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Pesquisas terminam em dezembro e plano de execução pode começar em 2006. Profissionais com 
conhecimento em Java têm espaço garantido no mercado, segundo especialistas 
 
Passados cinco anos desde o início das pesquisas sobre o Sistema Brasileiro de TV Digital 
(SBTVD), sua chegada ao mercado poderá acontecer, finalmente, em 2006. Caberá ao Governo 
Federal estabelecer, em fevereiro do próximo ano, o cronograma para a implementação do 
sistema - que terá início com a fabricação do set top box, um aparelho capaz de converter o sinal 
digital para as TVs analógicas.  
 
- Em dezembro, entregaremos ao Governo Federal o Modelo de Referência para o Sistema de TV 
Digital, que apontará todos os serviços possíveis no Brasil. A partir deste Modelo, o governo vai 
decidir o que será oferecido e qual o período de implementação – esclarece o Diretor de TV Digital 
do CPqD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia, Ricardo Benneton.  
 
Benneton afirma que o contingenciamento de R$ 15 milhões do orçamento do projeto – anunciado 
em julho pelo novo Ministro da Comunicações, Hélio Costa - não comprometerá as pesquisas. Os 
recursos seriam utilizados para a construção de uma estação experimental, em Campinas, mas, 
segundo ele, medidas alternativas já estão sendo estudadas.  
 
- O que houve foi um reajuste das contas. Todos os recursos para as universidades, no entanto, 
já foram repassados - confirma.  
 
O diretor do CPqD afirma ainda que não é possível estabelecer com precisão como será e por 
quanto será vendido o set top box, já que sua fabricação depende das prioridades ainda não 
estabelecidas pelo Governo Federal.  
 
- Antes de fevereiro é impossível fazer uma previsão objetiva sobre o set top box. Acredito que o 
aparelho oferecerá alguns serviços de interatividade, como o t-mail, além de imagem e som com 
qualidade muito superior a que encontramos hoje. Quanto aos custos, acho que poderia ser algo 
em torno de R$ 100 a R$ 200, mas ainda é cedo para prever - admite.  
 
Modelo de Referência é resultado de pesquisa pioneira no Brasil  
 
A definição do Modelo é fruto de um projeto ousado, principalmente pelo seu tamanho e número 
de profissionais envolvidos: são mais de 1200 pesquisadores e técnicos, 80 entidades de 
pesquisa, dez ministérios, a Anatel e o ITI - Instituto de Tecnologia da Informação, todos 
trabalhando em conjunto nas cinco regiões do país.  
 
- O Modelo vai nos ajudar a estabelecer o nível de interatividade, a qualidade de imagem e sons 
oferecidos, o preço, o grau de usabilidade e a tecnologia envolvida de acordo com as necessidades 
brasileiras. No entanto, apesar de todo esse esforço, a decisão final sobre o sistema é política – 
revela o Professor da Universidade Federal do Ceará, Fernando Carvalho.  
 
De acordo com o prazo estabelecido, a definição do Modelo acontecerá em dezembro. Para o 
Professor da PUC-RIO, José Roberto Boisson, este é o principal problema desta etapa do projeto, 
que teve início em março.  
 
- Seria importante pelo menos 1 ano e meio de estudos. É muito difícil definir e financiar uma 
equipe por um período tão pequeno, de nove meses. Os pesquisadores precisam de vinculação a 
longo prazo – argumenta.  
 
Implementação pode gerar empregos em TI  



 
A implementação da TV Digital no Brasil pode gerar grandes oportunidades de trabalho para 
profissionais de Tecnologia da Informação. Segundo Fernando Carvalho, uma área que será 
bastante estimulada é a de desenvolvimento de softwares. O Professor da Universidade Federal do 
Ceará aposta que os softwares utilizados pelo modelo brasileiro servirão para outros modelos 
existentes no mundo.  
 
- Uma de nossas grandes preocupações é possibilitar a exportação do software brasileiro. Para o 
nosso modelo, o profissional de TI já pode se preparar estudando a linguagem Java. Ela será 
utilizada pela TV Digital, isto já está definido – completa.  
 
Fernando ainda aconselha aos programadores que se preocupem com a questão da funcionalidade 
e usabilidade.  
 
- É preciso que o usuário se sinta muito confortável, pois a TV não é um computador e grande 
parte dos usuários serão carentes de informação – argumenta.  
 
Uma outra área favorecida será a indústria de semi-condutores. O aparelho funciona com circuito 
integrado e vários tipos de serviços poderão ser oferecidos como, por exemplo, a entrada para 
CDs e DVDs.  
 
– As possibilidades são inúmeras e a indústria terá pela frente um mercado de 60 milhões de 
clientes. A televisão está presente em 90% dos lares brasileiros – diz Carvalho, ressaltando que a 
completa implementação do sistema no país poderá levar mais 10 anos. 
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