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A TV LIVRE DO
TEMPO E
DO ESPAÇO
Novos aparelhos permitem assistir
a programas de televisão e vídeos em
qualquer lugar e na hora que se quiser
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Diversão em toda parte
As novas tecnologias que estão revolucionando a maneira de ver televisão
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Q uando a televisão deixou de ser
uma experiência de laboratório
e se popularizou, nos anos 50.
deflagrou-se uma revolução nas

telecomunicações. Desde então, os
aparelhos e as transmissões se sofisti-
caram, a oferta de canais se multiplicou
por l 000, mas a televisão permanece
basicamente aquele eletrodoméstico
instalado num canto da casa a que a fa-
mília acorre em determinadas horas do
dia. Essa definição está mudando. Gra-
ças a novas tecnologias, vive-se hoje
uma segunda revolução da TV. Os pro-
gramas — e não apenas os televisores

- tornaram-se portáteis: podem ser
transmitidos para computadores, para
celulares ou para telas instaladas em
automóveis. Também não é mais preci-
so ficar de olho na programação das
emissoras para ver os programas favo-
ritos — há máquinas capazes de detec-
tar o horário dos programas e gravá-los
digitalmente. Os aparelhos que forne-
cem esses recursos já estão à venda na
Europa e nos Estados Unidos, mas por
enquanto são usados por um número
restrito de telespectadores. Há duas se-

manas. Steve Jobs, o presidente da Ap-
ple, anunciou o lançamento do apare-
lho que pode levar às massas a nova
forma de ver TV: o iPod com vídeo.

Ao lançar o primeiro iPod, em 2001,
Jobs revolucionou o mundo da música
e trouxe o som digital para o século
XXI. Os 28 milhões de tocadores de
música vendidos até hoje são uma boa
razão para acreditar em sua nova
aposta. O modelo mais sofisticado do
iPod, que custa 400 dólares, armazena
15 000 músicas, 25 000 fotos ou até
150 horas de vídeo digital, algo equiva-
lente a cerca de setenta filmes de lon-
ga-metragem. A engenhoca da Apple
conta com a estrutura de distribuição
on-line da loja virtual iTunes, que já
vendeu mais de 500 milhões de músi-
cas pela internet. Por enquanto, a ofer-
ta de programas para o novo iPod limi-
ta-se a episódios dos seriados Lost e
Desperate Housewives — graças a
uma parceria com os estúdios Disney
— e a 2 000 vídeos musicais. O down-
load de cada episódio ou vídeo custa
1,99 dólar. Jobs reconhece que o mer-
cado de portáteis de vídeo digital ainda
é incipiente, mas aposta na força de sua
marca e de seu produto para mudar is-
so. "Milhões de pessoas vão comprar o

iPod para escutar música e o vídeo vi-
rá junto, como um bônus. Então, se o
vídeo portátil se tornar popular, isso vai
acontecer no iPod", diz o presidente da
Apple. Uma pesquisa recente da con-
sultoria JupiterResearch apontou que
um em cada dois consumidores ameri-
canos está interessado em aparelhos
portáteis de vídeo.

O iPod não é o primeiro dispositi-
vo portátil de vídeo a chegar ao merca-
do. Aparelhos fabricados pela Creative
e pela Archos já estão nas lojas há
mais de um ano, mas até hoje não con-
seguiram causar grande impacto. Uma
série de aparelhos disponíveis no mer-
cado comprova que a revolução pro-
posta pelo CEO da Apple já está em
andamento. O que promete a maior
transformação na experiência de ver
TV é o Slingbox (em português, "cai-
xa-estilingue")) criado pela empresa
americana Sling Media. O Slingbox,
que custa 250 dólares, converte o sinal
da televisão a cabo em formato digital
para a internet, uma tecnologia conhe-
cida como place-shifting. À frente de
um computador com internet banda
larga, o dono da TV pode assistir a sua
programação ao vivo de qualquer lu-
gar, mesmo em outra cidade ou país.



como se estivesse sentado no sofá de
casa, O Slingbox ainda permite que se
mudem os canais a distância, por meio
do computador que se está usando pa-
ra ver os programas,

O TiVo facilita a vida dos telespec-
tadores que não querem se prender ao
horário de transmissão dos programas
pelas emissoras. O aparelho é um
DVR. sigla em inglês para gravador de
vídeo digital. Com ele, pode-se gravar
até 300 horas de programação predefi-
nida — em lugar das meras seis horas
que comportavam os antigos videocas-
setes. É possível gravar até um mês in-
teiro de uma novela, por exemplo, e as-
sistir aos capítulos sem interrupção.

No Brasil, o sistema DVR já está dis-
ponível para os assinantes das operado-
ras de televisão TVA Digital (empresa
do Grupo Abril, que publica VEJA) e
SKY. Os aparelhos funcionam de for-
ma semelhante ao TiVo, O da TVA cus-
ta l 000 reais e permite até sessenta
horas de gravação, enquanto o DVR da
SKY sai por 650 reais e tem capacida-
de para até cinqüenta horas de progra-
mação. Combinando-se o Slingbox e o
TiVo, qualquer computador se trans-
forma em uma videoteca a distância. É
só gravar o programa no TiVo e depois
vê-lo no PC através da internet. Um
torcedor pode assistir ao jogo decisivo
do Campeonato Brasileiro de Futebol

de um hotel no Japão sem ter de ficar
acordado durante a madrugada por
causa da diferença de fuso horário.

As novas tecnologias permitem que
se veja televisão com a qualidade de
imagem digital até mesmo no carro.
Antigamente, nos televisores que equi-
pavam os carros — e, assim mesmo, só
as limusines, como se vê nos filmes de
Hollywood — assistia-se a pouco mais
que um amontoado de imagens borra-
das. Agora, o TracVision A5, um con-
junto de antena e receptor de sinal de
satélite, transforma o banco traseiro do
carro num verdadeiro nome theater mó-
vel, Nos Estados Unidos, em parceria
com a operadora DirectTV, a fabricante

do equipamento oferece mais
de 135 canais de televisão
via satélite. O sinal pode ser
captado em qualquer ponto
do território americano. Mui-
tas famílias já adotaram o
sistema, principalmente para
distrair as crianças em via-
gens mais longas.

Ainda não há previsão de
quando o TracVision A5 e o
Slingbox estarão disponíveis
no Brasil, mas os telespecta-
dores brasileiros já podem
experimentar outro recurso
que deve se tornar popular
no futuro: a televisão na tela
do celular. Por meio das
maiores operadoras de tele-
fonia móvel do país, quem
tem um celular de terceira
geração, com aplicativos
multimídia, pode assistir a
seqüências de gols do Cam-
peonato Brasileiro de Fute-
bol, a capítulos de novela e a
telejornais. O próximo passo
será a transmissão ininter-
rupta do sinal de TV para o
celular, o que ainda esbarra
em problemas de infra-estru-
tura das operadoras. Prevê-se

que, em 2008, esse ser-
viço já esteja dispo-

nível no país.




