
Doutor em Comunicação pela ECA/USP.

Professor Associado da UnB. Autor dos li-

vros Gênero* radiofônicos (2002) e Rádio:

sintonia do futuro (2003) e co-autor de Mídias

digitais, convergência tecnológica e inclusão

social (2005). Faz parte do Conselho

Deliberativo do FÓRUM do SBTVD-T.

Atualmente é assessor especial da Casa Civil

da Presidência da República,

e-mail: abarbosa@planalto.gov.br.

Este texto não apresenta referências bibliográficas porque a história da TV

digital ainda está sendo construída



Resumo
Este trabalho situa-se no campo da Economia Política da Comunicação e da
Cultura e apresenta, de forma inédita, a história da construção da TV digital
(TVD) no Brasil desde o ponto de vista das ações governamentais, assim como
das decisões políticas e econômicas tomadas para a implantação da TVD a
partir de dezembro de 2007. O artigo trata também das normas jurídicas que
nortearam a decisão de eleger um sistema híbrido nipo-brasileiro para o modelo
de TV digital brasileiro. Finalmente, relata as atividades do Comitê de
Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), do qual o
autor faz parte como representante do governo brasileiro.
Palavras-chave: Economia política da comunicação e da cultura - TV digital
- Novas tecnologias da informação e da comunicação - Normas jurídicas.

Resumen
Este trabajo situase en ei campo de Ia Economia Política de Ia Comunicación
y Cultura y presenta, de forma inédita, Ia historia de Ia construcción de Ia
televisión digital (TVD) en Brasil desde ei punto de vista de Ias acciones
gubernamentales, así como de Ias decisiones políticas y econômicas definidas
para Ia implantación de Ia TVD a partir de diciembre dei 2007. El artículo trata
también de Ias normas jurídicas que nortearon Ia decisión de elegir un sistema
híbrido, una mezcla de Ia tecnologia japonesa y brasilefia, para ei modelo de TV
digital brasileno. Finalmente, relata Ias actividades dei Comitê de Desarrollo dei
Sistema Brasileno de TV Digital (SBTVD), dei cual ei autor hace parte como
representante dei gobierno de Brasil.
Palabras-clave: Economia política de Ia comunicación y de Ia cultura - TV
digital - Nuevas tecnologias de Ia información y de Ia comunicación - Normas
jurídicas.

Abstract
This work is inserted in the field of Political Economy of Communications
and Culture and presents, first-handedly, the history of Digital TV (TVD) in
Brazil from the point of view of the governmental actions, as well as from the
political and economic decisions for the implantation of TVD in December,
2007. The article also deals with the juridical laws that have guided the decisión
to choose a Japanese-Brazilian hybrid system for the Brazilian Digital TV
niodel. Finally, it presents the activities of the Development Committee for the
Brazilian System of Digital TV (SBTVD).
Keywords: Political Economy of Communication and Culture - Digital TV -
New technologies of information and Communication - Juridical laws.
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Introdução
Há mais de 50 anos, os sinais da televisão aberta que per-

mitem o acesso gratuito dos telespectadores às programações das
emissoras são transmitidos no padrão analógico. O avanço da
tecnologia permitiu a digitalização do sinal, o que significa que
mais informações, com melhor qualidade de imagem, podem ser
enviadas às pessoas, incluindo dados. O Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) fará, a partir de dezem-
bro de 2007, a transição do sinal analógico para o sinal digital,
permitindo a recepção de imagens em alta definição, com som de
alta qualidade, interatividade e serviços até agora não disponíveis.

A decisão sobre a escolha do sistema de TV digital a ser
adotado no Brasil foi tomada pelo presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, em 26 de julho de 2006, por meio do De-
creto n° 5.820, apoiado na análise realizada pelo Comitê de
Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital
Terrestre (SBTVD-T). Estas considerações tiveram por base as
informações econômicas, tecnológicas, políticas e regulatórias
contidas no Modelo de Referência apresentado pelo então Co-
mitê Gestor1 do SBTVD. O documento em questão apresentou
estudos técnico-econômicos de viabilidade das tecnologias con-
sideradas e, deste modo, trouxe para a consideração do órgão
decisório as análises de pontos fortes e fracos, tanto tecnológicos
quanto econômicos, e uma avaliação da adesão aos requisitos

1 O Comitê Gestor do SBTVD foi extinto pelo decreto n° 5.820 de
26.07.2006. A estrutura do SBTVD-T é constituída pelo Comitê de Desen-
volvimento do SBTVD-T, órgão interministerial, e pelo FÓRUM do
SBTVD-T, formado pelas empresas de radiodifusão, industrias de transmis-
são, de recepção e software e por representantes das Universidades.



expostos no decreto presidencial n° 4.901 de 26 de novembro de
2003, que criou o SBTVD.

Estudos e RFPs
A concretização desses estudos foi realizada por meio de

um processo licitatório, com apoio logístico da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) e com a coordenação tecnológica da
Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia
(CPqD). A chamada pública desse processo foi composta por
um conjunto de cartas-convite associadas a Requisições Formais
de Proposta (RFPs). Para a formulação das RFPs, um sistema de
TV digital genérico foi dividido em áreas de conhecimento e
nestas áreas identificados itens técnicos a serem estudados de
forma a promover a formulação das múltiplas soluções sis-
têmicas. As áreas de conhecimento utilizadas foram:

1. transmissão e recepção, codificação de canal e modula-
ção, em que foram abordados os temas: amplificação, antenas,
propagação, codificação e decodificação para correção de erros,
modulação e equalização;

2. camada de transporte, em que foram abordados os te-
mas: multiplexação e demultiplexação, endereçamento, rotea-
mento, integração de redes e protocolos de comunicação;

3. canal de interatividade, em que foram abordados os te-
mas: redes de telecomunicação, arquiteturas, interconexão, pro-
tocolos e integração de redes;

4. codificação de sinais-fonte, em que foram abordados os
temas: processamento digital de sinais, codificação e deco-
dificação de áudio, vídeo e dados;

5. middleware, em que foram abordados os temas: sistemas
operacionais, linguagens e software básico;

6. serviços, aplicações e conteúdo, em que foram aborda-
dos os temas: serviços e aplicações em TV digital, acesso e arqui-
teturas, conteúdo programático.

Para o estudo completo do sistema de TV digital a ser ado-
tado foram formuladas 18 Requisições Formais de Proposta pela
Finep, cobrindo p seguinte escopo:



1. estudo e desenvolvimento de um subsistema completo
de modulação para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital;

2. desenvolvimento de codificador e decodificador de vídeo
escalável MPEG-2;

3. estudos de cenários tecnológicos no longo prazo aplica-
do ao middleware, visando à construção de uma arquitetura
conceituai para o middkware de referência, bem cbmo a constru-
ção do middleware de referência e das aplicações residentes para
o Terminal de Acesso (TA) do Sistema Brasileiro de TV Digital;

4. estudo e proposição de uma arquitetura de referência
para o Terminal de Acesso de Televisão Digital;

5. desenvolvimento de um serviço multimídia interativo em
plataforma de TV digital terrestre na área da saúde;

6. estudos, concepções, desenvolvimentos e testes de apli-
cações interativas para a plataforma de TV digital Terrestre;

7. proposta de arquitetura para a Camada de Transporte'do
Sistema Brasileiro de Televisão Digital e a implementação de um
protótipo de referência para a realização das funções de mul-
tiplexador e demultiplexador;

8. desenvolvimento de um sistema de gerência de serviços
para a plataforma de TV;

9. desenvolvimento de codificador e decodificador de
áudio AAQ

10.desenvolvimento de codificador e decodificador de vídeo
H.264/AVQ

11.implementação da referência de sistema de codificação e
decodificação de vídeo esealável alternativo;

12.desenvolvimento e implementação de um sistema de
antenas inteligentes para a recepção dos canais de televisão di-
gital e analógica em VHF/UHF;

13.desenvolvimento e implementação de um sistema de
canal de interatividade por meio de rede auto-estruturada ad boc
e outro por meio de rede estruturada com radiofreqüência (KF)
intrabanda;

14.parametrização de canais de RF para emprego em avali-
ações de sistemas de modulação para TV digital, em simulação
ou em testes de laboratório;



15. fornecimento de proposta, implementação e teste de
um padrão de referência de usabilidade para o desenvolvimento
de serviços e aplicações interativas para a plataforma do Sistema
Brasileiro de Televisão Digital;

16. fornecimento de proposta de um padrão de referência
de sincronismo de mídias para o desenvolvimento de serviços e
aplicações interativas para a plataforma do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital;

17. fornecimento de proposta, implementação e teste de
mecanismos que permitam converter vídeo comprimido a partir
do padrão MPEG-2 para o padrão H.264/AVC e vice-versa, bem
como mecanismos de conversão de resolução e taxa de bits;

18. estudo e desenvolvimento de um subsistema inovador
de modulação para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital.

Com o resultado dessas pesquisas foi possível estabelecer as
múltiplas soluções sistêmicas e fornecer informações técnicas
suficientes para o desenvolvimento dos estudos necessários à
formulação do modelo de referência.

A discussão do novo modelo de televisão tem implicado,
conforme se observa nos centros de produção audiovisuais,
universidades e na própria sociedade, a identificação de conceitos
que servem como seus balizadores, tais como: a digitalização, a
convergência com a informática e com as redes de comunicação,
a integração dos meios, a multiplicação da oferta, conteúdos e
serviços on demand^ novos usos comerciais e formas publicitárias
até agora só sonhadas nas criações de ficção científica. E, muito
especialmente, espera-se uma nova atitude do telespectador, que
passa a ter, na consideração dos especialistas, papel ativo prepon-
derante corno verdadeiro protagonista deste processo.

Dentro do cenário em que se insere a nova televisão, estão
presentes tópicos contundentes e de alto teor explosivo. Eles se
referem às visões transformadoras retratadas por meio do enfra-
quecimento do poder dos estados nacionais diante do crescente
poder das grandes corporações transnacionais, às ameaças à in-
timidade dos cidadãos relacionadas com a capacidade de arma-
zenamento e a escolha de dados oferecidos pelas novas tecno-



logias de comunicação, à multiplicação do consumo desenfrea-
do de conteúdos audiovisuais voltados para compra e venda de
bens e de jogos de azar diante da necessidade de se garantir o
acesso universal e democrático aos benefícios socioeconômicos
derivados das mudanças do modelo.

Estas mudanças estão sendo produzidas cora as diferenças de
intensidade em função da capacidade econômica, tecnológica e de
consumo de cada região, pela qual sua compreensão parece exigir
certa dose de reflexão, digamos, "globalizada". A comparação
entre o modelo analógico conhecido e o novo modelo digital que
vai sendo desenhado - incluindo-se aí os aspectos elementares
como o da viabilidade econômica de alguns negócios essenciais -
é inevitável como elemento racional. Isso ocorre porque ambos
vão conviver ainda durante alguns anos, talvez cerca de uma dé-
cada, na maioria dos mercados televisivos amadurecidos.

O negócio TV no cenário digital
Os operadores de televisão analógica têm mostrado nos

últimos anos uma insistente tendência diante da diversificação em
suas fontes de ingresso: rentabilização das chamadas telefônicas
e mensagens pelos celulares, comercialização de produtos exter-
nos associados aos programas - vídeos ou DVDs, publicações,
games e todo tipo de mercadorias.

Mostram também uma maior preocupação tática no senti-
do da exportação de títulos de programas e direitos fora de seu
entorno natural e a atenção aos mercados regionais e locais no
interior de seu marco nacional de atividade. Algumas destas exten-
sões do negócio original implicam, ainda, o usuário como compra-
dor direto de produtos e serviços de entretenimento doméstico.
Estas ações são mais amplas do que o simples movimento de
mudar de canal, levantando-se ou mesmo apenas apertando os
botões do controle remoto, em certo intervalo de tempo.

Se a tecnologia só se torna relevante quando se encaixa em
modelos sensatos de negócio que testam sua eficácia atuando nos
mercados reais e se a inovação tecnológica com possíveis aplica-
ções no entorno da televisão continuará tendo um ritmo acelerado,
os anos futuros caracterizar-se-ão por uma série de propostas e



oportunidades de serviços que podem ter efeitos permanentemen-
te desestabilizadores. Por exemplo: engana-se profundamente
quem pensa que a TV digital esgota-se em seus numerosos e di-
versos canais, na interatividade e na possibilidade de acesso à
internet ou de envio de mensagens a celulares a partir do televisor;
há uma nova geração de decodificadores com disco rígido, cone-
xões em rede de alta velocidade e programas para detecção inte-
ligente de perfis de consumo. Assim, a sucessão de outras inova-
ções técnicas futuras capazes de se colocar como serviços de
utilidade, tanto no interior dos processos de produção de valor
como diante da fascinação do usuário final, não vai parar.

A TV digital integra usos e funções procedentes de outros
meios; ou ao menos as possibilidades de comunicação presentes
em outros meios. Diante deste cenário de múltipla escolha, mas,
por certo, repleto de incertezas tecnológicas, as plataformas di-
gitais ofertam a oportunidade de revisão dos institutos legais
envelhecidos, a reestruturação e adequação do mercado de pro-
dução de conteúdos e, por fim, a mudança radical das condutas
e relações sociais entre os indivíduos.

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital
Instituído por meio do Decreto 4.901, de 26.11.2003, o

Sistema Brasileiro de Televisão Digital tem como finalidade pro-
porcionar, de maneira eficiente e eficaz, a interatividade e o
conseqüente desenvolvimento de novas aplicações que ofereçam
entretenimento à população e, ao mesmo tempo, promovam a
educação, a cultura e o pleno exercício da cidadania.

O sistema brasileiro deve possuir atributos básicos de baixo
custo e de robustez na recepção para TVs, com antena interna
e mobilidade, de modo a atender às condições da maioria da po-
pulação brasileira. Isso garantirá que mesmo aqueles que hoje
dispõem de um modesto receptor de TV em cores não sejam
privados de seus atributos básicos, em um processo de uni-
versalização de seu uso.

Outros porkos merecem destaque. São eles: a possibilidade
real de apropriação de conhecimento pela universidade brasileira,
tendo em vista a participação dos pesquisadores nacionais no



desenvolvimento do SBTVD, a redução de pagamento de direitos
pelo baixo uso de componentes com direitos de propriedade com
patente estrangeira, políticas de apoio econômico e técnico para a
construção de plantas industriais que permitam a fabricação de
receptores, transmissores e periféricos digitais como suprimento
para a implementação do sistema. Além disso, podemos citar o
aproveitamento do parque de televisores analógicos coloridos
instalados e a oferta de caixas de conversão (sei top box) acessíveis
às classes C, D e E, que possam conter embarcados, ou seja, im-
bricados nos microcircuitos, aplicativos digitais residentes mínimos,
guias de programação como mudanças de ângulo de visão, e-gover-
no, dados bancários, e-commerce, entre outros.

A TV digital vai oferecer à população brasileira uma
melhoria significativa na qualidade de imagem em definição pa-
drão (igual ou superior à de DVD), alta definição (imagem seme-
lhante à do cinema com som estéreo), acesso a serviços via con-
trole remoto da TV (comunicação direta com órgãos do governo,
acesso às consultas no Sistema Único de Saúde, verificação de
dados da Previdência, programas de educação a distância etc.) e
alta qualidade técnica nas transmissões (sem "chuvisco", "fantas-
mas" ou interferências). Futuramente será possível também as-
sistir à televisão com imagem perfeita em celulares e aparelhos
de TV instalados em trens, ônibus, táxis ou veículos particulares
- sem qualquer custo adicional.

Por meio de um processo interativo, o novo sistema favo-
rece ainda a inclusão digital com projetos de educação a distân-
cia, treinamentos diferenciados e a possibilidade futura da par-
ticipação do telespectador como agente da informação,
contribuindo com a construção das mensagens produzidas. É
importante frisar que a política de canalização deve conviver
tanto com o uso do padrão de transmissão de sinais em alta
definição (HDTV) como em padrão standard (SDTV), cujas
transmissões ocuparão a faixa de freqüência de 6 Mhz, espaço
de banda utilizado como canal de freqüência no Brasil. Entre
as inovações propostas pelo Brasil estão o sistema de compres-
são de vídeo H.264 e o middleware brasileiro, Ginga, que favo-
recem a inclusão digital.



Graças à fragmentação da banda de freqüência em até quatro
canais diferentes, com o uso de tecnologias de compressão de
vídeo como o H.264, será possível o uso da rnultiprogramacão. As
conseqüências desta opção tecnológica são alvissareiras se vistas
do ponto de vista do incremento da produção de conteúdos.

Assim, teremos um sistema de televisão digital bastante
flexível no qual, por exemplo, caixinhas de conversão oferecerão
acesso às tecnologias rnais espetaculares e de ponta, ao lado de
outras que oferecerão serviços digitais básicos de acordo com a
possibilidade de compra de cada um.

A inovação brasileira proposta no middleware do sistema de
televisão digital permitirá que programas produzidos no Brasil
"conversem" com todos os demais padrões, assim como os pro-
gramas produzidos nos outros padrões poderão "rodar" no
SBTVD-T. Esta importante inovação brasileira é inédita. Até o
surgimento do Ginga não havia interoperabilidade entre os pa-
drões existentes no mundo, principalmente no que se refere a
aplicativos que se utilizam de linguagens HTML, NCL e Java.

Por suas características, o SBTVD permitirá a discussão de
um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil,
propiciando a reorganização dos ordenamentos legais, visando
abrigar as necessárias demandas sem cobertura legal dos novos
padrões digitais e suas interfaces com todas as plataformas
comunicacionais e de informação.

O grande objetivo do projeto SBTVD, em termos
estruturantes, é permitir que novos modelos de negócio possam
aflorar, respondendo a temas fundamentais que compõem este
cenário complexo e multifuncional, tais como:

a) conhecer de que forma a introdução da nova tecnologia
digital pode interferir nos ecossistemas referentes a empreendi-
mentos apresentados no cenário no mundo televisivo;

b) identificar a possibilidade do surgimento e/ou desapare-
cimento de atores neste circuito profissional;

c) perceber a capacidade de adaptação à nova tecnologia,
refletida na alteração da situação econômica e da participação dos
atores produtivos no mercado de conteúdos audiovisuais;



em vez de aceitar um padrão totalmente desenvolvido no exte-
rior, optou por mobilizar cientistas, pesquisadores e empresas
brasileiras em busca do sistema mais adequado às características
da televisão aberta brasileira, que chega gratuitamente a mais de
90% dos lares brasileiros. Foram investidos recursos de RS 60
milhões em 22 consórcios envolvendo 106 universidades, insti-
tutos de pesquisa e empresas privadas. Esses estudos resultaram
em um sistema original, nipo-brasileiro, baseado no sistema de
modulação ISDB-T japonês.

A razão da escolha baseia-se em premissas tecnológicas in-
discutíveis, seja pelos resultados dos testes de robustez do sinal
emitido, seja pela flexibilidade do sistema de modulação e por sua
mobilidade. A modulação que utiliza a tecnologia BST-OFDM
permite o uso do modelo One Segment, caracterizado pela transmis-
são de sinal a partir da banda de freqüência utilizada para o alcance
voltado para terminais fixos e que possibilita que este seja captado
por terminais portáteis e móveis, sem a utilização de outras redes
de conexão e sem custos adicionais para o consumidor.

Estrategicamente, a escolha pode ser justificada pela oportu-
nidade de compartilhar com o Japão o sistema mais evoluído de
televisão digital aberta, já que foi uma evolução dos dois sistemas
anteriores, tanto o norte-americano ATSC, o primeiro padrão,
como o europeu DVB. O Japão tem hoje o domínio das pesquisas
de tecnologias de fronteira para o setor da informação, como o
desenvolvimento, por exemplo, de polímeros e oleds, nova base

1 tecnológica para a fabricação de telas orgânicas, e que serão a nova
onda da microeletrônica e do uso de semicondutores.

Numa caixa de recepção e conversão de sinais digitais para
analógicos, a eletrônica do sistema de modulação representa um
custo adicional inferior a 10% do preço total da caixa conversora.

Se fosse verdadeira a tese do isolamento japonês, defen-
dida por aqueles que preferem outros padrões, as grandes em-
presas japonesas de eletrônica não conseguiriam vender seus
equipamentos nos EUA e na Europa, como fazem normalmen-
te. Além disso, grande parte das patentes utilizadas nos siste-
mas DVB (europeu) e ATSC (norte-americano/coreano) per-
tence a empresas japonesas.



O Decreto n° 5.820, de 26.07.2006
O decreto presidencial n° 5.820, de 26.07.2006, que estabelece

as regras de implementação da TV digital no Brasil, dá prazo de sete
anos para que o sinal digital cubra todo o território nacional e de
dez anos para que toda transmissão terrestre no Brasil passe a ser
digital. Ao final desse período, as concessões de fc-anais analógicos
terão de ser devolvidas pelos operadores privados à União.

O sistema digital é simples. Basta a instalação do deco-
dificador - também chamado de caixa de conversão do sinal
digital para o analógico - para melhorar de imediato a imagem de
um televisor comum. Além disso, respeitado o período de tran-
sição de dez anos, enquanto as emissoras de TV forem progres-
sivamente passando a gerar seus programas em sinal digital, os
aparelhos em todo o Brasil continuarão a receber sinal analógico.

Todos os canais existentes na TV aberta terão sua faixa no
SBTVD-T. O decreto assinado pelo presidente Lula prevê a cri-
ação de quatro canais digitais de TV públicos (quatro faixas de
6 MHz, que podem ser subdivididas em até quatro programações
em definição padrão cada uma).

Só no Brasil, estima-se que os negócios envolvendo a entra-
da da TV digital chegarão a R$ 100 bilhões, em um espaço de 15
a 20 anos. Com a atualização tecnológica da indústria e novos
investimentos, abrem-se também novas oportunidades de expor-
tação de equipamentos eletroeletrônicos, assim como de progra-
mas, minisséries, filmes, especiais, entre outros. Também a
microeletrônica poderá voltar a se desenvolver no Brasil, depois
de praticamente ter desaparecido na década de 1990. Além do
aperfeiçoamento da pesquisa e da mão-de-obra especializada, o
saber acumulado no estudo das inovações brasileiras terá impac-
tos positivos na geração de empregos e na atração de novas in-
dústrias de tecnologia.

As novas relações Brasil-Japão
O Termo de Implementação assinado pelos governos do

Brasil e do Japão prevê a cooperação entre os dois países na
pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias; além disso, os
direitos de propriedade intelectual decorrentes de inovações



conjuntas serão compartilhados. O banco japonês de fomento
JBIG vai ajudar a financiar, juntamente com o BNDES, a
reestruturação e novos projetos da indústria brasileira de
microeletrônica. A estratégia de implantação de uma fábrica de
semicondutores no Brasil também foi contemplada nas negoci-
ações, prevendo, além do investimento privado japonês, acordos
para transferência de tecnologia e formação de mão-de-obra
especializada, de alto nível, no Brasil e no Japão.

O Brasil pretende, em conjunto com o Japão, associar es-
forços de desenvolvimento de outros países, a começar pelo
Mercosul e América do Sul. E algumas das inovações brasileiras
incorporadas ao SBDTV-T - como a possibilidade de intercâm-
bio de conteúdos com os demais sistemas digitais do mundo -
são soluções de uso universal que já estão despertando o interes-
se de grupos internacionais.

O FÓRUM do SBTVD-T - marco de implementação
da TV digital

Para implementar o Sistema Brasileiro de TV digital, o
governo estimulou a criação do Fórum do SBTVD-T como
órgão de apoio do Comitê de Desenvolvimento. O Fórum é
composto, entre outros, por representantes do setor de radiodi-
fusão, do setor industrial e da comunidade científica e tecno-
lógica, tendo iniciado suas atividades em 8 de dezembro de 2006.
Sua proposta é promover a definição, desenvolvimento, planeja-
mento da implantação e implementação dos padrões técnicos
voluntários ou obrigatórios do SBTVD-T por meio de:

- identificação e harmonização dos requisitos;
- definição das especificações técnicas;
- coordenação da cooperação técnica entre as indústrias

eletroeletrônica e de radiodifusão;
- organização e divulgação das especificações técnicas re-

ferentes ao SBTVD-T a serem elaboradas e que incluem sistemas
voltados para geração, distribuição e recepção para a televisão
digital, incluindo,'porém não se limitando àqueles referentes à
alta definição (HDTV), definição padrão (SDTV), serviço de
dados, interatividade e acesso condicional;
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- desenvolvimento de soluções para questões relacionadas à

propriedade intelectual no processo de implantação do SBTVD;
- promoção de discussões e soluções para questões relaci-

onadas aos recursos humanos do SBTVD-T.
Os participantes devern ter interesses convergentes para o

desenvolvimento da tecnologia digital na plataforma terrestre. A
estrutura do Fórum é modular, viabilizando o crescimento ao longo
do tempo. O modelo de vínculo associativo deve levar em conside-
ração que o Fórum do SBTVD-T não tem como objetivo gerar
lucros, pois é mantido por meio das contribuições dos associados.
O Fórum deve prever a participação de membros convidados (re-
midos), que poderão agregar valor, mas não podem arcar com des-
pesas defee (ex profissionais que exerçam o magistério, pesquisa ou
consultoria técnica em assuntos relativos aos objetivos do Fórum).

Em seu organograma, o Fórum do SBTVD-T tem .corno
órgão executivo o Conselho Deliberativo que, por sua vez, é
apoiado pelos módulos: de Mercado e Técnico, de Propriedade
Intelectual, o Financiamento e o Desenvolvimento de Recursos
Humanos, a saber:

1. Módulo de mercado
Este módulo tem como objetivos:
- identificar necessidades/desejos e oportunidades do mercado;
- identificar e encaminhar demandas de trabalhos aos

Módulos Técnicos;
- identificar e definir tópicos de pesquisa, necessidades de

especificação técnica, requisitos de sistema, incluindo a disponi-
bilidade das soluções técnicas padronizadas;

- analisar e propor soluções para questões relacionadas ao
planejamento da implantação do SBTVD-T; coordenar a relação
entre a indústria de eletroeletrônicos e as emissoras no processo
de digitalização da radiodifusão brasileira;

- estabelecer prazos para a elaboração das propostas pelos
demais Módulos Técnicos; analisar e propor soluções para ques-
tões relacionadas à disseminação e divulgação do SBTVD-T;

- verificar a conformidade dos trabalhos dos Módulos Téc-
nicos com os requisitos elaborados e enviar as propostas ao
Conselho Deliberativo.

monica
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2. Módulo de especificações técnicas
Este módulo pretende:
- coordenar esforços referentes a especificações técnicas do

SBTVD-T com o Association of Radio Industries and
Busmesses (Arib), órgão de especificação e padronização do sis-
tema japonês ISDB-T;

- considerar aspectos técnicos referentes à geração, distri-
buição e recepção dos sistemas de TV digital, incluindo, mas não
se limitando àqueles referentes à.alta definição (HDTV), à defi-
nição do padrão (SDTV), aos serviços de dados, à interatividade
e ao acesso condicional;

- analisar e propor soluções para questões relacionadas a
assuntos técnicos relativos ao padrão SBTVD-T;

- submeter propostas para a elaboração de padrões especí-
ficos para atender a questões técnicas determinadas;

- analisar e detalhar os requisitos dos trabalhos encomen-
dados pelo Módulo de Mercado;

- verificar a existência de trabalhos científicos que apresen-
tem especificações técnicas em conformidade com os requisitos
dos trabalhos;

- avaliar especificações técnicas apresentadas por membros;
- quando necessário, encomendar aos institutos de pesquisa

estudos sobre as especificações técnicas necessárias ao SBTVD-
T, que deverão ser responsáveis pela viabilização econômica de
suas pesquisas;

1 - selecionar e recomendar órgãos certificadores de equipa-
mentos e tecnologias ao Conselho Deliberativo.

3. Módulo de propriedade, intelectual
- coordenar esforços referentes à propriedade intelectual

com a contraparte japonesa;
- analisar e propor soluções para questões relacionadas à

propriedade intelectual;
- definir a atratividade de se patentear as tecnologias desen-

volvidas pelo SBTVD-T;
- pré-negóciar os royalties ligados a incorporações de

tecnologias ao SBTVD-T junto a seus detentores (ou indicar



necessidade de negociação de royalties ao Comitê de Desenvol-
vimento);

- monitorar os processos de negociação de royalties;
- avaliar a conveniência de se encaminhar ao Comitê de

Desenvolvimento os termos e condições que serão aplicados a
novos direitos de propriedade intelectual que venham a ser ge-
rados por atividades conjuntas de desenvolvimento.

4. Módulo de recursos financeiros e fomento
- coordenar esforços referentes a recursos financeiros e

fomento com a contraparte japonesa;
- analisar e propor soluções para questões relacionadas aos

recursos financeiros e fomento do SBTVD-T;
- buscar formas alternativas de financiamento para a indús-

tria de eletroeletronicos e para as empresas de radiodifusão, de
forma a agilizar a implantação do SBTVD-T;

- estimular políticas públicas, tributárias, fiscais, alfandegá-
rias, burocráticas e previdenciárias, que visem:

- desonerar a cadeia industrial e comercial até o usuário fi-
nal de produtos eletroeletronicos;

- gerar novos recursos para a realização das atividades de
toda a cadeia produtiva da indústria eletroeletrônica e das empre-
sas radiodifusoras, a partir de mecanismos de fortalecimento de
mercado e de investimentos, subvenções e incentivos.

5. Módulo de desenvolvimento de recursos humanos
- coordenar esforços referentes ao desenvolvimento de RH

com o Arib;
- analisar e propor soluções para questões relacionadas aos

recursos humanos do SBTVD-T;
— discutir temas relacionados à cooperação em desenvolvi-

mento de recursos humanos;
- estimular o intercâmbio e promover uma fluida transfe-

rência de tecnologia, entre Japão e Brasil, relacionada aos padrões
ISDB-T, capacitando os engenheiros brasileiros nessa tecnologia;

- estimular o intercâmbio e promover uma fluida transfe-
rência de tecnologia entre Brasil e Japão, relacionada aos padrões



SBTVD-T, capacitando os engenheiros japoneses nessa
tecnologia;

- promover cursos e seminários.

Construindo o futuro
Cinqüenta e sete anos depois que a primeira transmissão

analógica foi mostrada através de 200 aparelhos espalhados em
São Paulo, assistiremos, pela primeira vez na capital paulista, as
transmissões inaugurais da TV digital brasileira. É o sonho que se
torna realidade com data marcada: 3 de dezembro de 2007: Para
que ele seja completo é preciso assegurar em breve que o maior
número possível de brasileiros possa ter em casa, acoplado ao seu
televisor em cores analógico, o conversor de sinais digitais ou o
próprio televisor digital com terminal de acesso incluído, permi-
tindo processos informativos interativos. Esperamos receber em
nossos lares uma nova televisão, que abrigue as mensagens rnais
variadas, abrangendo os diferentes gêneros desenvolvidos ao longo
de quase 60 anos pela TV brasileira e respondendo aos grandes
desafios da tecnologia digital, por meio da criação de novos for-
matos pelos quais a cultura brasileira, a educação a distância, os
serviços interativos possam disputar o espaço de programação das
emissoras públicas e privadas com produtos audiovisuais voltados
para o entretenimento e para o jornalismo.

As especificações técnicas do SBTVD-T já estão escritas e
foram aprovadas pelo Comitê de Desenvolvimento da TV digital
ern 28.05.2007, a saber:

1. Norma SBTVD n° l
Trata da designação das transmissões terrestres do sistema

SBTVD-T com referência ao modelo de modulação do sinal e
conseqüente segmentação de banda, oferecidas pela tecnologia
BST-OFDM. Descreve as ferramentas de correção de erros, dispersão

de energia, compensação de atraso, codificação de canal e modulação. Mui-

tas destas ferramentas poderão ser objetos de consolidação de diversas

inovações, de aco"fdo com o que está se desenvolvendo na continuação do

programa de apoio.jederal às pesquisas e desenvolvimento de testes e pro-

tótipos em TV digital.



2. Norma SBTVD n° 2
Refere-se a: emprego de compressor de vídeo H.264, que

permitirá a melhoria das transmissões do sinal digital tanto em
HDTV como em SDTV, além de permitir o uso otimizado do
espectro radioelétrico.

a) Com o uso desta tecnologia inovador^, realizada em
laboratórios brasileiros (cuja implementação em TV digital
terrestre é única no mundo) será possível a prática efetiva da
multiprogramação.

b) Emprego do padrão de áudio MPEG-4 AAQ que garan-
te a obrigatoriedade de suporte e decodificação do sistema
multicanal 5.1 (som surround), Este sistema é o mesmo usado
com a utilização de cinco caixas acústicas, distribuídas no ambi-
ente de exibição, semelhante aos oferecidos pelos home theater.

3. Norma SBTVD n° 3
Trata da combinação (multiplexação) de sinais de áudio,

vídeo e dados com vista à formatação de sintaxe adequada para
a constituição de um fluxo de transporte (transpor! streaming) além
da especificação do Service Information (SI) que trata de serviços e
informações adicionais aos prestados pelas transmissões principais e que
estarão disponíveis nos terminais de acesso, tais como:

a) classificação indicativa com base na portaria do MJ;
b) tabelas de gêneros e subgêneros com base na tabela do Ibope, rela-

cionando o tipo de programação a ser apresentado às categorias
de jornalismo, cultura, educação, drama, humor, esporte etc.;

c) canal virtual.

4. Norma SBTVD n° 4 - Terminal de acesso
Esta norma corresponde ao uso harmonizado das espe-

cificações de todas as outras normas, no que se refere à sua
integração, como parâmetros mandatórios e que deverão estar
embarcados nos terminais de acesso. O Conselho Deliberativo do
Fórum sugere a possibilidade de uso de terminal de acesso (conversor) sem
o uso de qualquer middleware, ou seja, o conhecido zapper que não
permite a interatividade, nem mesmo a local. Resta di^er que a intera-
tividade, mesmo que apenas local, é componente mandatário do SBTT/D-
T, segundo o decreto 5.820/06.



5. Norma SBTVD n° 5 - Direitos autorais
Esta norma é composta por três volumes:
a) o primeiro volume contém as ferramentas de proteção de

direitos autorais para conteúdo digital reconhecidas internacio-
nalmente e que estão entre as mais avançadas e eficientes;

b) o segundo volume define os mecanismos de proteção das
interfaces digitais e analógicas e o modo de indicação de restrição
do uso de conteúdo. Este volume resume a especificação sugerida
para o uso em razão de utilizar tecnologia que se considera ter
garantias mínimas de proteção, calçado em dispositivo legal que
apresente fortes regras coercitivas visando combater a contrafação.

Trata-se, na verdade, de dispositivo de copy contrai, previsto nas
especificações e que será montado junto à saída digital dos recep-
tores, permitindo ou proibindo cópias em Alta Definição (HD)
conforme sinal específico recebido com a transmissão dos conteú-
dos exibidos. Esta especificação foi proibida pelo Comitê de Desenvolvimento;

c) o terceiro volume realiza a harmonização dos pontos de
segurança das demais normas do ISDTV ligados a serviços
interativos e ainda está em construção.

6. Norma SBTVD n° 6 - Middleware
Como o middleware Ginga, no qual se baseia o sistema de

codificação de dados do SBTVD-T é montado em duas platafor-
mas, uma declarativa e outra procedural, esta norma é apresen-
tada em quatro volumes e diz respeito às regras de interpretação
de código, seja do ponto de vista da codificação dos dados em
si, do esquema de codificação multimídia baseado em linguagem
NCL (Nested Context Language), ou seja, um dos padrões de lin-
guagem digital interativa e da especificação da transmissão de
dados e esquema de codificação de aplicações interativas baseado
em linguagem JAVA Além de permitir a transmissão de dire-
tórios, arquivos, aplicações e permitir eventos de sincronização,
estará apto a conversar com aplicativos provenientes dos siste-
mas ATSC e DVB.

Neste ponto, o Conselho Deliberativo do Fórum do
SBTVD-T ressalta no documento ora apreciado que será necessário
priorizar as definições da política de licenciamento de direitos de propriedade



intelectual a ser adotada no Brasil, assim como recomenda que as
especificações do Ginga sejam declaradas livres de pagamento de direitos,
royalties free, em concordância com a posição assumida pelas
universidades autoras destas especificações. Tanto o Governo
Federal, através do Funttel (Fundo Nacional para o Desenvolvi-
mento de Tecnologias em Telecomunicação),,icomo as universi-
dades abriram mão dos direitos sobre as especificações.

7. Norma SBTVD n° 7 - Canal de. retorno
A especificação do canal de interatividade tem como objetivo

fixar a escolha do tipo físico que será utilizado pelo terminal de
acesso, além de definir a integridade do terminal de acesso quando
um dispositivo for conectado pela porta USB. Todas as redes exis-
tentes (celulares, fixos, Wl-FI, WL-MAX, Fixo e Móvel etc.) são contem-
pladas na norma que ainda deixa espaço para incorporarmos tecnologias
futuras que venham a ser desenvolvidas. Ou seja, s era possível a utilização de
diversos modelos de conexão, porém nenhum deles é mandatário.

Para finalizar
E importante recordar que se trata de um projeto inédito

no País. Nunca antes um governo envolveu tantos segmentos
sociais, principalmente as expertises localizadas em universidades
públicas, privadas e centros de excelência para construir um
projeto de TV digital que seja passível de ser usado - desde os
primeiros meses - nas casas de todos os brasileiros, desde o
cidadão mais simples ao consumidor habitual de novas
tecnologias. Com certeza, ainda é muito cedo para avaliar as
conseqüências (positivas e negativas) do SBTVD no seio social,
já que a primeira fase da implantação começará em dezembro de
2007, mas em dois anos será possível analisar a aceitação da
população, o estímulo ao uso de novas tecnologias e o acesso
universal às informações. Em cinco anos será possível avaliar as
transformações no plano industrial e nos meios de comunicação,
por meio do uso de novos equipamentos e da produção de no-
vas linguagens e conteúdos digitais. E, em dez anos, finalizare-
mos a troca do sistema analógico para o padrão digital.

Text Box
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