
E
xiste uma data para que a
TV digital terrestre
brasileira entre no ar: é 3
de dezembro de 2007,
prazo final para que a

cidade de São Paulo comece a ser
atendida comercialmente pelo
serviço. Mas apenas há um mês foi
possível dizer, com algum grau de
certeza, que o sistema de TV digital
que será usado no dia 3 de
dezembro será, efetivamente, algo
que possa ser chamado de
brasileiro. A indicação só veio no dia
17 de janeiro, quando o conjunto
das principais especificações do
sistema foi entregue ao Comitê de
Desenvolvimento da TV Digital, um
organismo composto por vários
ministros e que decide, em última
instância, como serão as coisas
nesse setor.

Nesse conjunto de especificações
está a garantia, dada pelos
radiodifusores e fornecedores e
endossada pelo
governo, de que o
Sistema Brasileiro de TV
Digital (SBTVD), ou
melhor, o International
System for Digital
Television (ISDTV,que é
a sigla que
mundialmente deve
identificar o sistema
brasileiro) trará algumas
inovações em relação
ao padrão japonês.

É verdade que nem

todas as inovações podem ser chamadas
de brasileiras. A principal dela é a
incorporação da tecnologia de
compressão H.264 ao sistema japonês
(que é baseado no MPEG-2). Não há nada
de brasileiro no H.264 (ou MPEG-4),a não
ser a iniciativa de colocá-lo em um padrão
de TV digital aberta, já que hoje essa
tecnologia é para lá de conhecida no
universo da IPTV, da Internet, dos DVDs de
alta definição etc. Esperam-se mais
algumas inovações nacionais na parte de
gerenciamento de direitos digitais (DRM,
ou Digital Rights Management), área em
que um padrão nacional está sendo
desenvolvido pela indústria.

O ponto mais "explosivo" das
especificações até aqui tem sido a questão
do middleware. Existe um compromisso
assegurado nas especificações e garantido
pelo governo de que o middleware, que é
a camada de software responsável pelas
aplicações que poderão ser vistas na TV
digital (equivalente ao sistema operacional
em um computador), será o Ginga,

tecnologia genuinamente
nacional. Mas o motivo de
desconfiança de boa parte da
comunidade acadêmica e da
indústria de software
brasileira é que não há o

"As decisões finais
continuam sendo do
comitê de
desenvolvimento'.'
André Barbosa, da Casa Civil

compromisso de que o Ginga esteja
na primeira caixa de TV digital a ser
vendida, assim como há para o H.264.
"De fato, o middleware Ginga ainda
precisa ser mais testado antes de ser
implementado, mas ele é a única
opção possível. Não há a menor
chance de que se adote algum outro
middleware. E essa história de que a
radiodifusão não quer o middleware
nacional é lorota. A radiodifusão quer
o middleware nacional, só que ele
ainda tem que passar por uma fase
de desenvolvimentos"diz Roberto
Franco, coordenador do Fórum de TV
Digital (organismo que cuida das
especificações), presidente da
Sociedade de Engenharia de TV (SET)
e diretor do SBT.

Há muita desconfiança de que a
indústria e os radiodifusores, em cima
da hora, mudem o rumo e resolvam
optar por outro middleware, o que
acabaria com o único traço
genuinamente nacional do sistema
brasileiro de TV digital. E o principal
motivo da desconfiança é que as
especificações prevêem que algumas
caixas poderão ser lançadas sem
middleware algum, o que as tornaria
meros sintonizadores, sem nenhuma
capacidade de processamento de
algum outro tipo de informação que
não fossem os bits do sinal de TV. Elas
não teriam guia de programação, não
teriam informações adicionais e,
muito menos, interatividade."Pode
até ser que algum fabricante, este
ano, lance alguma caixa muito
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simples, sem
middleware. Mas isso é
contra a própria lógica
da indústria e do
consumidor. A inovação
faz parte do negócio e
qualquer inovação
passará por um
middleware,que não
será outro que não o
Ginga. É um medo que
se tem hoje, mas que
não será nem lembrado
no ano que vem"diz
Moris Arditti, vice-presidente da
Gradiente. Arditti lembra ainda que a
indústria de eletroeletrônicos sempre
vai querer oferecer mais para o
usuário, para adicionar valor ao
produto."Mesmo as caixas
integradas, que servirão tanto para TV
digital quanto para TV por assinatura,
estão no nosso horizonte, porque é
assim que essa indústria funciona. E
não dá para fazer nenhuma inovação
sem o middleware"

"O que nem todo o mundo ainda
entendeu é que, apesar de o Fórum
da TV Digital ser o organismo técnico
responsável pelas especificações e
pela condução do dia-a-dia referente
ao sistema brasileiro, as decisões finais
continuam sendo do Comitê de
Desenvolvimento, que é composto
por ministros de Estado. E o Comitê
determinou o uso do middleware
nacional','explica André Barbosa,
assessor especial da ministra Dilma
Rousseff (Casa Civil) para o assunto e
um dos integrantes do governo que
há mais tempo acompanha o
trabalho de desenvolvimento do
SBTVD,oulSDTV.

Muita responsabilidade
Com esta afirmação, Barbosa

responde também a uma crítica que
está no ar, que é o fato de que uma
imensa parcela de responsabilidade foi
colocada nas mãos de um Fórum
dominado por radiodifusores e
representantes da indústria, com
pouca representação da academia e
nenhuma representação da sociedade
civil."Hoje, a esfera de decisão sobre a

"A radiodifusão quer o
middleware nacional."
Roberto Franco, da Set

TV digital tornou-se
exclusivamente técnica, sem
nenhuma interlocução
política, e a sociedade não
tem diálogo nesse espaço"
critica Celso Augusto
Schrõder, coordenador geral

do Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC), referindo-se ao
Fórum da TV Digital."Da forma como a
questão é conduzida, o debate técnico está
determinando as políticas, e os interesses
comerciais se sobrepõem ao interesse
público"diz Schrõder.

A crítica do FNDC e de outras entidades
de democratização das comunicações é, na
verdade, decorrência da forma como o
processo de escolha do sistema de TV
digital se definiu. O ministro Hélio Costa é o
principal alvo dos ataques,justamente por
ter sido o primeiro a bancar a escolha do
padrão japonês como base para o sistema
brasileiro e de ter dado prioridade a uma
interlocução com o setor de televisão.
Membros do próprio governo reconhecem
que essa postura de Costa atrapalhou nas
negociações."Todo mundo sabia que
tecnicamente o padrão japonês era o
melhor, mas em uma negociação, não se
coloca isso na mesa. Com a postura do
ministro Hélio Costa, eles (os japoneses)
tinham pouca ou nenhuma disposição de
negociar nada, porque sabiam que não
perderiam a disputa"diz uma fonte de
dentro do governo que
acompanhou as negociações
de perto.

Hélio Costa, em diversas
ocasiões, se defendeu desta
crítica, alegando que ouviu
tantos setores quanto foi

"Agora nos demos conta
que o país não está

preparado para a indústria
de semicondutores."

Roberto Pinto Martins, do Minicom

possível e que, se atendeu aos pleitos
da radiodifusão, é porque ela é que
seria mais afetada pelas decisões.

Gargalos
Outra crítica de Schrõder é que se

prometeu durante o processo de
negociação um salto na política
industrial brasileira, o que não está
sendo visto até aqui. Augusto
Gadelha, secretário de política de
informática do Ministério de Ciência e
Tecnologia, também reconhece que
no processo de negociação para a TV
digital acreditou-se muito que o Brasil
poderia dar um salto qualitativo em
sua política de semicondutores."Mas
a verdade é que todo o processo de
diálogo com os japoneses mostrou
que se queremos ter uma indústria de
semicondutores forte, precisamos
resolver muitos outros gargalos
existentes. A logística de uma
indústria de semicondutores é muito
complicada, e acho que só agora nos
demos conta que o país precisa ser
melhor preparado para isso"Roberto
Pinto Martins, secretário de
telecomunicações do Ministério das
Comunicações, vai na mesma linha.
"Se o país quer ter uma indústria de
semicondutores forte, precisa resolver
uma série de questões. Por exemplo,
não dá para ter histórico de greves na
alfândega, greve em porto,
desmoronamento em estrada,
mudança na política tributária ou
qualquer coisa que possa ter impacto
sobre a produção de uma indústria
dessas,caso contrário simplesmente
não se atrai investimentos"

A verdade é que
quando os japoneses
sentaram à mesa para
discutir as tais
"condições" em que o
Brasil adotaria a
modulação do padrão
japonês, eles sabiam de
tudo isso. Caso
emblemático foi o
encontro do governo
com representantes da
Toshiba, uma das
candidatas a instalar
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uma fábrica de chips no
Brasil. Ao ouvirem que o
país capacita pouco mais
de 3 mil engenheiros por
ano, dos quais apenas
entre 200 e 300 para
eletrônica (a maior parte
em engenharia civil), e
menos de 150 para
semicondutores, os
japoneses riram. O total
de engenheiros
formados no Brasil não
seria suficiente nem para
a demanda anual de uma fábrica da
Toshiba. Se a história (confirmada por
três interlocutores) foi apenas um
jogo de cena ou não, não se sabe. Mas
o fato é que há uma grande diferença
entre o discurso entusiasmado em
relação ao que viria a ser a indústria
de semicondutores no Brasil antes da
escolha do padrão e o discurso que se
vê agora."O país não tem como pegar,
imediatamente, essa onda da TV
digital. Muito pode ser feito agora na
parte de projetos dos chips, e isso está
acontecendo. Mas em termos
industriais, nós precisamos nos
capacitar para pegar as próximas
ondas, que são os chips para a quarta
geração de serviços móveis e a
fabricação de displays de alta
tecnologia"diz André Barbosa.

Segundo Jackson Sossa, diretor da
Telavo, a indústria brasileira de
transmissores está trabalhando no
projeto dos chips que serão utilizados
no Brasil."E pretendemos também
trabalhar no projeto dos chips de
recepção, já incorporando o MPEG-4"
comemora. A Telavo está nesse
projeto com o Ceitec.

A TV digital teria sido, então, um
catalisador dessas mudanças
necessárias? Barbosa acredita que
sim, assim como Augusto Gadelha.
Ambos comemoram o fato de os
japoneses terem, depois de muita
briga política, aberto as patentes e
códigos do ISDB para que a indústria
brasileira pudesse trabalhar.

"Acredito que o principal desafio
do Brasil em termos de
desenvolvimento tecnológico será na

"Principal desafio será
na área de conteúdos
e aplicativos."
Augusto Gadelha, do MCT

área de conteúdos e
aplicações para TV digital.
Nessa direção ainda estamos
nos mexendo lentamente"
reconhece Gadelha.

"Aí existe uma
oportunidade que ainda precisa ser
melhor explorada. Acredito que isso
acontecerá na medida em que esses
problemas iniciais de especificação
estiverem resolvidos"diz Barbosa.

Nessa primeira fase do
desenvolvimento do sistema brasileiro,
também foram aprendidas muitas lições
no que diz respeito ao esforço de pesquisa
e desenvolvimento. É inegável que houve
um movimento acadêmico de inovação
tecnológica inédito, que produziu em um
prazo curto uma grande quantidade de
informações sobre TV digital, ainda que
nem todas tenham sido utilizadas no
sistema final adotado. O problema é que
logo depois da definição pela modulação
do padrão japonês e a decisão de

incorporar algumas inovações, as
pesquisas no Brasil praticamente
pararam e boa parte do esforço foi
desmobilizado. Isso significa perder
pesquisadores, perder o interesse dos
estudantes, desmontar laboratórios e
outros graves pecados quando se fala
em desenvolvimento tecnológico."Os
recursos do Funttel pararam de
abastecer as instituições. De fato,
houve um excesso de burocracia na
Finep, que não liberou os recursos a
tempo, mas também é verdade que
muitas das universidades não
conseguiram apresentar projetos
exeqüíveis, e por isso ficaram sem
dinheiro"diz uma fonte graduada do
governo. Ao que tudo indica, esse
problema já está se normalizando,
mas fica a dúvida sobre se o governo
conseguirá manter um esforço
contínuo de financiamento a
pesquisas, sem as quais o país não
assumirá nenhuma posição de
destaque no desenvolvimento
tecnológico.

Pouco tempo
Outro problema da implantação

da TV digital é o cronograma até que
as transmissões comerciais se iniciem
em São Paulo. Para Moris Arditti, da
Gradiente, tudo o que tinha que ser
feito levou mais tempo do que o
esperado."Existe esse prazo do dia 3
de dezembro e o prazo é muito curto
para fazer tudo, mas existe um
compromisso e teremos que cumpri-
lo. Até junho ou julho, temos que ter
os equipamentos em protótipo. Isso é
urgente. Mas haveria muito mais a ser
feito, e não temos condições de fazer
tudo o que seria importante"
reconhece. Por exemplo, diz ele, levar
o sistema brasileiro para fora do país,
o que daria uma escala que a
indústria vê com muito interesse.
"Estamos fazendo um esforço muito
grande de mostrar aos demais países
da América Latina que há uma quarta
opção na mesa, e eles estão ouvindo.
Foi assim com a Argentina e com o
Chile, que se dispuseram a considerar
o padrão brasileiro em suas decisões.
O problema é que até aqui eram
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apenas apresentações teóricas. Só
agora, com tudo especificado,
teremos efetivamente o que mostrar"
diz André Barbosa.

"A difusão do padrão para a
América Latina é fundamental, mas é
muito complicado fazer isso agora,
dado o nosso cronograma"diz
Roberto Franco, do Fórum da TV
Digital. De qualquer maneira, a
primeira "aparição" internacional do
ISDTV será em abril durante a NAB,
em Las Vegas, quando o padrão será
apresentado ao mundo.

Paralelamente, o governo trabalha
em formas de financiar a migração da
TV digital, o que será um problema
para a maior parte dos pequenos e
médios radiodifusores brasileiros, e
mesmo alguns grandes. Algumas
medidas,já anunciadas,foram as
incluídas no PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento), como o
programa de estímulo à pesquisa e

desenvolvimento e produção dos
equipamentos aplicados à TV digital,
exceto os set-top boxes, que contarão com
os incentivos da Zona Franca de Manaus.
De acordo com a proposta, as empresas
que aderirem ao programa serão
beneficiadas com a redução total das
alíquotas do IPI, do PIS, da Cofins e da Cide
incidentes sobre a venda de transmissores,
bem como sobre a aquisição de bens de
capital e as transferências
para aquisição de tecnologia
e software.

Ainda não anunciada
formalmente, mas prometida,

"A indústria vai sempre
querer oferecer mais

ao usuário."
Moris Arditti, da Gradiente

está uma linha de financiamento do
BNDES. Na verdade, são dois
programas: um para os fabricantes de
equipamentos (para investimentos na
produção e inovação tecnológica) e
outro para os radiodifusores (para
aquisição de equipamentos e
também para a produção). Segundo
fontes próximas ao BNDES, são
programas na linha daqueles que o

BNDES já oferece para
outras áreas."O bicho
estranho nesses
programas é só o
mecanismo de
garantias para a
produção de conteúdo,
que não é algo muito
tradicional do banco" Na
verdade, a inovação vai
além, na medida em
que as condições de

f captação para a
produção fica m
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melhores caso haja a contratação de
um produtor independente. A ajuda
do BNDES é bem vinda pelos
radiodifusores, mas muita gente ainda
é cética em relação ao que de fato
acontecerá."A verdade é que o
mercado de radiodifusão ainda
precisa se ajustar e muito para
atender às condições mínimas do
BNDES. No mínimo um balanço
auditado e uma estrutura de gestão
transparente são exigidas, sem falar
nas garantias, e poucos são os
radiodifusores que têm isso no Brasil"
diz a mesma fonte.

Falta o modelo (ainda)
Mas ainda que o projeto da TV

digital brasileira esteja,
aparentemente, em um rumo sem
volta, há algumas questões de fundo
que ainda não chegaram perto de
uma solução. A mais evidente é a
própria configuração do modelo que
será adotado. O decreto 5.820/06 não
fala sobre o modelo. Não diz que ele
incluirá multiprogramação, mas
também não diz que não incluirá.
"A questão é cinzenta porque, na
verdade, não existe um novo serviço
de TV digital, mas sim o serviço de
radiodifusão, que passará a ter a
tecnologia digital. Então, valem as
regras da radiodifusão, que não prevê
multiprogramação. Mas agora a
tecnologia permite isso. Os
radiodifusores não acham que seja
apropriado, porque o mercado não
comportaria. Mas se for do interesse
do país esse modelo, para viabilizar
redes públicas, por exemplo, a
multiprogramação terá
que ser feita"diz Roberto
Franco, do Fórum da TV
Digital."Acho que o
decreto foi sábio ao não
tratar do assunto, porque
é um tema que merece
discussão"

O discurso de
Roberto Franco é oposto
ao das entidades
representativas da
sociedade civil."Ao se
tomar uma decisão

sobre a TV digital sem pensar em toda a
cadeia, sem considerar outros fatores além
dos interesses dos radiodifusores, o
governo criou um problema. Ficou
faltando a definição do modelo"diz
Schrõder,do FNDC. Ele acredita que ainda
é possível fazer novas escolhas que
amenizarão o problema."O fato é que as
escolhas, até aqui, não privilegiaram
nenhuma mudança mais ampla"diz."Essa
foi a marca do primeiro governo Lula no
campo das comunicações. No segundo
mandato, há uma chance de que se faça
diferente, até porque a democratização dos
meios de comunicação é um compromisso
do plano de governo" O FNDC aposta em

uma grande Conferência
Nacional de Comunicação
que aponte para as novas
possibilidades que
poderiam ser trabalhadas

"As escolhas até aqui
não privilegiaram
nenhuma mudança
mais ampla."
Celso Shroder, do FNDC

daqui em diante nas políticas de
comunicação, inclusive no que se
refere à TV digital."A começar com o
debate sobre uma legislação
moderna para esse novo ambiente,
que exige um novo modelo''

Para André Barbosa, da Casa Civil,
existe um trabalho muito importante
que ainda precisa ser feito que é a
definição dos canais de uso público.
"São pelo menos quatro canais
digitais, o que não é pouca coisa. E
isso pode ser ampliado, porque em
alguns locais há espaço"explica."É um
trabalho que depende do Fórum da
TV Pública, que está fazendo um belo
diagnóstico e, chegando a uma
proposta exeqüível, será endossada
pelo governo, sem dúvida"Barbosa
revela que existe a possibilidade,
inclusive, que essa mudança na
radiodifusão pública atinja também o
mundo analógico/Temos que
lembrar que o próprio decreto prevê
que para cada conteúdo digital é
preciso haver, por um tempo, um
correspondente analógico. Não se
poderá fazer isso para todos os canais
públicos digitais, mas para parte
desse conteúdo teremos que dar uma
solução"Ele aponta ainda para a
necessidade de uma portaria
definindo a questão do operador de
rede que servirá para o sistema
público de radiodifusão digital e
também da multiprogramação, o que
ainda está sendo elaborado. Mas está
claro que nada do que diz respeito à
TV digital precisará aguardar um
debate sobre a Lei de Comunicação
Social, por exemplo."Apenas questões
mais amplas dependeriam de uma
nova lei"avalia Barbosa.

O trabalho do Fórum da TV
Pública está em desenvolvimento,
com a conclusão dos relatórios
de diagnóstico dos oito grupos
de trabalho em janeiro. Algumas
definições são aguardadas
para março. Na próxima edição
de Tela Viva, o trabalho do Fórum
da TV Pública será aprofundado,
contemplando já essas
futuras definições.

(SAMUEL POSSEBON)
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