
A primeira de muitas etapas
Com a escolha do padrão tecnológico a TV digital no Brasil viverá ao menos mais duas etapas
críticas: a definição das regras de transição e um debate sobre o modelo de exploração.

N
o fechamento desta edição, na
primeira semana de março, a
decisão final sobre o padrão

de TV digital que seria adotado no
Brasil não estava 100% tomada, mas
as chances eram de 95% para o
padrão japonês, ISDB-T. A despeito da
pressão do Congresso, das entidades
de sociedade civil, do poderoso lobby
das empresas de telecomunicações, o
governo decidiu adotar a tecnologia
que mais garantia a manutenção e o
aprimoramento do modelo de
negócios das empresas de
radiodifusão. A chance de reversão
deste quadro dependia de algum
fornecedor se dispor, efetivamente, a
implementar uma planta de
semicondutores no Brasil com
condições de agregar não apenas a
fábrica de encapsulamento mas
também toda a estrutura para o
desenvolvimento de tecnologia.
Até o fechamento desta edição, tanto
os fornecedores ligados ao ISDB
quanto os ligados ao padrão
europeu DVB prometiam apenas
"estudar" essa possibilidade.

Decisão tomada, algumas
questões entram imediatamente na
agenda: as regras para a transição e,
posteriormente, novas propostas de
modelos de exploração.

A questão da transição é mais
crítica, porque é aí que estão as
condições para que as emissoras de
TV comecem a se digitalizar.
Os radiodifusores esperam que
estas regras sejam publicadas ainda
no primeiro semestre.
Fernando Bittencourt, diretor de
tecnologia da TV Globo, por exemplo,
entende que as regras de transição
devam vir com os seguintes
balizadores: 1) como cada emissora
utilizará o canal; 2) quais os

cronogramas para o início das
transmissões nas diversas regiões; 3) quais
as obrigações de programas em HDTV;4)
os cronogramas para encerramento das
transmissões analógicas; e 5) especificação
mínima para os produtos de consumo
(aparelhos de TV e set-top boxes, por
exemplo). Se quiserem se respaldar contra
eventuais contestações do Ministério
Público e do Tribunal de Contas da União,
as regras de transição deverão ser mais
amplas, e não podem deixar de
contemplar questões como:
1) quem estará habilitado para receber o
canal de 6 MHz para a transição (se serão
todas as emissoras ou apenas as
geradoras); 2) Como será ajustado o
Decreto-lei 236/67, que coloca limites ao
número de "estações" de TV que cada

emissora pode ter; 3) o que se fará
com o espectro ocioso no caso das
emissoras que não transmitam em
alta definição ou multiprogramação;
4) quais as obrigações das empresas
de TV paga, especialmente TV a cabo,
que hoje por lei são obrigadas a levar
os sinais das geradoras de TV aberta
gratuitamente; 5) as condições e
garantias para a indústria como, por
exemplo, isenção de imposto de
importação, se for o caso, e
obrigações de adaptação dos
televisores para a realidade
digital; e, 6) as conseqüências
em caso de descumprimento das
regras de transição.

Essas são, segundo analistas
ouvidos por este noticiário, as
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condições mínimas necessárias para o
processo de transição, que deverá
levar mais de uma década, mas que
não pode acontecer de forma
desregrada. Não se está falando na tal
revisão do modelo, que é um assunto
mais complexo e que foi o grande
pano de fundo da briga entre os
lobbies da radiodifusão e das
empresas de telecomunicações na
reta final da decisão.

Disputa de mercados
Basicamente, as empresas de

telecomunicações não querem ver as
emissoras de TV distribuindo,
gratuitamente, conteúdos
audiovisuais para aparelhos móveis.
Isso porque, na visão das teles,este
tipo de conteúdo é exatamente o que
pode ser cobrado. Para empresas de
celular, por exemplo, não interessa
que um telejornal, um programa
esportivo ou um"gameshow"
cheguem gratuitamente ao aparelho
de celular, porque isso desestimularia
as pessoas a pagarem por outros
conteúdos que não fossem
produzidos pelas emissoras de TV.
Um exemplo claro é o que vai
acontecer na próxima Copa do
Mundo. A Vivo conseguiu os direitos
sobre os melhores lances do mundial
da Alemanha para serem exibidos no
celular. Imagine-se que a Globo, que
vai transmitir a Copa, já pudesse ser
captada por todos os aparelhos
celulares, gratuitamente. A Vivo teria
no mínimo um pouco mais de
dificuldade de convencer seus
clientes a pagarem pelos gols, e teria
que agregar algum diferencial àquele
conteúdo para fazer frente à
gratuidade. Seria uma situação
equivalente à que vive a TV paga no
Brasil, que enfrenta dificuldades de
crescimento em boa parte por conta
da concorrência da TV aberta.Vale
lembrar que a própria Globo, que
controlava as maiores operadoras de
TV a cabo e DTH no Brasil, chegou a
ter como slogan, no final dos anos 90,
a frase "Quem tem Globo tem tudo"
em um claro posicionamento de
oposição à TV segmentada.

No outro lado da moeda, as emissoras
de televisão não querem deixar que esse
mercado móvel fique na mão das
empresas de telecomunicações. Primeiro,
porque abririam o flanco para a
concorrência das teles na disputa por
direitos e conteúdos. Depois, porque a
audiência seria erodida por mais uma
mídia, como já aconteceu com a Internet, e
haveria ainda a possibilidade de briga pelo
mercado publicitário. E, principalmente,
porque deixar as teles com o controle
sobre as transmissões móveis obrigaria as
emissoras de TV a terem que pagar um
pedágio para serem distribuídas aos
celulares e terminais portáteis. Daí a briga
entre a defesa incondicional do ISDB, por
parte das emissoras, e da defesa do DVB,
por parte das teles. Como a solução de
mobilidade do DVB está
baseada no DVB-H, que
opera fora da faixa de 6
MHz usada para a
transmissão do sinal de TV
fixa, as teles poderiam
mais facilmente entrar
nesse mercado. No caso
do ISDB, as transmissões
móveis se dão
necessariamente dentro
da faixa de 6 MHz, o
que garante às emissoras
independência em
relação às teles.

Fernando Bittencourt,
da TV Globo, diz que a
argumentação das teles é
um sofisma, já que não
haveria espaço no espectro
para que se abrissem
canais dedicados exclusivamente às
transmissões móveis."Não há espectro
disponível, seria um custo adicional
para as empresas e, além disto, a cobertura
seria pior. Esta é uma discussão induzida
por alguns e apoiada por empresas
de telecomunicações, que querem
aproveitar o sofisma da transmissão'fora
da banda' para garantir a elas as
transmissões móveis e portáteis"

Já André Bianchi, diretor de novos
negócios da Telemar,tem uma visão
diferente do problema. Para ele, a entrada
das teles na distribuição de conteúdo é
necessária para dar viabilidade econômica

"Não há espaço no espectro
para uma transmissão
móvel fora da banda"
Fernando Bittencourt,
da TV Globo

às novas plataformas. Para ele, se o
que se pretende ter é uma TV digital,
universal e grátis,fixa e móvel,
provavelmente as emissoras terão
multiprogramação, terão de gastar
mais em programação sem retorno
de investimento."Estamos falando de
um investimento de bilhões de
dólares. Estou vendo aumentar custos
e não vejo aumentar a receita. Uma
alternativa de retorno poderia ser
com interatividade, com maior
penetração de TV paga, mas é preciso
um modelo que se consiga fazer o
casamento da cadeia de valor como
um todo" diz.

A pressão das empresas de
telecom tem o apoio das empresas
fornecedoras européias, que hoje são

responsáveis por
expressivos
investimentos em
fábricas no Brasil para
a produção de
celulares, que têm
um peso importante
nas exportações.
A Nokia, por
exemplo, detentora
da maior fatia de
celulares vendidos no
Brasil e no mundo,
diz abertamente que
não pretende
produzir handsets
com o chip de
recepção dos sinais
ISDB porque está
comprometida,
mundialmente, com

o DVB-H, padrão europeu de
transmissão móvel. É uma disputa,
entretanto, que pode mudar no
futuro. É evidente que as empresas de
celular, caso percam mesmo a disputa
para impor o DVB, vão trabalhar para
ganhar dinheiro no Brasil, ainda que
isso inclua colocar um chip no celular
que permita ao cidadão receber de
forma móvel o sinal digital da novela
das oito, de graça. Mas depois
precisarão ouvir os protestos das
operadoras de telecomunicações.

A adoção do padrão japonês não
impede, de imediato, as teles de
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explorarem o
mercado de
distribuição de
televisão. Elas
poderão fazê-lo pela
própria rede de
celular, como
acontece atualmente
(mas aí existe uma
grande limitação de
capacidade), ou
poderão pressionar o
governo para que
considere a abertura
de alguns canais de 6
MHz para um
operador de rede
móvel,função para a
qual as teles seriam
candidatas naturais.
Mas isso implica uma mudança de
modelo: é preciso
que a legislação permita que uma
empresa apenas distribua sinais de
televisão de terceiros e seja
remunerada por isso.

Congresso
A questão do operador de rede,

aliás, promete ser o grande debate
que sobrará para uma discussão mais
ampla do modelo. Não estamos
falando em regras de transição, mas
sim em mudanças mais profundas,
que necessariamente passarão pelo
ajuste de algumas leis e,
eventualmente, até na Constituição.
A idéia é que se otimize o uso do
espectro permitindo a apenas uma
empresa explorar a distribuição da TV
aberta, alocando espaço na rede para
os produtores de conteúdo. Seria esse
o canal, por exemplo, para que
emissoras públicas, produtores
independentes, novos players com
menor poder econômico e mesmo a
grande massa de afiliadas das atuais
redes de TV (que não têm condições
de financiar a construção de uma
rede digital) possam migrar para a
nova tecnologia. Há até quem diga
que a própria Globo pense na
hipótese de se tornar, em algumas
regiões, uma operadora de rede, para
impedir que seus afiliados se aliem a

alternativa de receita para
cobrir os novos custos."
André Bianchi, da Telemar

outros parceiros de
distribuição ou mesmo
para ter a entrada de
novos competidores no
mercado sob o seu
acompanhamento direto.

É claro que em uma
eventual discussão sobre
mudanças no modelo da
televisão,o Congresso
Nacional será a arena, o
que joga o cronograma
apenas para 2007, na
melhor das hipóteses, já
que este ano as atividades
se encerram no
primeiro semestre.

Com tudo isso, fica a
questão: afinal,
conseguirá o governo

colocar o serviço de TV digital
comercialmente no ar no dia 7 de
setembro, como imaginou o ministro
Hélio Costa? Os próprios radiodifusores
acham muito difícil que isso aconteça em
escala comercial, por uma razão simples: a
TV digital no Brasil incorporará, pela
vontade das próprias emissoras, a
tecnologia de compressão baseada em
MPEG-4 desde o seu primeiro momento
de transmissão, e é pouco provável que os

fornecedores consigam viabilizar
escala comercial para equipamentos
com essa característica. Espera-se,
assim, testes pelo Brasil e algumas
outras formas de demonstrar a
tecnologia, mas dificilmente haverá
aparelhos digitais para serem
comprados nas lojas ainda este ano.

A razão pela qual as emissoras de
TV não abrem mão do MPEG-4
também é estratégica e também
passa pela disputa com as teles: elas
precisam de qualidade de imagem.
Pelo menos nas avaliações dos
radiodifusores brasileiros, as
transmissões em MPEG-2 não dão a
alta definição com qualidade
plena para imagens complexas,
como jogos de futebol,
automobilismo ou transmissões de
grandes eventos, como Carnaval e
shows.Com o MPEG-4 as emissoras
conseguiriam a qualidade que
desejam. Além do ganho de
qualidade, a estratégia das emissoras
ao colocar a imagem com a maior
definição possível é evitar
ociosidade de espectro. Assim,
usando uma taxa de transmissão de
15 Mbps em MPEG-4, elas terão
altíssima definição e não seriam

COM TUDO O QUE FALTA RESOLVER, É IMPROVÁVEL
QUE SE CUMPRA A PROMESSA DE INAUGURAR
A TV DIGITAL ATÉ O DIA 7 DE SETEMBRO.

acusadas de estarem deixando a
maior parte da banda ociosa, já que
o espectro de 6 MHz permite
transmissões de até 19 Mbps. É o
que aconteceria se elas
transmitissem sinais em alta
definição a apenas 8 Mbps com
MPEG-4, como se chegou a trabalhar
dentro do próprio governo como
forma de otimizar o espectro.

Definida a questão da
tecnologia, não haverá como não se
entrar no debate de uma série de
questões diretamente relacionadas
com a exploração do mercado de
televisão. Estes parecem ser os
próximos capítulos da novela da
TV digital no Brasil, que ainda
está longe de terminar.

Text Box
Fonte: Tela Viva, ano 15, n. 158, p. 14-16, mar. 2006.




