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O
sistema brasileiro de tevê di-
gital estréia no domingo 2,
com ampla divulgação na mí-
dia onipresente na vida da po-
pulação. As primeiras trans-

missões serão restritas à região metropo-
litana de São Paulo, enquanto outras ca-
pitais receberão o sinal a partir de 2008,
numa transição que só terminará em
2016. A tecnologia é apresentada como a
maior revolução nas telinhas, desde que
elas passaram a exibir cores. Mas os es-
pectadores estão sujeitos, por enquanto,
a uma decepção semelhante à de uma fa-
lha de transmissão em partida de futebol,
momentos antes da co-
brança do pênalti.

O primeiro problema
é o preço do conversor,
equipamento capaz de
adaptar o novo sinal aos
aparelhos de tevê, para
receber o formato digital.
O ministro das Comuni-
cações, Hélio Costa, ha-
via anunciado que o cus-
to ficaria em torno de
200 reais, mas o produto
chegou às lojas por não menos de 500
reais, com modelos de até 1,2 mil reais.
Além disso, a alta definição de imagem só
é obtida em televisores mais modernos e
caros, com tecnologia de plasma ou LCD,
que custam alguns outros milhares de
reais. Finalmente, os tão sonhados recur-
sos de interatividade continuam a fazer
parte das cenas do próximo capítulo.

É natural esperar que, como ocorre com
toda novidade tecnológica, o acesso ini-
cial seja restrito a poucos e os primeiros
adeptos não desfrutem de todos os bene-
fícios prometidos. Vide os casos recentes

de celulares, DVDs e computadores. Em-
bora Costa reconheça que a escala de ven-
das vai baratear o produto, na quarta-fei-
ra 28 ele recomendou à população espe-
rar por aparelhos mais avançados e eco-
nomicamente acessíveis.

O ministro espera que o presidente Lu-
la anuncie, no lançamento da tevê digi-
tal, medidas para reduzir o custo de pro-
dução dos conversores (set-top boxes, em
inglês). A idéia é adotar um plano de de-
soneração como o do computador popu-
lar. Apontado como responsável pela es-
calada de vendas de PCs no País, o pro-
grama fixou configurações mínimas e
preço máximo para os equipamentos re-
ceberem isenções de impostos, além de

criar uma linha de crédi-
to especial para o varejo.

Só o PIS-Cofins é res-
ponsável por 9,25% do
preço final dos produtos,
enquanto o Imposto de
Importação dos compo-
nentes os encarece em
12% a 18%. A idéia é ze-
rar esses tributos para a
fabricação das caixas
conversoras. As discus-
sões sobre os incentivos

fiscais, na verdade, foram iniciadas há ao
menos dois anos. Envolvem um mercado
estimado em 9 bilhões de reais, só com a
venda de conversores, segundo estimati-
vas do Ministério das Comunicações.

Costa diz estar em contato com o
BNDES, para criar uma linha de crédito
de modelos mais simples de conversores.
"Nos EUA, o governo vai destinar 1,5 bi-
lhão de dólares para financiar os conver-
sores para a população de baixa renda", ci-
tou ele, em entrevista coletiva na quarta-
feira 28. O ministro também demonstrou
espanto com os preços de alguns modelos
de set-top box, acima de mil reais. "Deve

ser para falar com extraterrestres, ou en-
tão têm parafusos de ouro", ironizou.

A piada teria graça se os conversores
mais caros não fossem os únicos capazes
de transmitir os sinais em alta resolução
(desde que o usuário tenha um aparelho
de tevê compatível) e permitir outros re-
cursos de som e vídeo, como a exibição de
fotografias digitais na tela. Ou seja, o mo-
delo popular só será interessante no pe-
ríodo de transição das tecnologias, en-
quanto as telas de alta definição não esti-
verem presentes na maioria dos lares.

Ainda pairam dúvidas, inclusive, sobre que
tipo de produto é o conversor: um eletroe-
letrônico, como os próprios televisores,
ou um bem de informática. No primeiro
caso, os benefícios para a produção seriam
exclusivos para quem fabrica na Zona
Franca de Manaus, onde está instalada a
maior parte das indústrias do segmento
de vídeo. Essa foi a posição defendida pe-
lo então ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, Luiz Fernando Fur-
lan, que ganhou, no ano passado, a dispu-
ta com os fabricantes de eletrônicos de ou-
tras regiões. As pressões contrárias vi-
nham principalmente do pólo do Sul de
Minas Gerais, estado de origem de Hélio
Costa, que é favorável à extensão dos be-



nefícios a todo o País. Diante da necessi-
dade de estimular a rápida queda de pre-
ços do item, o governo cogita rever posi-
ções, ou facilitar as importações.

O conversor não é muito diferente do
aparelho distribuído aos clientes pelas
empresas de tevê a cabo. As indústrias da
Zona Franca de Manaus produzem perto
de 4 milhões desses equipamentos ao ano,
a um custo médio de 121 reais por unida-
de, segundo o superintendente-adjunto
de projetos da Suframa, Oldemar lanck.
Como o sistema brasileiro de tevê digital
segue o padrão japonês, mas tem caracte-
rísticas nacionais, como o software de in-
teratividade Ginga, há diferenças no apa-
relho necessário para converter o sinal
analógico. Daí o custo inicial mais alto.

"Algumas empresas já acenam com a
possibilidade de produzir o set-top box
por 250 reais", diz lanck. "É preciso aler-
tar que são aparelhos restritos à conver-
são de sinal, o que pode deixar o consu-
midor frustrado quando quiser ter acesso
aos outros avanços, além da imagem de
qualidade, anunciados pelo governo." Se-
gundo o executivo, até o fim do ano, entre
oito e dez diferentes fabricantes vão pro-
duzir conversores em Manaus.

Diante dos impasses, a Philips optou

por trazer da China os
conversores, vendidos no
Brasil a 1,1 mil reais. A
empresa começa em ja-
neiro a produzir em Ma-
naus. A Samsung já fabri-
ca no pólo industrial mo-
delos de televisores de 40
e 52 polegadas com o con-
versor embutido. O custo
parte de 8 mil reais, para
o consumidor disposto a
assistir apenas a reduzida
parcela da programação
de tevê aberta transmitida
no novo sistema. Quando
outros recursos estiverem
disponíveis, os aparelhos
terão limitações. "Quem
quer ter um televisor de
alta definição, hoje, uti-
liza o computador como
meio interativo", diz o
vice-presidente de novos
negócios da Samsung,
Benjamin Sicsú.

Segundo o executivo, os
componentes do set-top

box são adquiridos no exterior por cerca
de 100 dólares, que, somados aos impos-
tos e ao custo de produção, explicariam o
valor atual do aparelho. "O preço é o que
está aí, mesmo. Todo produto é caro quan-
do lançado, mas a escala e a competição
forçam a queda das cifras", diz Sicsú. A fal-
ta de definições para a indústria é um em-
pecilho para que a oferta seja maior, se-
gundo o vice-presidente da Samsung.

"Se tivéssemos comprado a obsolescên-
cia, teríamos o preço mais baixo", defende
o professor da Universidade Mackenzie
Gunnar Bedicks Júnior, que participou
das pesquisas do sistema brasileiro de tevê
digital. Ele afirma que os formatos de ra-
diodifusão eletrônica mais usados no
mundo existem há mais de oito anos e em
breve serão substituídos. O País teria op-
tado por um padrão superior, de vida mais

tifica-se pelas características únicas da
tevê brasileira. Países como EUA, Inglater-
ra, Alemanha e Japão têm um número me-
nor de canais abertos, porque a maior par-
te da população assina os serviços de tevê
paga. "Nossas pesquisas mostram que, na
região metropolitana de São Paulo, 56%
dos domicílios recebem um sinal de má
qualidade. Para quem paga mais de 400
reais por uma antena parabólica, presente
em 500 mil lares paulistanos, já vale a pe-
na comprar o conversor digital", explica.

O professor espera que, passado o mo-
mento inicial, a população tenha acesso a
canais abertos com qualidade de som e
imagem superior à da tevê paga, que tam-
bém tem transmissões digitais. "A migra-
ção não será um processo elitista", aposta.
Entre as primeiras transmissões, no do-
mingo 2, restritas aos paulistanos capazes
de pagar os altos preços dos conversores e
televisores de alta definição, e a totalidade
dos 52 milhões de domicílios com televi-
sores do País, o certo é que a transição pro-
mete ser um programa de longa duração. •
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