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Interact 2000 discutiu como banda larga mudará TV na Web
Fabiana Câmara e Mikhail Miguel, especial do Rio de Janeiro
O evento Interact 2000 discutiu semana passada no Rio de Janeiro a Internet do futuro. Um dos principais temas em debate na feira foi "A
televisão na Web". O diretor-geral do provedor de Internet Ajato, José Carlos Alves, e o gerente de produtos da PictureTel, Pierre
Rodrigues, debateram as evoluções que a banda larga introduzirá nos conceitos de televisão e Internet. Esta seria a primeira fusão da Rede
com os aparelhos domésticos, primeira parte da convergênca tecnológica que englobará várias máquinas em uma só interface.
O coordenador do debate, Salomão Wajnberg, presidente da TELECOM (Associação Brasileira de Telecomunicações), destacou a
importância da ABERT (Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão). A ABERT, voltada para a pesquisa e o
desenvolvimento de tecnologia do setor, poderá determinar os padrões da TV na Web. Wajnberg, que já foi assessor no Ministério das
Comunicações, também faz parte do GECOM, grupo de executivos brasileiros ligado a pesquisas na área de comunicação de ponta.
Para os palestrantes, as conexões telefônicas comuns serviram apenas para
“quebrar um galho” até a implantação da banda larga. A Internet, para
realizar seu potencial, necessita de um canal específico de alta velocidade, permitindo um grande fluxo de dados. No futuro, por exemplo,
as redes de TV poderão disponibilizar sua programação na Web e o espectador fazer uma grade própria em casa, misturando suas atrações
favoritas.
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