
COBERTURA

TV digita: o desafio da expansão
Disponível para mais de 40 milhões de potenciais telespectadores, o sistema ainda está limitado
à oferta de conteúdo: em muitas localidades, apenas uma emissora transmite em alta definição.
Sérgio Damasceno

Desde o carnaval, o telespec-
tador brasi leiro tem visto nos
canais de TV aberta anúncios
sobre a TV digital que pregam
a "democracia digital". O Fórum
SBTVD [Sistema Brasi leiro de
TV Digital], que gerencia a im-
plantação do sistema no País,
é o responsável pela campanha,
composta de dois filmes que ten-
tam esclarecer que: a TV digital é
a familiar TV aberta e, portanto,
gratuita, com melhor som e ima-
gem; que essa tecnologia tem
mobilidade. Porém, a democrati-
zação do SBTVD acontecerá em
etapas: iniciou-se em dezembro
de 2007 e chegará às pequenas
cidades brasi le i ras somente a
partir de junho de 2011. Para o
fórum, passados 14 meses do

início das transmissões, a TV
digital é um sucesso: cerca de 40
milhões de brasileiros estão sob o
raio de cobertura da transmissão
digital. Mas, se a expansão do
sistema está a pleno vapor, ainda
é reduzido o conteúdo gerado em
alta definição.

A TV digital ainda está em
processo de construção: funcio-
nalidades importantes como a
interatividade ainda nem foram
definidas e, se o consumidor com-
prar um set-top box ou um televi-
sor com conversor, mais à frente,
muito provavelmente precisará
desembolsar novos recursos para
adquirir um equipamento com o
software que permite a interação
[ler mais à página 28].

Por outro lado, a mobilidade,
apontada como vantagem, de-
pende do poder de compra do

usuário: celulares, TVs portáteis e
receptores USB são considerados
supérfluos [ver matéria à página
30) para que a TV digital, de pouco
conteúdo, seja atraente o suficiente
para justificar esse custo.

Todas as capitais brasileiras
e Brasília, inclusive, terão o sinal
da TV digital até o f inal deste
ano, segundo o Ministério das
Comunicações (MinicomJ. Até o
fim do mês passado, 16 cidades
já haviam aberto as transmissões
digitais. No caso de Brasília, como
a nova torre de TV digita ficará
pronta somente no ano que vem,
uma solução a l ternat iva já foi
encontrada, e durante este mês
a capital federal deve receber os
primeiros sinais.

Conteúdo limitado
Embora a expansão do Sistema

Brasileiro de TV Digital [SBTVD]

esteja dentro do cronograma esta-

belecido pelo Mínicom, a cobertura é

considerada baixa ainda porque nem

todas as emissoras de TV aberta

chegam simultaneamente junto com

o sinal de transmissão digital. Em

muitos casos, apenas uma geradora

[cabeça-de-rede) transmite o sina

(ver quadro).



Até o fim do ano passado, ape-

nas 0,3% [pouco mais de 500 mil
pessoas) da população brasileira

(190,8 milhões) havia aderido ao
5BTVD. As vendas de disposi-
tivos para a captação do sinal
digital — televisores, conversores,
celulares e receptores USB que
transformam os computadores

em TV —, segundo dados da As-
sociação Nacional de Fabricantes

de Produtos Eletrônicos [Eletros],
atingiram 490 mil produtos. Para

efeito de comparação, estima-se
que, anualmente, o mercado de
televisores no Brasil seja de 10
milhões de unidades.

Um dos motivos apontados para
a baixa penetração da TV digital é a

pequena produção de conteúdo em

HD [high definition, ou alta definição)

das emissoras abertas. A maior parte

das redes não revela o percentual da

grade de programação que é captada
digitalmente. Algumas emissoras,
como a Rede TV, no entanto, fazem
captação 100% digita! e outras,
como a TV Globo, priorizam parte
da programação, como jornalísticos,

novelas, filmes e futebol, além de
eventos esportivos.

De qualquer forma, cerca de

metade das regiões metropolitanas

brasileiras [capitais e municípios

circunvizinhos) estará coberta pelo
sinal digital até o primeiro semes-
tre e, até o final do ano, ao menos
as 27 capitais, o Distrito Federal e

algumas cidades com geradoras
próprias deverão receber, no mínimo,

a transmissão digital, ainda que seja

de apenas uma emissora.
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