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O Brasil ainda define o padrão de sua TV Digital, mas a tecnologia já disparou e deixou para 
trás as decisões burocráticas 
 
  
Lembra-se da televisão na sala de casa? Pois é. A partir de agora, ela poderá funcionar até no 
telefone móvel ou dentro do carro e terá uma qualidade excelente de som e imagem. Além 
disso, você poderá ser um novo telespectador, uma espécie de “telenauta”, pronto para 
participar da programação ativamente. Futurismo? Não! Isso já existe hoje. Aliás, as 
tecnologias que permitem esses avanços têm evoluído tão rapidamente que os burocratas já 
não conseguem criar regulamentações a tempo de manter o controle do mercado de 
telecomunicações. 
 
Uma das mudanças mais noticiadas e já em curso para chegarmos a esse novo conceito de 
televisão foi iniciada com o processo de escolha do padrão de TV Digital para o Brasil. Mas, 
afinal, o que é TV Digital? A característica básica desse sistema é que a programação das 
emissoras de televisão passará a trafegar por sinais digitais, diferentes dos que são 
transmitidos até hoje. A vantagem disso é que a qualidade do conteúdo que se vê e ouve 
passa a ser a mesma que a obtida na fonte geradora, independente da distância entre o 
transmissor e o aparelho do consumidor final. 
 
No entanto, as transmissões da TV Digital podem ter níveis diferentes de qualidade 
audiovisual, dependendo somente da estratégia de cada emissora. Ou seja, a TV Globo, por 
exemplo, poderá escolher entre utilizar toda a sua banda de transmissão para oferecer som e 
imagem de altíssima qualidade, a chamada televisão de alta definição (HDTV), ou dividir essa 
mesma faixa de operação em quatro subcanais de qualidade convencional, parecidos com a 
que temos atualmente. 
 
A TV Digital já está em operação no Brasil, mas apenas por assinatura via cabo ou satélite. As 
operadoras do sistema, como Net, Sky e TVA, já dispõem de versões digitais de seus 
programas. No caso de filmes, por exemplo, o usuário pode escolher o título que será 
apresentado e ter controles sobre a exibição como em um videocassete ou DVD player. Ou 
seja, ir para frente, parar, assistir o restante em outro dia e assim por diante. Esse controle do 
usuário sobre a programação é um benefício que não está disponível em qualquer tipo de 
transmissão de TV Digital, como veremos a seguir. 
 
O que o governo brasileiro está definindo agora é o padrão da TV Digital terrestre (ou aberta), 
aquela cuja transmissão é realizada pelo ar e captada por antenas de recepção domiciliares, 
parecidas com as que já estamos acostumados. Por esse sistema, a distribuição do sinal 
deverá permanecer gratuita. Porém, uma das características da TV Digital terrestre é a 
dificuldade de interação com o usuário, em função da seguinte limitação técnica: o 
telespectador não pode dar respostas ou realizar comandos sobre a programação pela mesma 
antena pela qual recebe os sinais das emissoras. 
 
TV como computador 
Apesar disso, os aparelhos de recepção de TV Digital (ou mesmo os aparelhos codificadores 
para uso dos aparelhos analógicos) serão capazes de armazenar e “rodar” programas como os 
de computador na televisão do usuário final. Assim, vários serviços regionalizados estarão ao 
alcance do controle remoto da TV, incluindo a relação dos postos de saúde mais próximos, a 
lista dos documentos necessários para realizar a matrícula na escola pública e assim por 
diante. 
 
Para garantir o uso pleno do novo sistema, em primeiro lugar a programação interativa deverá 
ser oferecida pelas emissoras de TV Digital. O que pode não se tornar comercialmente 
interessante para as empresas, pelo menos num primeiro momento, já que terão de negociar 
soluções viáveis que permitam ao telespectador fazer uso dessa interatividade. 
 



Entre as alternativas de comunicação para obter o feedback dos telespectadores estão o 
telefone fixo e o celular, ou mesmo uma conexão de dados sem fio, como Wi-Fi e WiMax – 
estas duas últimas permitem até conexões sem fio com a internet e também utilizar um 
sistema chamado IPTV, que transmite televisão pela mesma rede utilizada pela internet. “Se a 
TV Digital pretende ser interativa, então terá de usar uma via de comunicação adicional, que 
pode ser até o WiMax”, esclarece o brasileiro Ronaldo Miranda, diretor de mobilidade digital e 
comunicações da Intel na América Latina. 
 
Sem entrar a fundo na tecnologia, mas para mostrar o que o WiMax representa, vale lembrar 
que o ministro das Comunicações, Hélio Costa, assinou um acordo, em dezembro de 2005, que 
viabiliza o uso dessa solução para conectar serviços públicos de Belo Horizonte à internet, sem 
fio e com alta velocidade. “O WiMax é uma alternativa para o acesso de banda larga que pode 
substituir o cabo em localidades de difícil acesso, por exemplo”, explica Eduardo Prado, 
especialista em telecom. 
 
Essa necessidade de complementar um serviço de telecomunicações – como o da TV Digital – 
com outro – como a rede de telefonia fixa –, definido como “convergência digital” ou 
“convergência das comunicações”, é um dos assuntos mais fascinantes das telecomunicações 
na atualidade. O professor João Antonio Zuffo, coordenador do Laboratório de Sistemas 
Integráveis (LSI), da USP, e uma das maiores autoridades do Brasil no setor, afirma que a 
convergência digital está criando um ambiente completamente novo, bem diferente do que 
estamos acostumados. “A TV móvel em conexão de banda larga ou mesmo a supertelefonia 
celular serão algumas das evoluções que veremos pela frente”, antecipa. 
 
Nova regulamentação 
A utilização de toda a capacidade dos novos recursos exigirá que tanto as emissoras de TV 
como as operadoras de telecomunicações reinventem seus modelos de negócios. E é claro que 
a regulamentação em vigor terá de ser revista ou refeita. O professor associado do LSI-USP 
Marcelo Zuffo, que também participou dos estudos tecnológicos sobre os padrões de TV Digital 
no País, explica a convergência digital como uma zona de sobreposição de oportunidades para 
os diferentes modelos de negócios do segmento de comunicações. “Enquanto o modelo da 
televisão aberta foi criado com base na venda de conteúdo indiretamente, por meio de 
patrocinadores – quanto maior a audiência, maior o preço desse conteúdo –, as operadoras de 
telefonia se concentraram na cobrança pelo tráfego em sua rede”. 
 
Pelo lado das operadoras de telefonia, vale lembrar que o próprio WiMax pode ser muito 
eficiente, inclusive em termos de promover a interatividade, para trafegar programação pelo 
sistema IPTV, porque permite trafegar a programação e o feedback do consumidor na mesma 
via de comunicação. “Do ponto de vista tecnológico podemos falar que o IPTV é um 
contraponto da televisão como a gente conhece hoje”, define Miranda, da Intel. “O protocolo IP 
pode estar conectado com várias tecnologias, cabo, antena ou mesmo WiMax”. A Intel aposta 
que o IPTV vai se tornar uma solução para trafegar filmes e outros conteúdos, inclusive 
audiovisuais. Na visão de Miranda, a TV Digital e o IPTV podem até se tornar concorrentes em 
determinados casos. 
 
Mas, como em quase tudo que existe hoje no ramo das tecnologias da informação e 
comunicação, TV Digital e IPTV são soluções que também se complementam. A Microsoft, que 
tem uma divisão responsável somente por estudar e desenvolver produtos para o mercado de 
televisão (Microsoft TV), implantou na Grã-Bretanha um projeto de cooperação entre TV Digital 
e IPTV para a British Telecom, que opera uma infra-estrutura para transmissões a cabo no 
país. “A caixa de decodificação (set-top box) tem dois sintonizadores de broadcast e um de 
IPTV, para permitir que o usuário controle a exibição de filmes ou participe de programas 
interativos”, relata Renato Cotrim, gerente de negócios da Microsoft TV no Brasil. “Na TV 
Digital (terrestre) pode-se ter um canal de retorno por WiMax ou linha telefônica, mas não dá 
para fazer vídeo por demanda, como o IPTV permite”, acrescenta. 
 
O consultor da área de telecomunicações da PricewaterhouseCooper (PwC) Rogério Roman 
destaca que o principal foco das companhias de telecomunicações – sejam emissoras de TV ou 
operadoras da rede de telefonia – deve ser o cliente final. “O consumidor atual quer receber a 



informação que quiser, onde estiver e quando quiser. O que independe do aparelho: televisão, 
telefone fixo, celular, computador de mão, etc.” 
 
Após a definição do padrão de TV Digital, será a vez de o governo regulamentar os modelos de 
negócios que surgirão a partir daí. A escolha do padrão serve para os fabricantes de aparelhos 
receptores se prepararem para oferecer produtos e para as empresas do setor se organizar na 
oferta de novos serviços. “Depois do modelo tecnológico, a questão será o modelo 
exploratório”, afirma Marcelo Zuffo. Mas essa já será outra história. 
 
Os padrões de TV Digital  
 
ATSC (Advanced Television Systems Committee) 
• Padrão americano. 
• Ponto forte: privilegia a transmissão em alta definição. 
• Histórico: surgiu em 1987 por iniciativa de empresas de eletroeletrônicos e, desde 1998, está 
em operação comercial nos Estados Unidos. Já foi implantado pelo Canadá e pela Coréia do 
Sul. 
• Mercado de televisores: 250 milhões. 
• Como seus defensores não apresentaram proposta para a instalação de uma fábrica de 
semicondutores no Brasil, foi praticamente deixado de lado. 
 
DVB (Digital Video Broadcast) 
• Padrão europeu. 
• Ponto forte: capacidade de programação e interatividade. 
• Histórico: foi projetado nos anos 80 por um consórcio que hoje possui 250 integrantes de 15 
países. Está em operação desde 1998 na Grã-Bretanha e em outros quatro países da União 
Européia e na Austrália.  
• Mercado de televisores: 250 milhões. 
• É o principal adversário do padrão japonês no processo de escolha brasileiro. 
 
ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) 
• Padrão japonês.  
• Ponto forte: facilidade de transmissão para aparelhos móveis, como os telefones celulares de 
terceira geração (3G), graças a uma tecnologia chamada “one-seg”. 
• Histórico: entrou em operação comercial em 2003, mas foi criado no início dos anos 70. 
• Mercado de televisores: 100 milhões. 
• Eleito o melhor nos testes técnicos conduzidos pela Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET) e pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), 
ratificados pela Fundação CPqD. (EP) 
 
Fonte: Wikipedia 
  
 
Últimas notícias  
 
O padrão japonês de TV Digital é o que tem maiores chances de ser adotado no Brasil (até o 
fechamento desta edição, a decisão final ainda não estava tomada). Na semana que antecedeu 
a Páscoa, os ministros Celso Amorim (Relações Exteriores), Hélio Costa (Comunicações) e Luiz 
Fernando Furlan (Desenvolvimento) viajaram para o Japão para negociar um acordo. Após se 
reunirem com o primeiro-ministro Junishiro Koizumi, as autoridades comemoraram o encontro, 
embora sem garantias concretas de trazer uma fábrica de semicondutores para o País, um dos 
objetivos da viagem. A assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, é que 
fará a decisão final. Há quem diga que, por ser ano eleitoral, é improvável que ele rejeite o 
padrão japonês, por ser o preferido por emissoras como a TV Globo. (EP) 
  
 
 
 
 



Glossário  
 
HDTV – TV de alta definição. Enquanto um monitor analógico de televisão convencional 
apresenta 480 linhas, a de alta definição oferece 1.080 linhas.  
 
IP – Protocolo de internet, que é o mecanismo de envio de informações pela rede. 
 
Semicondutores – Têm condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes, e 
podem controlar correntes elétricas. Utilizados na fabricação de componentes eletrônicos 
complexos, como chips. 
 
Set-top box – Aparelho de conversão de sinais digitais para exibição de som e imagem em 
aparelhos de televisão. 
 
VoIP – Significa Voice over IP (voz sobre IP). É um sistema que possibilita a transmissão de 
voz pela internet. 
 
Wi-Fi – A sigla vem de Wireless Fidelity. Os pontos de acesso em Wi-Fi, também chamados de 
hot spots, são comuns no exterior, mas aqui no Brasil ainda estão em fase de implantação. 
 
WiMax – Worldwide Interoperability for Microwave Access. É a evolução do Wi-Fi, permitindo 
conexões de alta velocidade, sem fio, a distâncias de até 50 quilômetros. (EP) 
  
 
Raio-x update  
TV Digital no Brasil 
(independentemente do padrão escolhido) 
 
12 a 18 meses – previsão de prazo para adequação das emissoras a transmissões digitais 
 
15 anos – prazo para substituição ou adaptação de todos os aparelhos receptores do País  
 
90% – percentual de domicílios brasileiros que têm televisão 
 
20% – percentual dos domicílios brasileiros com TV que têm acesso a programação paga (cabo 
ou satélite) 
 
Fonte: Ministério das Comunicações. 
  
Disponível em: <http://www.revistaupdate.com.br>. Acesso em 19 de maio de 
2006. 


