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Brasil e Argentina decidem adotar o mesmo padrão para entrar na era da TV digital. O problema é 
que ainda não decidiram qual sistema seguir e essa demora pode custar caro. 
 
A tabelinha entre Maradona e Pelé no programa de TV do craque argentino foi uma das imagens 
mais marcantes de 2005. Pois Brasil e a Argentina estão prestes a fazer outra tabelinha na TV, e 
que também pode se eternizar. Os governos dos dois países acordaram adotar o mesmo padrão 
de TV digital (DTV, na sigla em inglês) que será implantado pelas emissoras de televisão e nos 
aparelhos dos consumidores. O processo de adaptação movimentará bilhões de dólares nos 
próximos 10 anos e começará justamente em um evento futebolístico, a Copa do Mundo da 
Alemanha, em junho. 
 
A TV digital é o futuro do meio de comunicação mais popular do mundo. Para chegar a esse 
padrão, os atuais aparelhos analógicos (que recebem o sinal por ondas de rádio) serão 
transformados em modelos digitais com uma definição de imagem igual à de um DVD e com 
recursos de interatividade com a programação antes inimagináveis, além de permitir a compra de 
programas sob demanda. Porém, ainda há uma grande questão a ser resolvida: qual padrão de 
DTV os dois países adotarão? 
 
A decisão brasileira — prevista para ser anunciada em fevereiro — terá alta dose de carga política, 
pois os governos latino-americanos são assediados pelos consórcios dos padrões europeu (DVB), 
japonês (ISDB) e norte-americano (ATSC), que investiram bilhões em pesquisa e 
desenvolvimento e já estão em funcionamento. O governo Lula tem um trunfo na manga para 
negociar com os consórcios: investiu R$ 50 milhões em pesquisas para desenvolver o Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), que pretende ser uma alternativa para os países vizinhos 
da América do Sul. Segundo o Ministério das Comunicações brasileiro, as transmissões de DTV no 
Brasil começarão no dia 7 de setembro, a data nacional brasileira, que cairá em plena campanha 
eleitoral para a Presidência. 
 
Em novembro passado, a Secretaria de Comunicações do Ministério de Obras Públicas da 
Argentina decidiu adotar o mesmo padrão de TV digital que o Brasil. A decisão surpreendeu, 
porque o país havia anunciado em 1998 a adesão ao ATSC norte-americano — o México aderiu em 
2004 e não deu sinais de que possa mudar de idéia. “Foi uma surpresa bastante agradável”, diz 
Walter Duran, diretor para a América do Sul do Laboratório Philips — a fabricante holandesa é 
uma das participantes do consórcio europeu. Ele se diz otimista com a possibilidade de o sistema 
a ser adotado no Brasil utilizar parte do padrão europeu, e que este se espalhe pela região. “Para 
gerar riqueza, é preciso exportar e, para isso, é preciso escala de produção.” 
 
A reviravolta na DTV não é exclusividade argentina: no final do governo Fernando Henrique 
Cardoso, o Brasil estava inclinado a adotar o padrão japonês, indicado pelas emissoras de TV 
locais como a mais adequada às características do País, e por seus recursos de transmissão para 
aparelhos móveis, como telefones celulares. O governo Lula decidiu começar do zero e criar um 
novo padrão, afirmando que poderia ser adotado em conjunto com China e Índia. Os dois gigantes 
asiáticos não deram bola para a pretensão brasileira. 
 
A questão é conduzida pelo Ministério das Comunicações, no qual Lula já fez duas trocas desde o 
início do governo, em 2003. Começou com o nacionalista Miro Teixeira, sucedido por Eunicio 
Oliveira, e este pelo atual titular, Hélio Costa, jornalista que fez carreira na TV Globo e se elegeu 
senador. Essas idas e vindas refletiram-se na demora da definição do padrão. Primeiro, o governo 
Lula decidiu que criaria um padrão integral partindo do zero. Em seguida, colocou os pés no chão 
e enveredou pelo desenvolvimento do software middleware, o conjunto de programas que 
estabelecem a comunicação entre o sinal da emissora, o decodificador e o televisor, que seria 
adaptado a um dos três padrões. 
 



Agora, o discurso está de novo na criação de um novo padrão, o SBTVD, baseado em um ou mais 
padrões, e adaptado às características dos países sul-americanos. “É uma questão complexa, 
porque é política, econômica e tecnológica”, diz Lauro Sigaud, gerente de desenvolvimento de 
negócios da Fitec, instituição de pesquisa em Campinas, no interior de São Paulo, que participa do 
grupo de desenvolvimento do sistema brasileiro. 
 
Sigaud discorda de que o vai-e-vem do governo brasileiro tenha atrasado a implantação da DTV 
na América Latina. “Às vezes, esperar um pouco pode trazer a vantagem de escolher a solução 
mais adequada”, diz ele. “Se tivéssemos escolhido o padrão japonês há 4 anos, talvez não 
tivéssemos o conhecimento tecnológico de que dispomos hoje.” De qualquer modo, emissoras e 
indústrias esperam ansiosamente por uma decisão para iniciar os investimentos que podem 
chegar a US$ 10 bilhões em dez anos. “Na verdade, temos um protótipo, mas ainda faltam 
pesquisas e uma boa quantidade de recursos para viabilizá-lo”, diz Sigaud. 
 
O padrão de DTV define características como a compressão do sinal para o transporte pelas ondas 
e cabos, tratamento de vídeo e multiplexação de sinal — que permite a distribuição de diferentes 
sinais por um mesmo canal, possibilitando a interatividade e a entrega de informações sob 
demanda a cada receptor. Nessa matéria, já há frutos do desenvolvimento realizado pelos 22 
consórcios que reúnem 79 institutos de pesquisa brasileiros contratados pelo governo, sob 
coordenação do CPqD, instituto de pesquisas de Campinas, e recursos do Funtel (imposto pago 
pelas operadoras de telecomunicações). 
 
A Universidade Federal da Paraíba criou a Torcida Virtual, um sistema em que o telespectador 
escolhe a câmera e o som ambiente de uma área do estádio para assistir a um jogo de futebol em 
sua TV. A Universidade Federal do Ceará desenvolveu o TVoto para que os telespectadores 
acompanhem e opinem sobre os debates e votações parlamentares, e os congressistas recebam 
os resultados da opinião do público.   
 
INCLUSÃO TELEVISIVA 
A peculiaridade que justifica o investimento governamental na DTV é o fato de o Brasil ser um 
país de dimensões continentais, com enorme taxa de penetração de TV aberta transmitida por 
ondas de rádio — ao contrário de países desenvolvidos, que possuem grandes taxas de assinantes 
de serviços de cabo ou satélite. Outra justificativa, propalada pelo governo brasileiro como a 
principal, é usar a DTV como veículo para a inclusão digital da maioria da população  de baixa 
renda e nível educacional. “Do ponto de vista tecnológico, o raciocínio é perfeito, dada a 
interatividade da TV”, diz Vagner Diniz, presidente do Instituto Conip, especializado em 
informática pública. “Mas esbarra-se no custo, o mesmo problema dos PCs. A TV digital é cara”, 
diz ele. Só o conversor, para as TVs analógicas receberem o sinal de DTV deve custar a partir de 
R$ 300.  
 
Por isso, a decisão do governo Lula precisa ser certeira. Os governos querem evitar que se repita 
o caso da implantação da TV em cores, que no Brasil usa o sistema PAL-M, um padrão híbrido a 
partir do padrão europeu, que só funciona no País. Depois de alguns anos, as TVs fabricadas no 
País passaram a ser híbridas, com recepção PAL-M e NTSC (usado pelos vídeos e DVDs caseiros), 
criando custos adicionais à indústria e ao consumidor. “Meu medo é que aconteça a mesma coisa 
na TV digital”, diz Guido Orlando Jr, sócio da produtora de TV VideoPress, de São Paulo. Duran, da 
Philips, concorda: “Tem de ser uma decisão sábia, porque ela não tem volta.” 
 
Seja qual for a decisão dos maiores países sul-americanos, é certo que influenciará os vizinhos, 
que podem aproveitar a economia de escala na produção de TVs e conversores. Caso a tabelinha 
seja entrosada como a de Maradona e Pelé na TV, a indústria e os consumidores da região só 
terão a ganhar. Se as escaramuças recomeçarem, como costuma acontecer entre os astros do 
futebol, a região toda perderá. 
 
Fonte: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 31 jan. 2006.  


