
Futuro em alta-definição já é realidade 
Aline Van Duyn e Paul Taylor 
 

O convite para uma reunião animada para assistir a uma partida do Super Bowl em Manhattan 
trazia impressas apenas as palavras: "Venha assistir o jogo em HD (alta-definição)". O anfitrião tinha 
gasto vários milhares de dólares na compra de um enorme televisor de alta-definição com tela plana 
nas primeiras semanas deste ano — e isso converteu sua reunião "no evento máximo" para fãs de 
futebol americano. O apartamento ficou apinhado de espectadores durante o jogo, na final do 
campeonato no domingo passado. 

 
De fato, em vista do crescimento no percentual dos milhões de telespectadores que assistiram ao Super 

Bowl no fim de semana passado em HD—descrita pelos torcedores como tendo dado a sensação de estar no 
meio da ação, e não apenas com um mero espectador —as operadoras no setor de cabo e via satélite, em 
todo os EUA, estão preparando-se para umas semanas bastante movimentadas. 

 
Com a expectativa de que, neste ano, nos EUA, pela primeira vez a venda de televisores de alta-definição 

(HDTVs) supere a venda de aparelhos de W de definição comum — e tendo em vista que milhões de fãs de 
esportes investiram em aparelhos para assistir o Super Bowl — a demanda por conversores que permitem 
os telespectadores assistir eventos esportivos em alta definição, espera-se um surto na disponibilidade de 
filmes e outros tipos de conteúdo. 

 
O Super Bowl — final do campeonato de futebol americano — é importante porque, diversamente de 

muitas novas tecnologias de mídia, a HD cria uma dificuldade para o setor de emissoras de televisão, 
pois o conteúdo precisa ser ajustado à tecnologia, com programas produzidos no formato específico. 
Não basta, por exemplo, que as operadoras via cabo retransmitam conteúdo em definição padrão para 
que ele resulte de maior qualidade. 

Por essa razão, surge uma situação dilema do tipo "o ovo ou a galinha", que os governos enfrentaram 
quando tiveram de promover a transição de transmissões de TV em tecnologia analógica para digital. A 
HD está sendo impulsionada tanto pela disseminação de conteúdo compatível como pela compra, 
pelos consumidores, dos equipamentos necessários — mas os dois fatores são mutuamente 
dependentes. 

 
Sendo um dos pontos altos anuais das transmissões de eventos pela W, o Super Bowl é, portanto, 

um interessante caso de teste. Não apenas grande parte dos jogos foi registrada em HD, como 
também muitos dos comerciais — entre eles está o mais caro já veiculado no mundo, tendo 
consumido US$ 2,milhões na produção de uma peça de 30 segundos. 

 
A Comcast, maior operadora de cabo nos EUA, registrou um aumento na demanda por serviços de HD 

nas últimas semanas—e espera mais. A Comcast é a operadora que atende Seattle e Pittsburg, cidades 
cujas equipes futebolísticas enfrentaram-se na disputa do título de futebol americano de 2006, estando, 
assim, particularmente exposta ao "efeito HD". 

 
"Estamos atarefadíssimos, despachando conversores de HD especialmente para Seattle e Pittsburg", 

disse Page Thompson, vice-presidente sênior e gerente-geral de produtos de vídeo da Comcast. 
Há muitos anos vem-se falando em HDTV. Mas a combinação de custos de instalação relativamente mais 

baratos, em razão do barateamento dos televisores, e, mais importante, de um crescimento no volume de 
conteúdo em HD, estão agora dando ao público um ímpeto que antes lhe faltava. 

 
A HD não é apenas um fenômeno americano. A dimensão do mercado mundial, especialmente de 

filmes ou documentários sobre a natureza, é um estímulo no sentido da criação de mais conteúdo. "A 
taxa mundial de adoção de aparelhos de HDTV de telas grandes por parte dos consumidores cresceu 
significativamente no decorrer do ano passado", diz Michelle Abraham, que dirige a divisão de análises 
da In-Stat. 

"Há hoje uma oportunidade enorme — para fabricantes de aparelhos eletrônicos de consumo e 
para estúdios de Hollywood — de oferecer aos consumidores aparelhos e filmes para alta-definição", diz 
ela. "Por isso, prevemos muitos lançamentos de filmes e toca-mídias em 2006." 

 
Os grupos rivais desenvolvedores das tecnologias Blu-Ray e HD-DVD apresentaram aparelhos de DVD 

de alta definição na recente Feira de Eletrônicos de Consumo em Las Vegas, montando o palco para 
uma "guerra de padrões" em larga escala. 

 



 
Os aparelhos de DVD da Toshiba de alta-definição, com preços a partir de US$ 500, estarão dis-

poníveis em abril, ao passo que os fabricantes liderados pela Sony, Philips e Pioneer planejam lançar 
aparelhos baseados na tecnologia Blu-Ray aproximadamente ao mesmo tempo — mas com preços bem 
mais caros — começando em US$ l mil. 

 
Embora essas acentuadas diferenças de estratégias de preços possam afetar o ritmo de adoção da 

tecnologia, analistas acreditam que o desfecho da guerra de padrões será decidida mais pela 
disponibilidade de títulos cinematográficos do que apenas pelo preço dos aparelhos de DVD. 

 
Analogamente, a disponibilização de conteúdo em HD será, neste ano, uma grande área de 

competição entre operadoras de cabo e de satélites. Como a maioria dos domicílios americanos já está 
pagando por TV multicanais, a competição entre grupos no setor de cabo, como a Comcast e a Time 
Warner de um lado e de provedores via satélite como a DirecTV e a Echostar de outro, está ficando cada 
vez mais acirrada. 

 
As companhias no setor de cabo, que perderam milhões de assinantes para operadoras via satélite 

na década de 90, vêm reagindo com a oferta de acesso de alta-velocidade à internet e serviços de 
telefonia "empacotados" com o serviço de TV. As companhias via satélite estão pretendendo também 
oferecer tais serviços, mas até agora não tiveram condições de fazê-lo. A alta-definição poderá revelar-
se um elemento diferenciador chave. 

 
"Com a disseminação de TVs de alta-definição, os consumidores estarão realmente em busca do 

provedor de melhor conteúdo em HD, e isso poderá ser crucial para capturar sua fidelidade", diz 
Aryeh Bourkoff, analista do UBS. A Comcast, por exemplo, oferece até 17 canais (embora alguns canais 
de HD não exibam programação em alta-definição) e está enfatizando seu conteúdo local em HD e 
conteúdo HD sob demanda—serviços com os quais as operadoras via satélite não podem competir 
diretamente. 

 
A crescente disponibilidade de conteúdo em HD via cabo, das redes de W via satélite e das W abertas 

também está contribuindo para fomentar um surto na demanda de HDTVs de tela plana. 
A Associação de Fabricantes de Aparelhos Eletrônicos de Consumo, em Washington, tendo previsto 

que os aparelhos de HDTV venderão neste ano mais do que as TVs de tecnologia analógica pela 
primeira vez na história, acredita na venda de 15,9 milhões de aparelhos de HDTV no equivalente a 
um total de US$ 23 bilhões neste ano. 

 
Em 2005, a venda total de televisores digitais, inclusive HDTVs, cresceu 60%, para US$ 17 bilhões, 

puxada em parte pelo fato de terem despencado os preços de telas planas de plasma e das 
tecnologias de telas de cristal liqüido (LCD, na sigla em inglês), com quedas entre 20% e 30% no ano 
passado. "Os preços caíram sensivelmente durante o ano passado", diz Andy Parsons, vice-presidente 
sênior da Pioneer, importante grupo empresarial eletrônico japonês. 

 
"Com mais de 12 milhões de unidades colocadas no mercado, os números ao fim do ano de 2005 

comprovam o crescimento e o sucesso da televisão digital, especialmente a HDTV, que continua a 
representar 85% do mercado total de televisores digitais nos EUA", diz Gary Shapiro, presidente da CEA. 

Como outros executivos do setor, Shapiro exortou o Congresso americano a aprovar legislação 
estabelecendo uma data fixa para que as emissoras de W nos EUA migrem da tecnologias analógica 
para a digital. Na semana passada, a Câmara dos EUA aprovou um projeto de lei que incluía um limite de 
prazo —17 de fevereiro de 2009—para que as emissoras de televisão deixem de transmitir sinais 
analógicos e abracem a TV digital. 

 
"A existência de uma legislação estabelecendo uma data precisa para o fim das transmissões em 

sinal analógico será efetivamente o fator crucial em 2006", diz Shapiro. 
 
"O estabelecimento de um prazo fatal dará um elemento de certeza a consumidores, emissoras de 

TV, fabricantes e varejistas — e ajudará a empurrar as vendas para patamares ainda mais altos". 
 
Um analista de Wall Street tarimbado em incontáveis demonstrações de novos produtos e serviços 

diz que a alta-definição é a única tecnologia que jamais o impressionou. 
 
"È como botar um par de óculos", compara ele. "É formidável, torna até mesmo interessante ver um 

animal cruzando a tela, uma coisa à qual eu antes nunca teria dado atenção." 



 
 
Para muitas companhias cujos futuros dependerão da sede de consumo por alta-definição, a es-

perança é que muitos milhões de espectadores — depois do espetáculo da decisão do campeonato de 
futebol americano no fim de semana passado —, reproduzam essa experiência. 

 
Tecnologia desafia TV a rever conceito de beleza 
Gautam Malkani 
 

Quando 3 mil dos principais maquiadores do mundo chegaram a Londres na semana passada 
para um encontro anual do setor, as discussões foram bem além da sombra que Victoria 
Beckham está usando. 

Entre seminários com nomes como "Maquiagem para Drag" e "Aplicação Protética de Silicone", um 
dos eventos mais procurados atendia pelo título "Alta Definição: Torne sua Carreira de Maquiador à 
Prova do Futuro". 

 
A televisão de alta definição está mudando a cara da indústria da televisão e seu impacto na 

indefectível aparência das celebridades também vem atraindo a atenção. 
 
A nova tecnologia significa imagens mais nítidas daqueles que até agora dependiam da maquiagem e 

da iluminação para esconder marcas de sua mortalidade, como rugas e acne. A situação já gerou 
várias histórias sarcásticas no mundo da mídia sobre o pânico que começa a dominar estrelas de TV 
e apresentadores de notícias de programas que passarão a ser gravados em alta definição. 

 
O editor do site TV Predictions, Philip Swann, encontrou um espaço, oferecendo dicas para o 

confronto entre as celebridades e a tecnologia em meio à alta definição. Suas opiniões vão desde 
frívolas listas das celebridades "horríveis da alta definição" e dos "queridinhos da alta definição" até 
discussões sérias sobre o alívio potencial que pode trazer a adolescentes com problemas de auto-
estima causados pelas imagens de perfeição física mostradas normalmente pelos estúdios e 
emissoras de TV. 

 
"Eu fiz um pouco de humor com os grandes e poderosos em Hollywood, mas inegavelmente 

também há um lado sério na questão", escreveu recentemente. "Por décadas, a máquina de 
glamour de Hollywood pôde criar a impressão de que algumas pessoas têm uma aparência melhor 
do que realmente têm." 

 
Embora nomes como Britney Spears, Cameron Diaz e Tem Hat-cher possam refutar os exemplos de 

Swann, na indústria da maquiagem o que predomina é a seriedade. "Há muita mais pressão no artista 
da maquiagem", explica Mi-chael Key, editor da revista "Make-Up Artist Magazine", de Washington, que na 
semana passada organizou a feira Make-Up Artists' Tra-de Show, em Londres. 

 
"Todos estão olhando os produtos que estão usando e a forma como os estão aplicando. Os que têm 

menos talento realmente estão tendo de aperfeiçoar seu jogo. Pode-se acabar perdendo o emprego 
com a alta definição, portanto não é nada que possa ser ignorado." 

 
Governo decide em 30 dias qual padrão adotar no Brasil 
Daniel Rittner 
 

A junta de ministros responsável pela análise dos três padrões de TV digital terminou ontem de ouvir 
os representantes de cada sistema e tomará uma decisão, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, logo após o Carnaval. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, deu um prazo de 30 dias para a 
escolha. 

 
Na sexta-feira, o governo receberá o relatório oficial do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD), que testou os padrões japonês, europeu e americano. De acordo com 
Costa, os japoneses estão na frente tanto do ponto de vista tecnológico do sistema ISDB quanto das 
contrapartidas comerciais oferecidas ao Brasil. 

 
Aliado incondicional dos japoneses, o ministro das Comunicações disse que a viagem do presidente à 

África e o feriado de Carnaval devem atrasar um pouco a definição do sistema a ser adotado no país, 



antes aguardada para os próximos dias. Mas ressaltou que o governo tem agora praticamente todos 
os elementos para tomar uma decisão. 

 
 
Em reunião ontem no Palácio do Planalto, os americanos apresentaram suas propostas comerciais e 

os detalhes técnicos do sistema ATSC aos ministros Antônio Palocci (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil) 
e Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento), além do próprio Costa. 

 
Ao fim da reunião, encarregado de falar em nome da equipe governamental, Costa avaliou que o 

padrão americano deverá superar em breve, tecnicamente, o sistema DVB-T europeu, mas ainda não 
demonstra estar nas mesmas condições dos japoneses. "Os americanos provaram que, em julho, 
vão ser melhores do que os europeus", afirmou. 

 
Nesse mês, informou o ministro, os americanos prometem acrescentar mobilidade e portabilidade ao 

sistema ATSC. Isso significa dizer que o padrão americano permitirá, segundo a promessa, a captação 
de sinais digitais em aparelhos móveis (automóveis, ônibus, trens) e em aparelhos portáteis (telefones 
celulares, por exemplo). Por falta de interesse dos radiodifusores nos Estados Unidos, o sistema ainda 
não possui essa característica. 

 
"Eu perguntei se estão fazendo testes em algum lugar. Eles disseram que não estão em condições de 

fazer os testes (agora) nem em São Paulo nem em outro lugar. Eu sinto que os americanos estão 
desenvolvendo um bom produto, mas que infelizmente ainda não está pronto. É essa a situação", 
disse Costa. 

 
Segundo o ministro, os americanos prometeram remeter parte dos royalties cobrados nos aparelhos a 

pesquisas científicas no Brasil, na área de W digital, mas não definiram os montantes. Eles garantiram 
financiamento, a juros subsidiados, de US$ 150 milhões para as emissoras de televisão e de US$ 150 
milhões para as indústrias de aparelhos eletrônicos. 

 
Também estão dispostos a incorporar inovações brasileiras no "middleware" e nos aplicativos ao 

sistema e acenam com a inclusão de técnicos do país no fórum que administra o padrão ATSC. "Eu 
saí satisfeito", afirmou o ministro, sem comentar o fato de que na semana passada havia descartado, 
de antemão, a escolha pelo sistema americano. 

 
Na proposta de contrapartidas comerciais que entregaram ao governo brasileiro, os japoneses 

prometeram abrir mão dos royaltes, disseram bancar qualquer oferta de financiamento 
apresentada pelos concorrentes e acenaram com um amplo pacote de transferência de tecnologia, com 
a fabricação local das "set top boxes" — as caixas conversoras de sinais analógicos para digitais nos 
aparelhos de televisão. 

 
Já os europeus se recusaram a abrir mão dos royalties, mas asseguraram reinvestimento de 

100% dos valores recolhidos, em pesquisas científicas no Brasil. Os administradores do padrão DVB-
T prometeram linha de financiamento de € 400 milhões e dizem que o sistema desenvolvido por eles 
amplia as possibilidades de exportação do 

 
Brasil, por já ter sido adotado em 57 países. O padrão japonês funciona apenas no país asiático. 
O ATSC foi implantado nos Estados Unidos, Canadá, México e Coréia. 
 
Fonte: Valor Econômico / Financial Times, São Paulo, 8 fev. 2006. Empresas, p. A18. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


