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Governo almeja transmissão por TV digital no Brasil na abertura da Copa de 2006 
 
O Ministério das Comunicações quer que a primeira transmissão por TV digital no Brasil ocorra na 
abertura da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. De preferência, com um padrão criado por 
aqui mesmo em vez de adotar o modelo americano, europeu ou japonês. Este foi o recado do 
assessor especial do ministro titular da pasta, Márcio Wohlers, durante a 15ª edição do Congresso 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações (SET), realizada na 
semana passada no Rio de Janeiro. "Não descartamos a adoção de algum padrão estrangeiro, mas 
estamos discutindo com centros de pesquisa tecnológica e com o mercado a viabilidade de um 
padrão específico para o perfil brasileiro", disse Wohlers.  
 
Segundo os participantes do painel - Roberto Franco (SBT e presidente da SET), Fernando 
Bittencourt (TV Globo), Walter Duran (Philips) e Hélio Graciosa (Telecom & IT Solutions e CPQD) -
, os demais padrões levaram de cinco a dez anos para serem desenvolvidos e implementados. 
Wohlers informou que hoje 130 pesquisadores de 24 universidades e institutos de pesquisa 
trabalham nos estudos sobre a viabilidade do projeto.  
 
Nenhum deles foi categórico em afirmar que um padrão brasileiro seja inviável, mas ao falar nos 
riscos de se investir US$ 500 milhões no desenvolvimento do projeto - sem contar boa parte dos 
componentes de hardware e middleware - ficou evidente o ceticismo. "Quem vai bancar essa 
conta são as emissoras de televisão. Por isso, acredito que devemos ser protagonistas nesse 
processo e não coadjuvantes", disse Bittencourt, o mais incisivo em suas argumentações. Wohlers 
atribuiu o ceticismo dos críticos em geral à falta de ousadia e citou a Embraer como um exemplo 
do potencial brasileiro em tecnologia. "A Inglaterra, os EUA e a Alemanha ousaram para se 
industrializar. A Embraer é um sucesso mundial. Se levarmos em conta apenas o ponto de 
estático, vamos sempre considerar a ousadia inviável. Precisamos levar em conta o plano 
dinâmico para verificar as vantagens", defendeu Wohlers. Um dos presentes na platéia lembrou 
ao assessor de Miro Teixeira que a Embraer faz sucesso em parte porque usa turbinas e 
propulsores importados - típicos dos mercados que atende por causa dos custos de manutenção.  
 
Uma das principais preocupações manifestadas por Bittencourt, Graciosa e Duran diz respeito a 
componentes que podem ser produzidos no Brasil e quais - e a que custo - precisariam ser 
importados para complementar o sistema. Segundo Graciosa, um dos consultores do governo, 
uma das dificuldades em decidir por um dos padrões oferecidos ao Brasil é o fato de eles terem 
sido desenvolvidos para atender ao perfil de seus telespectadores, obviamente diferente do perfil 
dos brasileiros. "O padrão americano privilegia a alta definição, assim como o japonês, que 
também foca a recepção móvel e portátil. Os europeus priorizaram a multiprogramação, a 
interatividade e os novos serviços", explicou, limitando-se a fatores mais técnicos. "A vantagem 
num padrão brasileiro seria atender nossas necessidades específicas", teorizou, lembrando que 
79% das TVs no Brasil só recebem sinais de radiodifusão terrestre. Existe uma preocupação do 
governo em fazer a inclusão digital durante a implantação, o que os sistemas estrangeiros não 
farão no nível considerado ideal. Atingir os 5.050 municípios do País não será possível antes de 
2018.  
 
Bittencourt disse que é a favor da definição de uma política pública nacional para desenvolver a 
tecnologia. Para transmitir a Copa de 2006, no entanto, ele disse que um sistema precisa ser 
escolhido até abril de 2004, instalado e comercializado até junho de 2005 e ficar um ano em fase 
de testes até o início da Copa, em junho de 2006. "Desenvolver um sistema próprio e exclusivo 
tende a ser mais caro para o Brasil. É mais lógica a escolha de um sistema inteiro e se aproveitar 
da escala mundial. Há também o risco de um isolamento tecnológico e de descontinuidade no 
desenvolvimento", alertou o executivo da TV Globo.  
 



O rádio digital também foi tema do congresso. O francês Pierre Vasseur (Thales Broadcast & 
Multemedia) fez demonstrações de como um sinal pode sair de Londres e chegar cristalino à 
Austrália graças às novas tecnologias. A entidade Digital Radio Mondiale (DRM), fundada em 1996 
com 20 empresas e instituições dedicadas a expandir a tecnologia de rádio digital, tem hoje 80 
membros em 30 países. "Esperamos que o Brasil em breve faça parte", disse Vasseur.  
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