
EUA oferecem parceria em TV digital  
 
Representantes das empresas que controlam o padrão americano de televisão digital 
encaminharam ao governo brasileiro um documento em que indicam áreas onde aceitam discutir 
acordos de cooperação com o Brasil. O Ministério das Comunicações defende o desenvolvimento 
de um novo padrão de televisão digital, com a incorporação de tecnologias desenvolvidas no país. 
O documento foi enviado aos ministérios das Comunicações, do Desenvolvimento e da Ciência e 
Tecnologia. Também receberam cópias o Instituto de Tecnologia Genius e o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), que assessoram o Ministério das Comunicações, 
e a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações (SET). De acordo com a 
proposta dos americanos, pesquisadores e empresas brasileiras poderiam participar do 
desenvolvimento dos programas que tornarão os aparelhos de TV digital interativos, permitindo 
que sejam usados para buscar informações e fazer compras na internet enquanto a programação 
normal é exibida. Os representantes do padrão americano também aceitam parcerias na criação 
de aplicações para explorar a interatividade dos novos aparelhos e na realização de pesquisas de 
mercado com consumidores brasileiros. Os americanos oferecem ainda espaço na avaliação de 
aperfeiçoamentos introduzidos nas tecnologias do padrão americano. O documento não diz de que 
forma poderiam ser concretizados eventuais projetos de cooperação, mas é mais um gesto dos 
americanos em busca da simpatia do Brasil. Em março, o presidente do ATSC Forum, Robert 
Graves, que representa o padrão americano, fez acenos semelhantes a autoridades, 
pesquisadores e empresários, mas indicou que só haveria espaço para parcerias se os brasileiros 
tivessem a iniciativa de sugerir novos projetos. "Estamos abrindo possibilidades de cooperação em 
áreas que estamos começando a desenvolver", disse o consultor Savio Pinheiro, que representa o 
ATSC Forum no Brasil. Algumas das principais tecnologias do padrão americano são propriedade 
da coreana LG Electronics, que há alguns anos comprou a empresa americana que as 
desenvolveu. É duvidoso o interesse que a proposta dos americanos pode despertar. Os sistemas 
de interatividade que eles querem desenvolver combinam tecnologias desenvolvidas para 
transmissões digitais com outras criadas para a televisão a cabo, que tem baixíssima penetração 
no Brasil. A SET e a Universidade Mackenzie já estão preparando novos testes para comparar o 
padrão americano com os outros dois existentes, o europeu e o japonês, sem nenhuma ajuda do 
ATSC Forum. O padrão americano teve o pior desempenho entre os três e foi reprovado em testes 
realizados pela SET e pelo Mackenzie em 1999. Os americanos atribuíram isso ao uso de 
equipamentos antigos e versões ultrapassadas das tecnologias que eles criaram. O 
desenvolvimento de um novo padrão de TV digital é hoje mais um desejo do governo do que um 
projeto em plena execução. O governo ainda não definiu com clareza quem participará do 
processo e de que forma ele será conduzido. A intenção do Ministério das Comunicações é criar 
um sistema que combine tecnologias de padrões estrangeiros e outras desenvolvidas no Brasil.  
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