
Um outro olhar sobre a

TV digital
MONTAGEM COM FOTOS DE WEEBISM i RADIOBRAS

• Grande parte da mídia
nacional restringiu os de-
bates sobre a TV digital
às mudanças provocadas
pela sua implantação no
Brasil. No entanto, a opção
do presidente Lula pelo
padrão japonês é mais pro-
funda e envolve, inclusive,
a revisão do marco regu-
latório das comunicações.

POR         THAÍS        NALDONI

O
que? Como? Quando? Onde? Quanto?
Durante o debate em torno da implan-
tação da TV digital no Brasil e a esco-
lha do seu padrão, a imprensa restrin-
giu a pauta basicamente a essas cinco

perguntas. Longe dos holofotes e manchetes, porém,
organizações, políticos e entidades ligadas à comuni-
cação, tentaram a todo custo aproveitar essa oportu-
nidade para aprofundar o debate. Muito mais impor-
tante que a escolha de um padrão, no caso o japonês,
a chegada da TV digital impõe uma agenda voltada
para acabar com a concentração dos meios, promover
políticas de inclusão digital e, acima de tudo, rever os
marcos regulatórios, ultrapassados por não incluírem
as novas plataformas de mídia.

Argumentam os ativistas, que o espectro eletro-
magnético por onde trafegam os sinais é público. Com
os mesmos 6 MHz - que só comportam uma progra-
mação analógica - a TV digital pode carregar até oito
programações. Sendo assim, o dever do governo é re-

distribuir a faixa dos 6MHz, multiplicando os canais e
possibilitando a entrada de novos programadores no
espectro, de preferência públicos. Além disso, a esco-
lha do padrão japonês foi duramente criticada, pois
estaria servindo aos interesses dos grandes grupos de
mídia, que conseguem, com tal tecnologia, excluir as
empresas de telefonia do processo de transmissão de
conteúdo para receptores móveis.

Para elucidar dúvidas técnicas, práticas, políti-
cas, ideológicas e operacionais, além de mostrar o que
muda na vida do telespectador com o advento da TV
digital, IMPRENSA ouviu três especialistas na área:
Ethevaldo Siqueira, jornalista especializado em novas
tecnologias e colunista do jornal O Estado de S. Pau-
lo, Fernando Bittencourt, diretor da Central Globo de
Engenharia e coordenador do grupo técnico de TV di-
gital da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão) e Gustavo Gindre , diretor do Inter-
vozes (um dos grupos mais críticos quanto à adoção de
uma tecnologia internacional de TV digital).
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Quais as principais diferenças en-
tre as TVs analógica e digital?

As principais vantagens da TV
digital em relação à analógica, são:
• l- Um enorme aumento de qua-
lidade de imagem e som com o
HDTV(televisão em alta definição).
As imagens no formato tela ampla e
definição igual a cinema. Mais prazer e
mais envolvimento com os programas.
• 2- A possibilidade de assistir TV
com qualidade em carros, ônibus,
metrôs, barcas etc., a possibilidade
de acessar gratuitamente a progra-
mação das emissoras de TV aberta
através de aparelhos portáteis.
• 3- A interatividade que possibili-
tará que o telespectador possa aces-
sar através do seu televisor, conteúdo
multimídia adicional aos programas
de televisão.

Quais exemplos podem ser dados
no que diz respeito à interatividade?

Numa novela, por exemplo, o
relógio usado pelo ator poderá ser
comprado na hora, através do con-
trole remoto. O telespectador sele-
ciona, vai para um canal de com-
pras, que mostrará a marca, o valor
e depois pode comprar. Será possível
responder pesquisas em tempo real,
participar de enquetes e acessar a
Internet, em alta velocidade, pela te-
levisão. A interatividade trará uma
sensível mudança na forma de assis-
tir TV e na forma de comercializá-la.

O que está por trás da escolha do
modelo japonês?

Preferido pelas emissoras de TV
e repelido pelas operadoras de tele-
fonia, o padrão japonês possibilita a
transmissão de conteúdo para dispo-
sitivos móveis sem que tenha que se
associar a uma empresa de telefonia.

Para o Intervozes, o ideal seria
que o padrão adotado no Brasil fosse
desenvolvido no próprio país, sem a
necessidade de decidir por um mo-
delo pré-existente. "Não havia razão
para tamanha pressa na escolha do
modelo. Era melhor esperar mais
tempo e desenvolver um modelo na-
cional, que atendesse às necessidades

do país. Não uma escolha apressada
para atender, obviamente, a interes-
ses eleitoreiros. Para mim, o melhor
modelo, o mais democrático, seria o
nacional", opina Gustavo Gindre, do
Intervozes.

Ethevaldo Siqueira também
acredita que a decisão tenha sido
equivocada. "A Globo achou que o
modelo japonês fosse mais sofisti-
cado. Ele é, mas também é mais caro.
Só para dar uma idéia, o sistema
americano é usado em cinco países,
o europeu, em mais de 100 países. O
japonês só é usado no Japão".

Já Fernando Bittencourt, da Glo-
bo, afirma que o sistema japonês é o
único que permite as aplicações de TV
digital em TV portátil, TV móvel e in-
teratividade, utilizando apenas um ca-
nal de TV. "Em qualquer outro sistema,
ou a televisão brasileira perderia uma
ou mais dessas aplicações ou o consu-
midor brasileiro deixaria de tê-las de
forma aberta e gratuita", disse.

Para assistir sinais digitais em
aparelhos analógicos, será necessário
um conversor. Ele terá um preço aces-
sível? Quando chegará às lojas?

Deve haver vários tipos de con-
versores, com diferentes especifi-
cações. Uns servirão, unicamente,
para transformar o sinal digital em
analógico. Os primeiros receptores
comerciais deverão estar disponíveis
18 meses após a decisão do sistema
brasileiro, ou seja, somente no ano
que vem.

No início, o preço dos conver-
sores, segundo Ethevaldo Siqueira,
deve ficar em torno de R$ 300,00
- o modelo mais simples - podendo
chegar a patamares inferiores a R$
100,00 com a produção em maior
escala. É possível que o Japão impor-
te conversor, mas os produzidos no
Brasil devem chegar ao mercado só
no ano que vem.

As pessoas que não tiverem um
conversor não conseguirão assistir TV?

As pessoas que não tiverem ad-
quirido um receptor digital poderão
continuar assistindo às transmissões
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analógicas nos
mesmos canais atuais.
É por esse motivo, segundo
Fernando Bittencourt, que as emis-
soras irão receber canais adicionais
para a transmissão digital. Os canais
analógicos permanecerão por pelo
menos 10 anos, prazo previsto para
que todas as transmissões de TV se-
jam digitais. Após esse período de
transição, os canais analógicos hoje
utilizados pelas emissoras de TV se-
rão devolvidos para o governo.

Ethevaldo Siqueira acredita que
este prazo deva ser prorrogado pelo
governo brasileiro, levando em con-
sideração a condição sócio-econô-
mica da população. "Grande parte
da população, ou a maior parte dela,
não vai se interessar pela alta defini-
ção. Se conseguirem ter acesso à TV,
como têm agora, tudo certo".

Para o Intervozes, a democracia
do serviço está em xeque. "Não dá
para garantir nem que os serviços
chegarão a todos e nem que os servi-
ços continuarão gratuitos. Essa deci-
são deveria ter sido protelada".

A implementação da TV digital
deveria servir para tornar a distribui-
ção dos espectros mais democrática?

Com a implementação da TV
digital foram reservados quatro ca-
nais públicos. Hoje em dia, são 17 as
emissoras do governo. O Intervozes
acredita que o governo não deve au-
mentar o número de canais de urna
emissora. Deve pegar o espaço ocio-
so (a nova tecnologia comprime os
sinais, ou seja, cabe a mesma quanti-
dade de programação, mas ocupan-

do menos
espaço) e re-

distribuir para
aumentar os nú-

mero de canais ofere-
cidos ao telespectador e pres-

tigiar a TV pública e educativa.
A entidade defende, ainda, que

um órgão regulador (público e não-
governamental) seja o responsável
pela distribuição dos conteúdos das
emissoras no sinal digital. "A produ-
tora de conteúdo entrega a progra-
mação a essa órgão, que faz o repasse.
Não mudaria muita coisa, o serviço
continuaria o mesmo. A diferença
seria que o espectro, que é público,
sairia das mãos das emissoras. Até o
investimento seria menor. Em uma
espécie de cooperativa, seria levan-
tada apenas uma antena, que seria
compartilhada. Não seria necessário
que cada empresa construísse a sua.

Bittencourt, da Globo, acha que
a discussão não tem tanto funda-
mento. Para ele, o decreto apresen-
tado pelo presidente Lula é claro no
que diz que o sistema adotado pelo
Brasil terá as ferramentas necessá-
rias para que a TV digital contribua
de forma significativa para inclusão
tecnológica e ainda criará canais de
cidadania, cultura e educação.

É possível implantar a TV digital
no país sem a revisão do marco regu-
latório da comunicação?

Fernando Bittencourt, da TV
Globo, acredita que o decreto assina-
do pelo presidente está em dia com
os temas fundamentais. "Tanto no
aspecto regulatório, quanto no tec-
nológico o decreto está muito bem
proposto. Ele permitirá que o Brasil
continue tendo uma das melhores
televisões abertas do mundo. É um
trabalho que merece elogios", disse.

Tanto para o Intervozes, quanto
para Siqueira, não é possível que seja

implantada a TV sem uma revisão da
regulamentação. A associação acre-
dita que a legislação atual faz com
que a distribuição de novos canais
para as emissoras seja ilegal. "So-
mente um novo marco regulatório,
que seja aprovado pelo Congresso
Nacional e debatido pela sociedade,
pode evitar que a TV seja usada para
fortalecer o monopólio dos meios de
comunicação."

Já Ethevaldo acredita ser um ab-
surdo que o Brasil dê um salto tão
grande sem um marco regulatório
definido para a radiodifusão. "Nossa
legislação é velha, caduca. Uma col-
cha de retalhos. Não dá para implan-
tar tecnologia tão avançada, com a
atual regulação", completa.

A escolha do modelo japonês
tem sido duramente criticada. Essa
escolha, em ano de eleição, foi feita
com transparência?

Segundo o Intervozes, não hou-
ve qualquer transparência no pro-
cesso. "O governo escolheu a opção
bancada pela TV Globo. Empresas e
governos na União Européia já mos-
traram sua insatisfação com a esco-
lha brasileira. Isso pode levar até a
queda nos investimentos no país",
alerta Gindre.

Ethevaldo acredita que o período
escolhido para o anúncio foi um cla-
ro golpe eleitoreiro de Lula. "O presi-
dente não compraria uma briga deste
tamanho com as empresas de comu-
nicação em um ano eleitoral. É claro
que foi uma jogada eleitoreira", disse.

Bittencourt, da Globo, não
acredita nesse tipo de teoria. "Fo-
ram sete anos de intensa discussão,
sendo que nos três anos e meio do
governo Lula todas as entidades
que tinham alguma relação com o
tema foram chamadas a participar.
Pelo que estou informado, foram
mais de 80 reuniões. Na Câmara e
no Senado foram realizadas inú-
meras audiências públicas sobre o
assunto, inclusive, uma delas, no
plenário da Câmara. O governo
ouviu a todos e decidiu a melhor
solução para o país."
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Text Box
Fonte: Imprensa, ano 19, n. 215, p. 36-38, ago. 2006.




