
Opção nipônica
Governo finalmente oficial iza a adoção do padrão japonês para a TV digita
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Na briga entre os radiodifu-
sores e as operadoras de teleco-
municações, o apoio do ministro
das Comunicações, Hélio Costa,
foi decisivo em favor das emis-
soras de televisão. O governo
finalmente definiu que o padrão
ISDB-T (japonês) fará parte do
Sistema Brasileiro de TV Digital
(SBTVD). A confirmação ocor-
reu na quinta-feira, 29, quando
o presidente Lula assinou o de-
creto que estabelece as regras
para a implantação do sistema
no País.

Desde que o debate ficou
mais acirrado, nos últimos me-

O decreto assinado na sema-
na passada não estabelece as
diretrizes para a elaboração das
especificações técnicas a serem
adotadas no sistema, mas atribui
essa responsabilidade ao Comitê
de Desenvolvimento, também in-
cumbido de promover a criação
do Fórum do SBTVD, que por
sua terá a responsabilidade de
desenvolver políticas referentes
às inovações tecnológicas, ao de-
senvolvimento e à implantação
do sistema.

O decreto ainda determina
que o fórum deverá ser com-
posto por representantes dos

a partir da data da aprovação do
seu projeto de instalação. Esse
projeto tem de ser apresentado
seis meses após a emissora re-
ceber a outorga para operar em
tecnologia digital. Além disso, o
decreto determina a criação de
quatro canais educativos, que
serão viabilizados por meio de
convênios.

Durante a solenidade de assi-
natura, Lula disse que o início da
implantação do SBTVD marcará
o começo da recuperação de
"uma grave lacuna do passado",
ao se referir ao princípio dos
anos 90, quando indústrias de

Em compensação, comentou, as
oportunidades para incorporar
tecnologia nacional são maiores
no modelo ISDB-T.

COOPERAÇÃO
Além do decreto que trata

da implantação do SBTVD,
as autoridades brasileiras e
japonesas assinaram acordo
que estabelece diretrizes de
cooperação entre os dois países
em quatro pontos: o primeiro
aspecto trata da criação de um
grupo de trabalho com o objetivo
de promover as discussões para
implantar o sistema no Brasil. O

Hélio Costa e o ministro das Comunicações do Japão, Heizo Takenaka apoio do brasileiro foi decisivo para a escolha do modelo nipônico

sés, a disputa se tornou mais in-
tensa. De um lado, as operadoras
de telefonia, especialmente na
área móvel, defendiam a adoção
do modelo europeu (DVB), sob
os argumentos de que seria mais
compatível com a tecnologia mó-
vel e de que as soluções têm mais
escala, uma vez que muitos ou-
tros países optaram pela tecnolo-
gia. Já os radiodifusores sempre
ressaltavam as vantagens do
padrão japonês, sob a alegação
de que é o único que preenche
os requisitos estabelecidos pelo
governo (robustez, mobilidade,
portabilidade e alta definição).
Os argumentos acabaram con-
vencendo os demais ministros e
o presidente Lula.

setores radiodifusor, industrial
e da comunidade cientifica e
tecnológica. Em relação aos
prazos, o decreto institui que
o Ministério das Comunicações
deverá conceder às emissoras
de TV concessionárias e autori-
zadas um canal de radiofreqüên-
cia com largura de banda de 6
megahertz (MHz) e definir o cro-
nograma para a consignação dos
canais de transmissão digital. A
medida tem como objetivo fazer
com que as emissoras transmi-
tam digital e analogicamente ao
mesmo tempo.

O documento estabelece tam-
bém que as emissoras deverão
iniciar a transmissão digital em
um prazo de 18 meses, contados

componentes deixaram o País.
"Mais de duas dezenas de fábri-
cas fecharam suas portas e foram
para a Ásia. Aqui, ficamos com
a montagem de kits importados
já prontos, apenas agregando o
custo da mão-de-obra barata.
Nos colocamos fora do mercado
global", comentou o presidente
em seu discurso.

O diretor da Fundação CPqD
(órgão que coordenou as pesqui-
sas brasileiras), Ricardo Benet-
ton, afirmou que o padrão japo-
nês exigirá bastante esforço. Os
modelos europeu e americano
explicou ele, já são globalizados
"Vamos ter que trabalhar muito
para também transformar esse
padrão em um sistema global.

segundo estabelece que o gover-
no do Japão não medirá esforços
para fazer com que as inovações
brasileiras sejam implementadas
no sistema, especialmente no
que se refere às soluções para
a composição de terminais de
acesso de baixo custo.

O acordo bilateral ainda de-
termina que os técnicos bra-
sileiros poderão trabalhar em
conjunto com os japoneses na
elaboração de projetos, em tes-
tes de laboratório e na criação de
protótipos de produtos a serem
fabricados. "O governo brasileiro
criará uma equipe técnica inte-
grada por empresas brasileiras
de radiodifusão, fabricantes e

intituições de pesquisa, para

alcançar soluções inovadoras
do sistema SBTVD", diz o texto.
O acordo também institui que o
governo do Japão apoiará suas
empresas para que elas também
reforcem o trabalho de coopera-
ção na área privada.

O terceiro ponto diz respeito
à cooperação na área da indús-
tria eletrônica e estabelece que
o governo nipônico cooperará
com o Brasil na elaboração,'por
parte do governo brasileiro,
de um plano estratégico para
o desenvolvimento da indús-
tria de semicondutores. "Esse
plano estratégico incluirá um
pacote detalhado de políticas
especialmente elaborado para
atrair investimento de fabrican-
tes de semicondutores no País."
O projeto também abrange um
plano de negócios detalhado
para viabilizar a implementação
de um projeto de investimentos
no Brasil para a produção de
semicondutores e o abasteci-
mento do mercado nacional e
internacional.

A última questão trata do
desenvolvimento de recursos
humanos para facilitar a transfe-
rência de tecnologia relacionada
ao padrão ISDB-T. O documento
define que "o governo do Japão,
em cooperação com empresas
de radiodifusão e de eletrônicos,
apoiará, conforme a necessida-
de, as atividades de um centro
de desenvolvimento, que deverá
ser criado pelo lado brasileiro,
para promover treinamento de
pessoal". Para vigorar, de fato, o
acordo de cooperação assinado
entre os representantes dos dois
governos deve ser referendado
pelo Congresso Nacional.

Durante a solenidade, o mi-
nistro Hélio Costa ressaltou que
o sistema brasileiro é diferente
dos padrões desenvolvidos no
resto do mundo, pois é aberto.
"A grande vantagem é que a TV
digital no País será acessível a
toda a população. Trabalhare-
mos para reduzir o valor do set
top box (conversor), que pode
chegar ao mercado ao preço de
R$ 100 com financiamento em
até dez parcelas sem juros. Se
mesmo assim ficar difícil para
famílias de baixa renda adquiri-
lo, poderemos encontrar uma
forma de subvencionar o equi-
pamento", comentou.

CRONOGRAMA
O presidente da Gradiente,

Eugênio Staub, participou da so-
lenidade no Palácio do Planalto e
declarou que os primeiros produ-
tos da TV digital, em especial, os
conversores, estarão disponíveis
para o consumidor em 12 a 15
meses. Staub, que representou a
indústria eletroeletrônica na so-
lenidade do anúncio da decisão
brasileira, destacou que o setor
vai movimentar algo próximo a
R$ 100 bilhões nos próximos dez
anos com produtos digitais.

Em sua manifestação, o exe-



Radiodifusores emitem
sinal positivo ao acordo

cutivo afirmou que o modelo
japonês foi a melhor opção e
rechaçou todas as críticas feitas
nos últimos dias. "O padrão ISDB
é o melhor do mundo. Além
disso, o Japão é hoje uma das
sociedades mais justas do pla-
neta. Tenho certeza de que tudo
o que estiver no acordo entre
os dois países será cumprido",
enfatizou.

Para Benjamin Sicsú, vice-
presidente da Samsung, a indús-
tria eletroeletrônica só poderá
garantir o início da produção
após o comitê de desenvolvi-
mento da TV digital estabelecer
todas as especificações técnicas
dos produtos. A Samsung, parti-
cularmente, pretende acelerar as
pesquisas de desenvolvimento.
O executivo informou que a
companhia adquiriu uma área
de 4 mil metros quadrados em
Manaus para ampliação do seu
centro de pesquisas. Segundo
Sicsú, a empresa chegou a pro-
jetar um conversor básico com
custo de US$ 33, valor que serviu
de base para estudos do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações (CPqD).
Mas esse montante poderá do-
brar ou até quadruplicar antes
de chegar ao consumidor.

Com a definição do padrão in-
ternacional que será incorporado
ao Sistema Brasileiro de TV Digi-
tal (SBTVD-T), os radiodifusores
começam o planejamento para
cumprir os prazos estabelecidos
pelo governo para implantarem
a tecnologia. O vice-presidente
das Organizações Globo, João
Roberto Marinho, disse que a TV
Globo apostará na alta definição
como opção para o futuro. Se-
gundo ele, esse será o caminho
da televisão aberta no Brasil. "A
aposta na qualidade da imagem
é um atrativo fundamental",
afirmou. Na visão dele, a multi-
programação não é interessante
por questões de mercado. "Não
há, a princípio, verba publicitária
que justifique mais de um canal
por emissora."

João Roberto considerou
muito bom o decreto da de-
cisão da TV digital assinado
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. De acordo com
ele, o documento oferece as

condições necessárias para que
os radiodifusores façam inves-
timentos e apostem na digita-
lização. A Globo, que já produz
minisséries em padrão digital,
pretende iniciar a operação
nesse padrão tão logo obtenha
a autorização para isso. A idéia
é começar as transmissões em
horários específicos e, pouco
a pouco, ampliá-la para toda
a programação. No entanto, o
executivo considera apertado
e agressivo o prazo de sete
anos para cobertura total do
território nacional, conforme
estabelecido no decreto. A
emissora começará a digitaliza-
ção de sua rede por São Paulo
e Rio de Janeiro.

O vice-presidente do SBT,
Guilherme Stoliar, diz que,
para o usuário, a mudança do
sistema analógico para o digital
será semelhante à mudança
da TV em preto-e-branco para
em cores. Entretanto, ele não
se mostrou motivado para a

Escolha deixou teles
do outro lado da linha

As operadoras de telefonia,
que tinham esperança de abrir
um novo mercado e conquistar
novas fontes de receitas com a
TV digital, viram suas expecta-
tivas frustradas. "Se tivesse sido
escolhido o ATSC ou o DVB,
todos os competidores (teles
e TVs) largariam juntos nessa
corrida pelo consumidor da te-
levisão digital. Do jeito que está,
a TV aberta sai em vantagem",
afirma o consultor Dário dal Piaz,
um dos diretores da empresa de
consultoria K2 Achievements,
que tem 17 anos de experiência
no setor de telecomunicações.

No curto prazo, acredita ele,
pouco vai mudar para os radiodi-
fusores, até porque o padrão ja-
ponês limita (se não inviabiliza)
a entrada de novos competidores
no jogo - - e por isso mesmo era
combatido pelos movimentos de
defesa da democratização dos
meios de comunicação. "Agora é
hora de elaborar os cenários de
viabilização de negócios dentro
de um contexto de massa. O pre-
ço do conversor, por exemplo, é
um ponto crucial", continua Dal
Piaz, lembrando que o equipa-

mento com tecnologia japonesa
é mais caro que o das outras duas
tecnologias. Seu palpite é de que
sairá por R$ 300, quando o ideal
seria que custasse no máximo
R$ 200.

Para Dal Piaz, a escolha
do modelo japonês não será
seguida pelos demais países
da América Latina. Cada um
deverá optar pelo ATSC ou pelo
DVB, no âmbito de negociações
comerciais mais abrangentes.
"Em termos de mídia a situação
da TV aberta brasileira é quase
única no mundo, por sua força e
influência. A análise do sistema
que se adequará a cada país vai
variar muito", prevê.

Na sua opinião a opção pelo
ISDB teve um componente políti-
co, na medida em que a decisão,
que agrada aos radiodifusores,
foi tomada em ano eleitoral (ga-
rantindo a boa vontade da área
para com o governo). Por outro
lado, o setor de telecomunica-
ções, na análise do consultor,
foi muito maltratado pela admi-
nistração federal, perdendo até
mesmo participação no PIB.

ELIANE PEREIRA

implantação do modelo no Bra-
sil. "Para a radiodifusão, não
haverá muito impacto positivo,
pois o setor vive do mercado
publicitário, que não terá incre-
mento", analisou. Segundo ele,
o SBT ainda definirá por onde
vai começar a digitalização da
rede. O executivo só reforçou
que o processo será gradual.

O diretor de tecnologia da
Rede Record, José Marcelo
Amaral, reconhece que os ra-
diodifusores ficaram bastante
satisfeitos com a opção pelo
ISDB e diz que, agora, as emis-
soras de TV aberta vão começar
a estudar as questões relativas
à infra-estrutura de transmissão
dos sinais digitais. Contudo, elas
ainda dependem do cronograma
a ser definido pelo Ministério
das Comunicações para a im-
plantação do serviço.

Do ponto de vista de negó-
cios a questão ainda é uma
incógnita, porque será formado
um grupo de trabalho para es-
tudar a incorporação das inova-
ções criadas pelos consórcios
de pesquisa brasileiros. "O ideal
é que se tenha um conversor
barato, que se espalhe rapidam-
ente pelo Brasil para massificar,

o mais rápido possível, a TV
digital", declara Amaral.

QUEDA DE PREÇOS
Quanto ao fato de o conver-

sor com tecnologia japonesa ser
o mais caro, Amaral pondera
que esse é o preço a pagar
pela adoção de uma tecnologia
tão nova. Para ele, o tamanho
do mercado brasileiro pode
gerar massa crítica suficiente
para uma queda de preços,
como aconteceu com os celu-
lares. Da parte das emissoras,
elas deverão se empenhar em
campanhas de divulgação para
mostrar os benefícios da TV digi-
tal e estimular os consumidores
a aderir à novidade.

De acordo com ele, a Record
vê como principal oportuni-
dade de negócios, a princípio, a
produção de teledramaturgia em
alta definição, com vista à expor-
tação. Em um primeiro momen-
to, não deverá haver grandes
mudanças para a publicidade. A
janela de oportunidade para os
publicitários deverá se abrir mais
para o futunJ, com conversores
mais sofisticados, que permitam
a interatividade.
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