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Ao desenvolver uma tecnologia nacional para a TV digital, a política também estabelece critérios 
específicos para as possíveis parcerias internacionais. Entre elas está a preservação da base 
industrial nacional. "As negociações deverão considerar os objetivos brasileiros de preservar e 
expandir a produção nacional, além de ampliar empregos e fomentar as exportações", destaca o 
documento.  
 
A política define ainda que deverá ser considerada a efetiva participação de representantes 
brasileiros, com direito a voto, nos organismos responsáveis pelo desenvolvimento das 
tecnologias adotadas. Entre os possíveis acordos internacionais, o governo brasileiro também 
deverá ter garantias de tratamento não discriminatório na transferência da tecnologia de TV 
digital aos diversos fabricantes nacionais.  
 
A garantia é válida para os seguintes requisitos: prazos, preços, quantidade e qualidade 
adequadas, como eventuais e justos encargos de propriedade intelectual (royalties). O governo 
também deverá exigir a capacitação e treinamento de técnicos brasileiros, além do compromisso 
de incentivos à integração dos sistemas de TV digital na América Latina.  
 
O trabalho para adoção da tecnologia brasileira será coordenado pelo Grupo Executivo do Projeto 
de Televisão Digital (GET), que é formado pelos seguintes ministérios: das Comunicações, da 
Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  
 
O GET também contará com a participação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica da Presidência da República, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundação CPqD.  
 
Há ainda a participação de um representante do consórcio de universidades, as quais irão se 
envolver no projeto, um representante do segmento industrial relacionado à pesquisa e 
desenvolvimento de TV digital no Páis, e um representante das empresas operadoras de redes 
abertas de televisão.  
 
O desenvolvimento da tecnologia nacional será financiado com os recursos do Fundo para o 
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), nele incluindo-se R$ 78,1 milhões 
de saldo do exercício de 2002 que se encontram no Caixa da Secretaria do Tesouro Nacional. 
Caberá ao seu Conselho Gestor estabelecer programas a serem apoiados com esses recursos.  
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