
O sucessor do
VIDEOCASSETE
Com o gravador digital de vídeo, quem faz
a programação é o telespectador — e
as emissoras já se preocupam com isso

Sérgio Teixeira Jr.

A TÃO ESPERADA CONVERGÊNCIA
entre os computadores e a tele-
visão já começou. Em mais de
8 milhões de lares do planeta,

principalmente nos Estados Unidos, ao la-
do do televisor existe um gravador digital
de vídeo, também conhecido pelas siglas
DVR ou PVR. Por fora, é uma caixa co-
mo a de qualquer videocassete. Por den-
tro, é um computador. Em vez de motor,
fitas e cabeças de leitura, há um disco rí-
gido, um microprocessador e um softwa-
re poderoso. O videocassete exigia uma
programação complicada e apresentava
uma gravação de qualidade mediana. O
DVR funciona com a gra-
de de programação das
TV s pagas — basta aper-
tar uma tecia para escolher
o que gravar. Depois, é só
assistir a tudo com vídeo
e áudio de qualidade digi-
tal. Não se trata apenas de
uma evolução na tecnolo-
gia de armazenamento. O
DVR muda a forma como
os usuários assistem à TV
e tem o potencial de revo-
lucionar o negócio das
emissoras. "É uma novi-
dade tecnológica cujo im-
pacto só agora começa a
ser compreendido", afir-
ma Robert J. Thompson,
diretor do Centro de Estu-
do de Televisão da Univer-
sidade de Syracuse, nos
Estados Unidos.

A principal, diferença
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do DVR em relação a seu antecessor é a
facilidade de uso. Na essência, um toca-
dor de música digital como o iPod cum-
pre a mesma função do primeiro walkman,
lançado há 25 anos. Ambos são aparelhos
de som individuais e portáteis, mas pou-
ca gente tem a disciplina e o tempo neces-
sários para gravar uma coleção de casse-
tes para ouvir ao longo de uma semana.
Com um iPod, basta um clique do mouse
e alguns segundos depois o aparelho está
repleto de milhares de músicas. O mesmo
acontece com o gravador digital. Em teo-
ria, qualquer pessoa equipada com um vi-
deocassete pode gravar a novela das 8 to-

dos os dias para assistir
a tudo nos fins de sema-
na. Só que pouca gente
faz isso, porque a opera-
ção é trabalhosa demais.
Com o DVR não mais. O
telespectador assiste só
ao que quer, na hora que
lhe convier.

Essa comodidade ain-
da é privilégio de poucos.
Nos Estados Unidos há
mais de 250 milhões de
aparelhos de TV, ante
cerca de 7 milhões de
DVRs. No Brasil, a pro-
porção é ainda menor.
Hoje, apenas a operado-
ra Sky oferece o produ-
to. Apesar de lançado há

Steve Jobs: o mercado
quer que a Apple
compre a TiVo

Janet Jackson de seio de fora: campeão de

mais de um ano. somente 5 000 dos
850 000 clientes da empresa adotaram o
DVR — existem cerca de 60 milhões de
televisores no país. A primeira explicação
é o preço. Como o produto ainda não é fa-
bricado em grande escala, o custo é alto.
Na época do lançamento, l 599 reais. Ago-
ra, l 299 (quem já é assinante paga me-
nos, l 000 reais). A outra explicação é a
falta de uma estratégia de marketing cla-
ra por parte da Sky. Até hoje, o site da em-
presa não faz menção ao Sky+, nome ofi-
cial do produto. "No ano passado, a em-
presa concentrou esforços no aumento do
número de clientes c a promoção do DVR
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acabou ficando de lado",
diz Luiz Celso Macha-
do, diretor de tecnolo-
gia da Sky. "A idéia,
agora, é vender a novidade
mais agressivamente para nos-
sos assinantes." As principais
operadoras de TV a cabo também têm pla-
nos de oferecer DVRs. A TVA (empresa
do grupo Abril, que edita EXAME) e a
NET, que recentemente lançaram sistemas
de transmissão digitais, pretendem lançar
suas versões ainda no primeiro semestre.
"Será um produto de luxo, mas ele pro-
mete atingir até 10% da base de assinan-

catálogo na casa do cliente, que escolhe o
que vai assistir. No futuro, será o contrá-
rio. O consumidor não vai estar mais su-
jeito à programação das emissoras e rece-
berá somente aquilo que quiser, num sis-
tema à la carte. É uma mudança na rela-
ção de forças". Um dos melhores indica-
tivos são os índices de audiência recolhi-
dos pela TiVo, a principal fabricante de
DVRs, sobre os programas mais gravados
e vistos pelos usuários. Os dez líderes do
ranking semanal da TiVo raramente são os
mesmos da audiência "oficial" na TV ame-
ricana. O campeão de reprises, até hoje, é
um incidente com a cantora Janet Jackson,
cujo seio direito foi descoberto durante um
show no intervalo da final do campeona-
to de futebol americano do ano passado.

Outra preocupação é dos anunciantes.
Com a programação gravada, o telespec-
tador pode simplesmente ignorar os co-
merciais. Uma estimativa recente mostrou
que os usuários de gravadores digitais pu-
lam 60% da publicidade gravada nos apa-
relhos. Apesar do potencial de transforma-
ção, as duas empresas responsáveis pelo

desenvolvimento da tecnologia não
tiveram sucesso correspondente a seus
produtos. A ReplayTV criou um sis-
tema que permitia a troca via inter-
net dos programas arquivados nos
DVRs. A decisão resultou num pro-
cesso dos estúdios de Hollywood,
preocupados com a pirataria, e cau-
sou a falência da companhia. A TiVo
também atravessa uma situação difí-
cil. Embora tenha um produto reco-
nhecidamente superior, depende das
companhias de TV paga para chegar
ao consumidor—e as operadoras têm
optado por produzir seus próprios
DVRs, levantando dúvidas sobre o
futuro da TiVo. Nas últimas semanas

tes", afirma Virgílio Amaral, diretor de tec-
nologia e estratégia da TVA.

Embora a adoção ainda seja pequena,
é bom lembrar que a TV em cores demo-
rou dez anos para ultrapassar os 10% de
penetração nos lares. Para o especialista
Thompson, a mudança está só começan-
do: "Hoje, as emissoras entregam todo o

cresceram os rumores de que a Ap-
ple fosse fazer uma oferta pela em-
presa. A possibilidade elevou as ações

da TiVo em 17% num único dia. "A tele-
visão é o caminho para a Apple atingir o
mercado de massa", escreveu o analista da
indústria tecnológica Josh Bernoff, em car-
ta aberta a Steve Jobs, o CEO da Apple, O
TiVo, segundo ele, poderia significar para
a indústria de TV algo semelhante ao que
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o iPod significou para a da música.

gravações no TiVo (à d/r.)


