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A IMAGEM DO PODER
COMUNICAÇÕES A corrida pela tevê digital mobiliza lobbies e, mais
uma vez, o objetivo da mudança parece ser deixar tudo como está

POR ANA PAULA SOUSA

César Ramos, da Universidade de Brasí-
lia (UnB), ilustra bem o rumo da grande
discussão que mobiliza as emissoras na-
cionais: a implantação da tevê digital no
País. O assunto, para os leigos, pode até
parecer apenas um debate tecnológico.
Mas não é. Trata-se de uma mudança
profunda no modo de fazer e distribuir
televisão que, se encarada como estraté-
gica pelo governo, poderia reordenar o
jogo de forças na mídia brasileira.

Poderia. Mas, como diz Ramos, por
estas plagas impera a lei do mais forte.
Neste momento, os mais fortes são os
donos de rádios e tevês - se não econo-
micamente, ao menos politicamente.
Por ora, seus desejos prevalecem na dis-
cussão. O jogo, porém, não está encerra-
do. Ainda há tempo de colocar as cartas
na mesa e de atentar para os sinais que,
como numa partida de truco, os jogado-
res fazem sutilmente uns para os outros.

O que mobiliza lobbies e pesquisadores
é a definição do padrão que será usado
no Brasil. Discutida desde o governo
FHC e reformulada quando Lula assu-
miu, a escolha tem aparência meramen-
te técnica, mas guarda outros sentidos.
Por que interessa, para você leitor, sa-
ber se o Brasil vai usar o padrão norte-
americano (ATSC), europeu (DVB) ou
japonês (ISDB)? Interessa porque cada
um deles terá um peso X no seu bolso.
E interessa, principalmente, porque a
tevê digital pode significar apenas me-
lhoria na qualidade da imagem, mas
pode criar também uma televisão com
mais opções de programação e com ser-
viços que vão da educação à saúde.

No sábado 10, serão entregues ao
Ministério das Comunicações os rela-
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tórios das instituições e empresas que
participaram das pesquisas para o de-
senvolvimento do Sistema Brasileiro
de Televisão Digital (SBTVD). Esse sis-
tema, ao que tudo indica, vai aderir a
um dos três padrões mundiais e incor-
porar algumas das ferramentas desen-
volvidas por brasileiros pensando em
necessidades locais. O anúncio da es-
colha, que ficará nas mãos do presiden-
te Lula, está prometi-
do para fevereiro.

O processo, levado
em banho-maria des-
de 2003, quando o
governo Lula criou o
Grupo Gestor, foi co-

apresentada tanto na forma standard
(criada na Europa) quanto na high defi-
nition (opções americana e japonesa).

Para transmitir em alta definição são
necessários os mesmos 6 MHz que as
emissoras ocupam hoje no espectro para
a irradiação analógica. A diferença cru-
cial é que, se a escolha for pelo standard,
esse mesmo espaço pode ser ocupado por
quatro programações diferentes. Mas os

locado em fogo alto
quando o senador Hé-
lio Costa (PMDB-GO)
substituiu Eunício de
Oliveira no Ministé-
rio das Comunica-
ções, em julho passado. De lá para cá,
a briga só tem esquentado.

Uma das primeiras atitudes do minis-
tro foi alinhar-se aos donos das emissoras
na defesa da tevê digital de alta definição.
Essa posição joga por terra uma das pos-
sibilidades que mais atraíam os grupos
que defendem a democratização da mí-
dia e mesmo os produtores independen-
tes. Explique-se. A tevê digital pode ser

"O que as emissoras vão
fazer com o seu espectro
não é um problema do go-
verno", defende Johnny
Saad, presidente da Rede
Bandeirantes e da Asso-
ciação Brasileira de Radio-
difusores (Abra). "A possí-
vel divisão dos 6 MHz é

um papo furado que esconde interesses
de empresas de telefonia e de rádios e te-
vês piratas. Sem alta definição, não vamos
nem importar nem exportar conteúdo."

O argumento de quem estuda o assun-
to e integra o comitê consultivo criado
pelo governo é outro. "Não existe na le-
gislação nada que diga que um canal deve
ter 6 MHz. Quem define o que é um ca-
nal é a resolução da Anatel. Na verdade,

donos das emissoras não
querem nem ouvir falar
na divisão desse espaço.Reduzir o debate

à tecnologia é
deixar de tratar
do que importa:
a democratização
da mídia no País

televisão no Brasil é uma ter-
ra sem lei, como no faroeste.
Por isso, impera sempre a lei
do mais forte." A imagem,
criada pelo professor Murilo

Text Box
da mídia no País

Text Box
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com a tevê digital não faz mais sentido
usar o termo canal. Ele só é mantido arti-
ficialmente porque interessa às televi-
sões. Com a tevê digital, o certo é pergun-
tar a quantas programações cada emisso-
ra tem direito", esclarece Gustavo Gindre,
diretor do Instituto de Estudos e Projetos
em Comunicação e Cultura (Indecs).

André Barbosa, assessor especial da
Casa Civil, também contesta a tese de
Saad ao afirmar que a ocupação do es-
pectro é, sim, questão de governo. "A
própria lei diz que você não pode ocupar
os 6 MHz sem otimizar o
seu uso. O que vai se colocar
nesse espaço? Por que não
outras emissões ou serviços
que não estão regulamenta-
dos?", sugere.

Ao ser questionado sobre uma
possível contradição entre o
que defende a Casa Civil e o
que apregoa o Ministério das
Comunicações, Hélio Costa
agarra-se à hierarquia: "Cada
um tem o direito de defender
aposição que quiser, mas ma-
nifestações esporádicas de
terceiro escalão de governo,
para mim, não fazem o me-

nor sentido. Eu só vou tomar conheci-
mento de qualquer posicionamento se
amanhã a ministra Dilma (Rousseff) ou o
presidente falarem comigo. Agora, fun-
cionário de terceiro escalão ... não tomo
conhecimento".

Costa parece não tomar conhecimen-
to também das queixas feitas pelos inte-
grantes do comitê consultivo. Das mais
de 20 pessoas escolhidas para integrar
o grupo, cerca de dez estão prestes a
abandoná-lo, por considerar que o mi-
nistro não lhes dá ouvidos. "Há um es-

NOS GABINETES. As tevês querem os mesmos programas em alta definição

gotamento da parte da sociedade civil.
Estamos pensando até em constituir um
comitê fora do Estado", diz Celso
Schroeder, diretor do Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação.

A versão do ministro para o esvaziamen-
to do comitê é outra. "Isso aí está sendo
plantado pelo pessoal da Eletros, que não
defende o interesse nacional, defende o
interesse da Philips, da Holanda. Pode co-
locar nesses termos", insistiu, para arre-
pio dos assessores que acompanhavam a

entrevista. No dia seguinte,
Costa marcou uma conversa
com a Associação Nacional
de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Eletros).

Por isso, o presidente da
Eletros, Paulo Saab, não quis
responder à acusação. "Co-
mo eu disse antes, as conver-
sas não estavam sendo con-
duzidas de maneira transpa-
rente. Mas agora vamos con-
versar", contemporiza. O te-
mor da Eletros é que o Bra-
sil opte por um sistema que
dificulte a importação e a ex-
portação de aparelhos e com-
ponentes. De acordo com
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Saab, um ano e meio após a definição
do modelo, a indústria já terá condições
de colocar os novos aparelhos nas lojas.
Ele não fala em valores, mas, nos Esta-
dos Unidos, um aparelho digital não sai
por menos de US$ 300.

Uma pergunta que cabe aqui é: quem
comprará esses novos aparelhos e em
quanto tempo? O CPqD, instituição
contratada pelo governo para coordenar
as pesquisas em torno da tevê digital,
saiu às ruas para tentar descobrir isso. E
descobriu, entre outras coisas, que qua-
se 40% dos brasileiros possuem apare-
lhos com antenas internas - que, mui-
tas vezes, têm como upgrade um peda-
cinho de bombril.

"Não somos a Belíndia?" pergunta
Ricardo Benetton, diretor do CPqD.
"Teremos gente interessada na alta de-
finição e gente que não pode pensar nis-
so. Ó maior mercado de televisores aqui
ainda é o de 20 polegadas. Um dos sis-
temas que as pesquisas nacionais estão
desenvolvendo é justamente para resol-
ver o problema da recepção. Em outros
países, esse problema não existe." Nos
Estados Unidos, o mercado é dominado
pela tevê a cabo e, na Europa, a trans-
missão é feita via satélite.

Benetton explica que, em vez de trocar
de aparelho, será possível também com-
prar um conversor (uma espécie de cai-
xinha, como a da tevê por assinatura),
que deve custar, em média, R$ 300.
Além disso, seria preciso uma antena,
que sairia por cerca de R$ 100.

A implantação da tevê digital no Bra-
sil é estimada pelo diretor do CPqD em
cerca de US$ 1,5 bilhão. Esse investi-
mento envolveria tudo - estações digi-
tais, estúdios, equipamentos e tecnolo-
gia - e seria dividido entre governo,
emissoras e parceiros ou investidores
internacionais. O interesse estrangeiro
no Brasil tem até gerado discretas rus-
gas de salão. Virou assunto de bastido-
res a carta que o chefe da Delegação da
Comissão Européia no Brasil, o embai-
xador João Pacheco, enviou para vários
ministros defendendo o sistema euro-
peu. A carta teria sido uma resposta à
ausência de Hélio Costa numa reunião
por eles promovida.

"Eu fui, em princípio, convidado para
um almoço com uma delegação euro-
péia e não pude comparecer por ques-
tões de agenda", explica o ministro.
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"Foi até bom não ter ido porque eu
não recebi americanos ou japoneses
também. Quem recebe para essas con-
versações técnicas são os nossos asses-
sores que trabalham com isso. Agora,
se chegar o ministro da Comunidade
Européia, recebo com o maior prazer",
promete Costa, novamente obediente
à hierarquia.

Pacheco nega o mal-estar e diz estar
prestes a enviar um pacote de propostas
ao governo brasileiro, segundo o qual o
Brasil poderia tornar-se sócio do consór-
cio europeu e receberia um financiamen-
to para pesquisas. "A decisão brasileira é
muito importante para todos nós, até por-
que deve influenciar a escolha nos outros
países da América Latina", explica.

Mas o trabalho de sedução não será sim-
ples. Na estrutura do sistema europeu
está refletido o fantasma que assombra
as televisões brasileiras: a possibilidade
de embarque das empresas de telefonia
no trem da tevê digital. Essa é uma das
questões centrais quando se fala em co-
municação no mundo todo e, no Brasil,
virou tema-tabu.

Apesar de pedirem uma tevê digital
que possa ser móvel (ou seja, que possa
ser vista em telefones celulares e palm-
tops), as emissoras brasileiras não que-
rem saber de jeito nenhum de um siste-
ma que leve à abertura de uma segunda
rede para essa transmissão móvel. E o
padrão europeu prevê justamente isso
- uma faixa móvel separada do canal de
transmissão principal -, que permitiria
que outras empresas cuidassem do
"transporte" de conteúdo. As teles, que
já colocaram uma dinheirama nas re-
des, certamente estariam interessadas
em explorar esse mundo.
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O sistema japonês, por outro lado, per-
mite que as transmissões móveis sejam
feitas dentro da própria rede que as emis-
soras usam para a transmissão fixa. Ou
seja: as redes de tevê poderiam irradiar
sua programação para os telefones celu-
lares sem usar a rede das teles. Bastaria o
consumidor comprar um chip para
transformar um celular numa minitevê.

Se, no mundo todo, a lógica é entre-
gar o "conteúdo" para o maior número
possível de pessoas, no Brasil as emis-
soras resistem ferozmente às novas ma-
neiras de distribuição. "Telefonia e ra-
diodifusão são mundos distintos", de-
fende Johnny Saad. "Nós sempre ofere-
cemos conteúdo gratui-
to à população brasilei-
ra e temos o direito de
continuar fazendo isso",
completa José Inácio Pi-
zani, presidente da As-
sociação Brasileira de
Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert).

Nesse ponto, a Abert,
ligada à Globo, e Saad
parecem falar em coro.
Mas não custa lembrar
que o presidente da Band criou uma no-
va entidade, a Abra, em decorrência das
divergências com a Abert. O desejo de
manter as coisas como estão desenha-
das hoje une as emissoras todas quando
o assunto é tevê digital. O inimigo maior
são as empresas de telefonia - cuja asso-
ciação, a Telebrasil, não quis se pronun-
ciar para esta reportagem. Mas até mes-
mo a tevê a cabo, que tem ligações so-
cietárias com a tevê aberta, tem alguns
passos tolhidos pelas barreiras criadas
pelos donos das grandes redes.

"Poderíamos aproveitar a infra-estru-

A abertura
de novos canais
e a entrada das
telefônicas no
negócio deixam
as TVs em pânico

XADREZ. Barbosa (Casa

Civil) defende a negociação

do espectro. Saad (Band)

não quer ouvir falar nisso.

Pacheco faz o lobby da

Comunidade Européia

tura do cabo e lançar
a tevê digital antes da
definição do padrão",
explica Alexandre An-
nemberg, diretor-exe-
cutivo da Associação
Brasileira de TV por
Assinatura (ABTA).
Quer dizer, neste mo-

mento já poderia ser introduzido um si-
nal digital na rede a cabo, que estaria dis-
ponível para quem pagasse. "Mas a tevê
aberta tem receio de que, com isso, a tevê
por assinatura ganhe mais espaço no
mercado", completa Annemberg.

Se a tentativa de manter o status quo evi-
dencia-se nas discussões sobre a tevê di-
gital, o que dizer da eternamente adia-
da Lei Geral, que mudaria as regras da
comunicação de massa? Na visão de
muitos especialistas é, inclusive, des-
propositado falar de tevê digital sem ter
leis capazes de regê-la. "Para usar uma
metáfora, você tem um enorme carro

na frente dos bois. Lan-
ça-se a discussão de
perspectivas tecnológi-
cas sem ter o arcabou-
ço regulatório. Conti-
nuamos com a lei de
1962", lembra o profes-
sor Murilo Ramos.

Em abril deste ano,
um decreto presiden-
cial instituiu o grupo de
trabalho interministe-
rial para elaborar o an-

teprojeto de lei de regulamentação dos
artigos 221 e 222 da Constituição, que
tratam do assunto. Mas quem acredita
que o projeto sairá do lugar? Por outro
lado, é indiscutível que a convergência
digital - capaz de enlaçar tevês, celula-
res e internet - torna necessária a regu-
lação conjunta.

Por essas e outras, fica claro que re-
duzir o debate sobre tevê digital à tec-
nologia é desviar a atenção das questões
que realmente importam nesse novo ce-
nário em que se movem as empresas de
comunicação. _




