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Próximo de uma boa definição
Fórum de TV digital trabalha no lançamento de novo software de interatividade
Fábio Suzuki

Disponível desde o final 
do ano passado, a TV digital 
ainda está longe de ser uma 
realidade no Brasil, pelo menos 
em termos de interatividade. 
O principal obstáculo está 
nas definições em relação ao 
middleware (responsável pela 
interatividade), desenvolvido 
no País e batizado de Ginga. 

O assunto foi o principal tema 
debatido na apresentação TV 
Digital: uma Nova Oportu-
nidade para as Empresas de 
Software, realizado pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom), na 
semana passada. 

O grande entrave é que, 

até o início do ano, o Ginga 
incluía a tecnologia européia 
GEM, mas sua utilização no 
País envolveria o pagamento 
de royalties às produtoras. Para 
ficar livre dessa taxa, o governo 
brasileiro, em conjunto com o 
Fórum do Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital Terrestre 
(SBTVD-T) — entidade que 

está à frente dos trabalhos 
para a implementação da TV 
digital no Brasil —, optou pela 
utilização de uma nova solução, 
denominada Ginga-J e que tem 
como base o código Java, que 
permite maior interatividade 
entre as mídias.

Essa iniciativa está sendo im-
plementada em conjunto com a 

Sun Microsystems e deu origem 
à Comissão Ginga-J, grupo de 
trabalho responsável pelas es-
pecificações e implementações 
do sistema no Brasil, que conta 
com o apoio de empresas como 
Globo, SBT, TQTVD, Hirix e 
STB. “Hoje, 80% dos trabalhos 
não são mais técnicos, mas bu-
rocráticos, envolvendo toda a 
implantação do novo sistema”, 
afirma Luiz Fernando Maluf, 
diretor da Sun. 

Convergência
Apesar dos contratempos, 

o Ginga-J permitirá uma maior 
interatividade aos conversores 
de TV digital brasileiros, além 
de ser compatível com os outros 
sistemas existentes no mundo 
(europeu, norte-americano e 
coreano). “Não há outro siste-
ma que disponha dos mesmos 
recursos que o nosso middle-
ware. Nele está, sem dúvida, 
a propriedade mais poderosa 
à disposição no mercado, por 
manter a sincronia das mídias”, 
comenta Roberto Franco, pre-
sidente do Fórum SBTVD-T. 

Franco: middleware nacional 
é propriedade valiosa

Ele defende a mudança para o 
Ginga-J citando o exemplo do 
grupo de comunicação BBC, 
que luta com o governo britâni-
co por um sistema de TV digital 
mais avançado para evitar uma 
desvalorização de até 90% do 
seu conteúdo. 

A expectativa agora é que 
novas empresas passem a 
produzir o software com a 
nova tecnologia no merca-
do nacional. “O consumo de 
software irá evoluir com a 
interatividade. O fato de os 
europeus e norte-americanos 
não terem avançado nesse 
sistema não é um entrave, e 
sim uma grande oportunidade 
para nós, brasileiros”, avalia 
Nelson Wortsman, diretor da 
Brasscom. Segundo ele, a bar-
reira é a compatibilidade entre 
o código Java e o sistema in-
serido nas caixas conversoras 
(set-top boxes) que já estão no 
mercado. “A questão é o que 
fazer com essas milhares de 
caixas”, aponta.
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