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PERGUNTA VIU SUA
EMISSORA - O SBT -
PERDER AUDIÊNCIA E
ANUNCIANTES PARA
CONCORRENTES COMO A
REDE RECORD NOS
ÚLTIMOS ANOS. Em 2007,

quando a publicidade em
televisão cresceu 9%, o SBT
faturou R$ 658,7 milhões
(2,2% a menos que no período
anterior). No relatório
divulgado aos acionistas em
agosto, a emissora afirmou



que o mercado mais
aguerrido dificultou a geração
de receita. Entretanto o
documento trouxe uma
aposta: com a chegada da
interatividade o canal pretende
reconquistar espectadores
e publicitários com a adoção
de novos formatos de difusão
de conteúdo.

O SBT, inclusive, já
promove alguns testes, como
aplicativos de notícias, previsão
do tempo e concurso de
perguntas (quiz), entre outros.

Mas Silvio Santos e as
emissoras de TV não são os
únicos interessados na

interatividade. A indústria
de software quer lucrar com
ferramentas para o público
participar da programação de
TV em tempo real. Mas se
depender de Roberto Franco,
diretor de tecnologia do
SBT, vão ter de esperar
mais um pouco.

Ele preside o Fórum
SBTVD, entidade criada pelo
governo definir o andamento
da TV digital e os padrões
adotados, e que reúne os
setores envolvidos. É
o fórum que vai
dizer quando
o Ginga
(middleware
que permitirá
a interatividade
na TV) será
lançado. E, por
tabela, se a TV
digital atrai novos
consumidores
ou não.

Desde que
imagem e áudio
digital chegaram ao
País em dezembro
de 2007, pouco
mudou no mercado.
De olho em um
mercado de 98
milhões de TVs em
uso, os fabricantes
viram no nicho
uma oportunidade. A
Positivo Informática, que

esperava comercializar 25 mil
conversores para TV digital
por mês, parou a produção
porque a média mensal de
vendas é de mil unidades.

A Gradiente, sozinha,
esperava vender meio milhão
de aparelhos. Mas segundo a
Associação Nacional dos
Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Eletros), até
agora foram vendidos, entre
set-top boxes e televisores
desse tipo, 70 mil aparelhos.

A alegação da
Eletros para a baixa
procura é a evolução
gradual do mercado,
acompanhando a
expansão do

sistema para



outras cidades - hoje
disponível apenas em São
Paulo, no Rio de Janeiro, em
Belo Horizonte e em Goiânia.

Com o fracasso inicial do
novo sistema, aumenta o
interesse pelo Ginga. Nelson
Wortsman, diretor de
convergência digital da
Brasscom, diz que o público só
vai aderir ao novo sistema se
houver uma mudança
significativa em suas vidas.

David Britto, diretor técnico
da TQTVD — joint-venture
criada pela Totvs e Quality
para o novo mercado -,
trabalhava para o Ginga já
estar disponível em 2008 e
desenvolveu middleware
próprio, o AstroTV, baseado
na especificação padrão.

Mas o Ginga vai ficar para
o ano que vem. O software
está praticamente pronto para
ser liberado ao mercado e
pronto para rodar aplicativos
baseados nas linguagens
NCL-Lua (desenvolvida no
Brasil) e Java, mas restaram
dúvidas sobre a propriedade
intelectual do GEM, um dos
componentes da parte Java, o
que poderia gerar cobranças
futuras de possíveis criadores.
Portanto, por precaução,
Roberto e o Fórum SBTVD
decidiram adiar o lançamento
do Ginga até haver segurança
sobre a propriedade da
plataforma livre.

Para resolver a incerteza,
a Sun Microsystems, que
controla o Java, desenvolve
junto com o fórum uma

aplicação totalmente livre
de riscos de propriedade. A
especificação será finalizada
em outubro, entrará na fase de
testes em novembro e, até
dezembro, será liberada aos
desenvolvedores. Antes de

cobrança de direitos autorais,
mas defende o lançamento do
Ginga mesmo sem a parte Java
completa - apenas com as
funcionalidades que já estão
concluídas e o NCL-Lua. Seria
uma versão 1.0.

fazer parte do Ginga, ainda
precisará ser homologada pela
Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
O processo todo deve demorar
no mínimo um ano.

A indústria tem pressa
Para os executivos do

setor de software, um ano é
tempo demais. David Britto,
da TQTVD, e seus colegas,
reconhecem que é born
se precaver contra a

No papel de presidente do
Fórum SBTVD, Roberto não
gosta muito da idéia de um
"Ginga 1.0". Para ele, lançar
uma versão mais simples agora
pode significar produtos
ultrapassados assim que a
especificação completa for
publicada. Os fabricantes de
equipamentos eletrônicos,
representados no fórum,
temem ficar no prejuízo.

Nelson, da Brasscom, vê
nesse temor um problema



cultural. As empresas
que fabricam as "caixas"
enxergam um mercado
diferente daquele visto pela
indústria de software, já
acostumada às constantes
atualizações dos aplicativos.

Os fabricantes de
eletrônicos não mudam nada
no produto depois que
vendem. No caso do Ginga,
podem ter de agir diferente.
Depois da implementação
definitiva da plataforma Java,
bastará atualizar os eletrônicos
com novas versões.

Sentindo um desequilíbrio
de forças no Fórum, as
entidades de classe das
empresas de tecnologia -
Brasscom, Softex, Abes e
Assespro — enviaram, no
início de setembro, um

ofício ao Fórum SBTVD
pedindo mais uma cadeira no
Conselho Deliberativo, que
vota sobre qual serão os
rumos do novo sistema

Hoje são 13 membros:
quatro representam as
emissoras; quatro as
fabricantes de equipamentos
de recepção; dois as fabricantes
de equipamentos de
transmissão; dois a academia.
Sobra um assento para
software. Nesse, senta Laércio
Cosentino, CEO do grupo
Totvs, dono da TQTVD.

Com apenas um voto, ele
influencia pouco nas decisões.
No fim, o ofício pedindo por
mais uma cadeira acabou
sendo rejeitado pelo Fórum.
Laércio continua sozinho.

Ajustes na sintonia
Enquanto o Fórum SBTVD

tenta definir padrões, o
governo resolveu colocar um
limite na história. No fim de
setembro, Augusto Gadelha,
secretário de Informática do
Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), declarou na
abertura do Rio Info 2008 que
maio de 2009 é a data limite
para o Ginga entrar no
mercado. A decisão teria sido
tomada durante reunião
quinzenal com outros
membros do fórum.

Roberto não confirma a
informação, apenas diz que
uma versão parcial do Ginga já
é considerada. Isto é, a
primeira versão do middleware
chegaria ao mercado sem

todas as funcionalidades e
sofreria as atualizações
conforme novos componentes
fossem desenvolvidos.

Agora a dúvida é como
atualizar o Ginga. O
telespectador brasileiro está
acostumado a comprar o
aparelho de televisão, tirar da
caixa, ligar na tomada e
pronto. O televisor ainda
é um eletrodoméstico simples
e pode haver resistência por
parte do consumidor a assumir
a responsabilidade de atualizar
o software.

Para Roberto, do fórum, se
o caminho for mesmo um
software em várias versões, os
setores envolvidos terão de
criar canais para prestar o
serviço de atualizar. E,
possivelmente, sem fazer o
usuário pagar por isso.

Enquanto o fórum decide o
que fazer, o mercado continua
parado. A interatividade
promete ser a maior revolução
da TV até hoje (supera fácil o
advento da cor). Além disso,
na Argentina e no Peru,
empresas, governo e emissoras
estudam o padrão brasileiro.

Sem a especificação,
o Brasil corre o risco de
perder uma janela única de
oportunidades. Mas se o
Brasil sair na frente, pode
exportar conhecimento,
tecnologia e produtos.
SBT e outras emissoras, os
fabricantes e a indústria de
software do Brasil, todos
podem ganhar. Basta o fórum
entrar em sintonia.
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