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Meio & Mensagem — Quais as metas do Fórum para a TV 
digital brasileira em seu mandato de dois anos?  
Frederico Nogueira — Em primeiro lugar, a consolida-
ção do serviço da TV digital no País. Hoje já temos dez 
capitais com o serviço implantado e uma cidade no 
interior. Nos próximos meses, vamos atingir todas as 
capitais e as cidades mais populosas. Já são 650 mil 
equipamentos de TV digital vendidos, entre apare-
lhos de celular, monitores portáteis, set-top boxes ou 
mesmo as TVs com o set-top box embutido. Há uma 
imensa gama de produções em alta definição — há 
redes com algo entre 50% e 100% de produção em 
high definition. Em abril, quando as redes estrearem 
a nova programação, veremos todo mundo fazendo 
crescer muito essa capacidade produtiva em HD. Além 
disso tudo, há o fator Copa do Mundo de 2010, que, 
na sazonalidade da indústria de receptores, sempre é 
um momento em que se vende muito o terminal. Com 
certeza, em 2010 já se vai comprar o monitor com 
TV digital embutida. Quem teve a oportunidade de 
assistir à Olimpíada de 2008 em HD viu a diferença de 
um evento esportivo produzido e transmitido em alta 
definição. Outra coisa é que agora já existem aparelhos 
de 29 polegadas com o conversor embutido. Isso tudo 
está fazendo com que o preço caia. Antes só havia set-
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top box a R$ 800; hoje, o preço pode baixar a R$ 200. 
Só existiam aparelhos com conversores embutidos por 
R$ 5 mil; agora existem aparelhos de R$ 2 mil a R$ 3 
mil. Tudo isso ajuda na consolidação da TV digital em 
um país que tem rendas muito diferentes do mercado 
europeu e dos EUA. E mesmo lá, onde o serviço foi 
lançado há dez anos, vê-se agora o Obama propondo 
ao Congresso que se adie o fim da TV analógica total, 
porque ali não se conseguiu em dez anos completar 
o processo.  
  
M&M — Mas se nem nos Estados Unidos a migração se 
mostrou completa, como se pode esperar no Brasil...  
Nogueira — Eu não tenho dúvida em afirmar que, 
em dez anos, o Brasil conseguirá fazer a migração 
completa. Porque o Brasil nutre um desejo muito 
grande pela tecnologia. Não é à toa que somos um 
dos países do mundo que mais rapidamente troca de 
telefone celular. Não deixamos o celular envelhecer. 
E há vantagens no sistema brasileiro.  
  
M&M — Quais são as vantagens do sistema brasileiro?   
Nogueira — A TV digital brasileira tem um tripé de 
vantagens. Uma parte é a alta definição, um produto de 
mais qualidade e imagem melhor, que não é difícil de 

mostrar. A segunda vantagem é a mobilidade, é poder 
ter uma TV pequena no carro, cujo sinal não se perde 
em um túnel, por exemplo. Hoje, vamos ao estádio de 
futebol e não vemos mais as pessoas ouvindo a narra-
ção pelo rádio; elas estão, sim, acompanhando o replay 
das jogadas em seus celulares ou por TVs portáteis. É 
uma tendência que só vai aumentar. Existe produto 
no mercado para esses dois itens, que estão resolvi-
dos. A terceira vantagem do tripé é a interatividade. 
Estamos concluindo sua especificação técnica, o que 
deve ocorrer ainda neste semestre. Esse terceiro pilar 
vai permitir que você realmente vire um pólo ativo na 
frente da TV.  
  
M&M — Como está a interatividade para a TV digital?   
Nogueira — Falta fechar esta especificação e, com 
certeza, no segundo semestre, já haverá produtos 
através da plataforma Ginga para fazer a interatividade 
brasileira. Haverá a oportunidade de compra, movi-
mentação da conta bancária, possibilidade de resolver 
boa parte da vida, como a declaração do IR, porque a 
interatividade vai permitir a bidirecionalidade (o sinal 
vai e volta com as informações enviadas).  
  
M&M — Para o canal de retorno necessário à interativida-

MM 1345 entrevista.indd   6 5/2/2009   12:05:20



.7entrevista .79 de FEVEREIRO de 2009

de, há conversas com as empresas de telefonia?    
Nogueira — A especificação do Ginga permite que se 
faça o canal de retorno pela internet, pelo wi-fi, pelo 
wi-max, pela telefonia celular, pela telefonia fixa. 
Quem hoje não tem celular? Há cidades inteiras com 
redes wi-max. Haverá bidirecionalidade sem muito 
problema. Difícil seria se ela só pudesse ser feita por 
internet. Nesse caso, ficaríamos amarrados.   
  
M&M — A interatividade abre, portanto, oportunidade 
para novas parcerias?  
Nogueira — Do ponto de vista do mercado publicitário, 
com a interatividade mudam os modos de anunciar. 
Isso é fundamental. E faço de cara uma provocação: 
não vi nenhuma agência de propaganda e nenhum 
grande anunciante procurando o Fórum para saber 
como são as especificações, como vai se fazer publi-
cidade lá na frente, o que vai mudar. Um exemplo: a 
especificação técnica para a interatividade no celular 
do 1Seg (um dos segmentos da banda da TV digi-
tal utilizada pelas redes; não há interferência da 
rede de telefonia) já está pronta. Hoje, com muita 
rapidez, conseguimos ofertar o celular 1Seg com 
interatividade. Como a capacidade dos dispositivos 
móveis é menor, a sofisticação não é tão grande e já 
a temos praticamente pronta.  
  
M&M — Mas a programação ainda é a mesma no 1Seg?  
Nogueira — Sim, ainda, mas não há nenhuma obriga-
toriedade de que seja. O decreto não fala isso, nem a 
portaria.  
M&M — Mas por que, então, não se diferencia?  
Nogueira — Aí vai a segunda provocação: há dinhei-
ro no mercado publicitário crescendo para que se 
tenha “n” novas programações? O mercado não está 
crescendo assim. Então, o que adianta cada um dos 
grandes radiodifusores oferecer duas, três ou quatro 
programações se não tem três ou quatro mercados 
publicitários crescendo dessa forma? O mercado 
de publicidade continua do mesmo tamanho. Não 
faz sentido nenhum você ter a programação da 
tela da TV na sua casa idêntica à da sua casa, do 
seu celular e do dispositivo móvel. No automóvel, 
precisa existir informação de trânsito, por exemplo. 
No Japão, com 60 milhões de dispositivos móveis, o 
horário nobre da TV acontece entre as 17h e 20h. 
No Brasil, ele acontece entre as 20h e 23h. Então, 
você vai ter dois primetimes na TV quando esses 
pequenos aparelhos forem vendidos de maneira 
intensa no Brasil. E aí ficaremos com primetimes 
diferentes e a mesma programação? Não faz sen-
tido. Um terceiro exemplo: pesquisas americanas 
mostram que as pessoas não querem ver na TV de 
casa cenas fortes (acidentes, desastres, etc.); já na 
TV móvel, elas são aceitas. Por que imaginar que 
sejam programações idênticas, se o público será 
diferente? Quem estará de manhã assistindo à TV 
em casa — a dona de casa, a criança — é diferente 
de quem estará no carro, o executivo indo para o 
trabalho, o trabalhador vendo a TV móvel em seu 
deslocamento. Vai interessar para o trabalhador ver 
um desenho animado? Mas ele muito interessa para 
a criança em casa.  
  
M&M — Então, para o radiodifusor, há interesse em uma 
multiprogramação para o dispositivo móvel, mas não para 
o televisor fixo?   
Nogueira — Não é que não haja interesse, mas terá de 
ser criado um mercado para isso, a coisa tem de acon-
tecer ao longo do tempo, com o desenvolvimento — 
não adianta hoje se exacerbar. Por isso, o radiodifusor 
não faz hoje a multiprogramação. Não é o momento.  
  
M&M — A viabilidade está nos dispositivos móveis, 
portanto?  

Nogueira — Acho que logo teremos o dispositivo mó-
vel com a programação diferenciada. Basta que se 
vá criando massa crítica e um volume de receptores 
cada vez maior. 
  
M&M — Como está o desenvolvimento dos programas para 
o Ginga (o middleware do sistema brasileiro)?  
Nogueira — Há ainda algumas pendências da intera-
tividade, sobre a especificação a ser adotada. Esta-
mos testando produtos concorrentes, negociando 
royalties, e isso precisa ser fechado até o final do 
semestre. Os desenvolvedores de programas já 
andaram. Muita coisa já está pronta: poderei ver o 
meu extrato do PIS na TV, jogar na loteria, marcar 
consulta, movimentar a conta bancária, etc. A inte-
ratividade vai permitir que a fila nos bancos de fato 
diminua. Tais aplicativos estão prontos. É só fechar 
a especificação para que sejam ajustados alguns 
pontos, e isso será lançado no mercado.   
  

o Brasil ajudar e se firmar como uma liderança na 
América do Sul.  
  
M&M — Quais as perspectivas de crescimento em 2009?  
Nogueira — Em termos de equipamentos, o levanta-
mento dos números é meio complicado. No final de 
2009 haverá diversas redes com 100% da produção 
em HD, e a que menos estiver produzindo estará 
com pelo menos 50% de produção. Todas as capitais 
estarão com a TV digital, e cidades com 1 milhão de 
habitantes também vão dispor do sistema.   
  
M&M — Quem mais investiu na TV digital até agora foram 
as emissoras?  
Nogueira — Não apenas a radiodifusão, mas também a 
indústria de recepção já investiu e está investindo muito, 
com televisores de 29 a 50 polegadas e já com set-top box 
embutido. Os fabricantes também fizeram sua parte, que 
significa muito investimento em tecnologia, pesquisa, 
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M&M — E quando estréia a nova campanha da TV digital?  
Nogueira — Ela já está pronta. Depois do carnaval, 
lançaremos. Ela destaca novamente os benefícios 
da TV digital. São filmes que batem na questão de 
a TV digital ser gratuita. Por que a maior audiên-
cia da TV a cabo no Brasil é a TV aberta? Porque 
as pessoas compram a TV a cabo para assegurar a 
qualidade da recepção dos canais abertos. Na TV 
digital, há qualidade e robustez do sinal em qualquer 
lugar da cidade. O consumidor paga uma vez pelo 
equipamento e não tem mais despesas com isso. É 
a democracia digital.   
  
M&M — O que o Brasil ganharia com a expansão do sistema 
brasileiro para outros países da América Latina?  
Nogueira — Em primeiro lugar, seria a demonstração 
de união regional. Em segundo, significaria ganho 
de escala. Como somos 190 milhões de habitantes, 
e os outros países são comparativamente pequenos, 
o ganho de escala acaba favorecendo-os muito mais 
em relação a nós. Nosso volume já é grande, mas 
sem dúvida beneficiar países que vivem momentos 
de renda per capta mais baixa é uma maneira de 

desenvolvimento de produto. Vai aqui outra provoca-
ção — tudo isso aconteceu sem nenhum incentivo do 
governo. Hoje, a tributação do receptor de TV digital é 
idêntica à dos receptores de TV analógica. Enquanto 
isso, outros países — da Europa e EUA —, estão dando 
de graça o set-top digital para a população. Aqui não 
tivemos sequer diminuição da carga tributária. 
  
M&M — Mas e a linha de financiamento do BNDES para o 
setor, que foi tão propalada pelo ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa?  
Nogueira — O BNDES colocou uma linha de financia-
mento de R$ 1 bilhão e não conseguiu fazer nenhum 
financiamento, porque não está acostumado a lidar 
com esta indústria. Ele não a conhece. O Fórum 
pediu ao governo diversas vezes a redução da carga 
tributária, o que não aconteceu. E há programas do 
governo, como o do computador para todos, que 
barateou assustadoramente os preços para a popu-
lação. A gente poderia ter um “televisão para todos”, 
porque a TV com interatividade vai fornecer funções 
melhores ou iguais ao computador. E temos pedido 
isso reiteradas vezes. 
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