Ao
mesmo tempo temos que implantar
ü TV digital, que inicialmente não
lera novas receitas (ou muito pou-
cas) devido à baixa penetração. Sem
dúvida, a tecnologia do computador
está invadindo a televisão, tanto no
stídio como em casa. Assim sendo,
haverá uma convergência de cul-
turas e tecnologias nas quais os pro-
fissionais de TV de todas as áreas
têm que mergulhar. A televisão é a
mesma há 50 anos. Temos uma cul-
tura muito conservadora, natural-
mente. A cultura do computador é
ie mudança diária. Estas culturas
agora estão convergindo. A cultura
áaW é de qualidade, confiabilida-
áe, segurança, simplicidade, longe-
vidade dos recursos e pessoas. A
cultura do computador é de baixa
confiabilidade, evoluções cons-
tantes, rápida obsolescência das
pessoas e recursos. Você compra
uma TV e permanece com ela por
tmos. Você compra um computador
e quando ele chega em casa já está
obsoleto, sendo que alguns softwa-
res nem rodam mais. Um terminal
k banco ou um site da internet
podem ficar fora do ar, mas quando
é que você se deparou com uma
emissora de TV fora do ar pela últi-
ma vez? Em compensação, a evo-
lução do computador e da internet é
vertiginosa. Já é possível ter som e
imagem na internet. Será interes-
sante conviver nessa transição.

certamente são aplicações nas quais
acreditamos muito.

P - Mudam os procedimentos de mar-
keting das emissoras de televisão?

FB - A curto prazo não vejo porque
mudar. Porém, me parece claro que a tec-
nologia dá cada vez mais poderes de esco-

"Cada emissora terá que
implementar um novo

sistema de transmissão
paralelamente ao analógico.

Na Globo, o custo será de
US$ 330 milhões"

que se interessarem. Será possível saber
quem está interessado na compra daquele
produto e acessá-lo individualmente. Acho
que cada vez mais o merchandising será va-
lorizado. Também as novas formas de aces-
sar o espectador, móvel ou portátil, deverão
gerar diferentes formas de publicidade.

P - Quando a Globo pretende
iniciar a transmissão digital?
Quando o analógico será aposen-
tado definitivamente?

FB - Provavelmente em 2001, que
é a data que a Anatel está progra-
mando. Assim que a Anatel marcar a
data vamos começar a operar com a
tecnologia digital. As transmissões
serão iniciadas nos maiores merca-
dos e o retorno comercial é que per-
mitirá a introdução da TV digital em
mercados menores. Quanto ao final
das transmissões analógicas, acre-
ditamos que deverá ocorrer apenas
quando a penetração dos televisores
tiver atingido um patamar bastante
elevado; isso poderá ocorrer antes
ou depois de 2015. Vários fatores
vão determinar essa data, inclusive
a taxa de crescimento da nossa
economia nesse período.

P -A Globo já definiu seu plano
de negócios nessa área?

FB - Estamos ainda discutindo o
modelo a ser aplicado. Porém, com
certeza, o oferecimento de acesso à
internet não será como no cabo ou
por linha discada, onde o acesso é
individual. A televisão aberta tem
como conceito a transmissão de con-
teúdo "ponto-multiponto", ou seja, o
conteúdo transmitido é sempre para
atender milhões de usuários simul-
taneamente. O modelo de internet
será o que chamamos no jargão téc-
nico de carrossel: o conteúdo é
transmitido ciclicamente e em
grande volume.

P - Haverá possibilidades de intera-
tividade na era digital da televisão?

FB - Uma das grandes novas apli-
cações da TV digital será a interativi-
àide. Escolha de diferentes ângulos de
câmeras em jogos de futebol, infor-
mações adicionais sobre a noticia que foi
vista no vídeo ou fazer compras. O
comércio eletrônico e todas as ferramen-
tas de interatividade que a TV digital
possibilitará com a TV de alta definição
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lha ao usuário final. Assistir ao que quiser,
na hora que quiser, parece ser o caminho.

P - No caso da publicidade, quais os
deveres de casa das produtoras especial-
izadas nessa era digital? Os custos serão
mais altos?

FB - A publicidade tem que pensar na
alta definição e na interatividade. Infor-
mações adicionais ao som e à imagem ori-
ginais deverão ser enviadas para aqueles

P - A Globo está usando algum
parâmetro para montar seu raciocínio
comercial na era digital?

FB - Temos acompanhado tudo que vem
acontecendo no mundo. Vamos procurar
aprender com os acertos e erros dos países
que j á introduziram a TV digital. Não temos
um pais referencial, mas os Estados Unidos,
Japão, Austrália e Inglaterra são bons casos
para análise.
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