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Ginga, por definição, é um dos mo-
vimentos fundamentais da capoeira, 
por meio do qual o jogador procura 
iludir e desnortear o adversário. Na 
seara da TV digital, Ginga é o nome 
da camada de software (middleware) 
cuja função é mediar a interatividade 
do Sistema Brasileiro de TV Digital 
(SBTVD). No jogo real da indústria, o 
software Ginga tem provocado vários 
nocautes aos players e à evolução do 
sistema, com reveses que retardam 
uma das funções mais aguardadas 
da TV digital: a interatividade. É preciso 
muito jogo de cintura e gingado para 
entrar na sala de, pelo menos, 180 
milhões de consumidores brasileiros 
nos próximos sete anos: estima-se 
que 95% da população total do Brasil 
(190 milhões) tenha aparelhos de TV 
em casa e que, até 2016, o sistema 
analógico deverá ser desligado.

O pano de fundo é uma batalha 
entre diferentes módulos e padrões 
tecnológicos que brigam para compor 
o Ginga. O vencedor levará um polpudo 
prêmio: todo set-top box, televisor e 
qualquer outro dispositivo que capte o 
sinal da TV digital virá embutido com 
o Ginga — uma espécie de sistema 
operacional da interatividade —, o que 
significa um retorno de milhões de 
dólares em licenciamentos e ganhos 
com vendas e atualizações.

Ainda que as entidades gover-
namentais defendam o uso de um 
software de código aberto e sem 
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As artes do Ginga
Duas correntes do software que controla a interatividade da TV digital disputam um mercado que, 
a longo prazo, equipará a base brasileira de 180 milhões de telespectadores que têm televisores
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cobrança de royalties, isso não significa 
que o padrão adotado para o Ginga será 
isento de custos. No mínimo, as taxas 
de licenciamento terão de ser pagas. O 
presidente do Fórum SBTVD, Frederico 
Nogueira, tem declarado que, ainda 
agora, neste mês de abril, o software 
será definido: “Em abril fechamos o 
assunto interatividade, seja para o bem 
ou para o mal, por unanimidade ou não”. 
De qualquer forma, há incertezas quan-

to à chegada da interatividade: mesmo 
depois de escolhido o padrão, os fabri-
cantes e as emissoras de TV terão de 
desenvolver set-top boxes e aplicativos 
baseados no padrão oficial para, apenas 
a partir daí, viabilizarem a interação da 
TV digital com o telespectador.

Disputa dos padrões
Há diversos padrões que dis-

putam o mercado mundial da in-

teratividade para a TV digital (ver 
quadro). Alguns, como o JavaDTV, 
especialmente desenvolvido para o 
Brasil, com código aberto, não cobram 
royalties. Outros, como o GEM, euro-
peu, e o Ocap, norte-americano, da 
empresa Via Licensing, são onerados 
pelos royalties. A pedido do governo 
brasileiro foi desenvolvido o JavaDTV, 
software de fonte aberta (open sour-
ce) e sem a cobrança de royalties. No 
entanto, o próprio Ginga divide-se 
em dois subsistemas (ver quadro), e 
são esses dois subprodutos do midd-
leware que estão em disputa.

“A interatividade não foi sucesso 
em lugar nenhum do mundo. Se 
não adotarmos uma tecnologia que 
seja aberta, acessível e ofertada em 
massa, com muitas aplicações, não 
teremos sucesso”, afirmou, categó-
rico, o gerente de operações da Rede 
Globo, Carlos Fini, que participou no 
início do mês passado de evento 
promovido pela Sun, responsável 
pelo JavaDTV.

“O fator decisivo para um padrão 

Os subsistemas do Ginga

Ginga: é um middleware aberto do SBTVD constituído por um conjunto de tecnologias padronizadas. O software é subdividido em dois 
subsistemas que permitem o desenvolvimento de aplicativos conforme as especificações de programação. Os dois subsistemas são o 

Ginga-J e o Ginga-NCL Lua. O Ginga, com os dois subsistemas, é resultado do desenvolvimento do middleware brasileiro pelos laboratórios 
TeleMídia (PUC/Rio) e LAViD (Universidade Federal da Paraíba – UFPB). Abaixo, as características de cada um dos subsistemas:

Subsistema Desenvolvedor Características

Ginga-NCL Lua (Nested 
Context Language)

TeleMídia – PUC/Rio de Janeiro
O Ginga-NCL Lua é o subsistema Ginga que permite rodar aplicativos 
desenvolvidos em linguagem NCL. A NCL é uma linguagem de aplicação XML 
(Xtended Markup Language) que especifica alguns aspectos da interatividade. 

Ginga-J (Java)
Laboratório de Aplicações 
de Vídeo Digital (LAViD) da 
Universidade Federal da Paraíba

O Ginga-J fornece a estrutura para a execução de aplicativos Java e extensões 
(APIs) especificamente voltadas para o ambiente de TV digital.

Os padrões mundiais de middleware
Padrão Empresa Origem Royalties

Globally Executable MHP – 
Multimedia Home Platform (GEM)

Via Licensing Europa Sim

OpenCable Applications  
Platform (Ocap)

Via Licensing EUA Sim

JavaDTV Sun Brasil Não

Digital Video Broadcasting HyperText 
Markup Language (DVB-HTML)

DVB Project (consórcio europeu) Europa Sim

Broadcast Markup Language (BML)
Association of Radio Industries  
and Businesses (Arib) Japão Não

é a escala, e isso é que define se o 
produto será bem-sucedido. A inte-
ratividade da TV digital está atrasada 
no mundo todo”, complementa o 
diretor da Sun, Luiz Maluf. O exe-
cutivo aponta as diferenças entre o 
subsistema NCL (do padrão europeu 
GEM) e o J (suportado por Java): “As 
garantias e propriedades intelectuais 
do GEM ainda não estão claras, ao 
passo que a propriedade intelectual 
do Java está estabelecida de acordo 
com o fórum (Fórum SBTVD)”, diz.

Para Maluf, pouco mais de um 
ano após o início da introdução do 
sistema no Brasil, “a TV digital está 
dentro das expectativas de uma 
transição que tem sido promovida 
pelos volumes dos fabricantes”, diz. 
E lembra que o consumidor tende a 
levar para casa equipamentos com 
mais funcionalidades. “Qualquer 
tecnologia nova tem uma fase de 
adesão, conforme o ciclo de produ-
ção.” Na expectativa do executivo, 
a oferta de conteúdo agregado 
(inclusive aplicativos interativos) 
acontecerá entre os próximos dois 
ou três anos.

“Quanto tempo levará para que o 
conversor (ou set-top box) com inte-
ratividade (Ginga) chegue ao merca-
do?”, questiona o gerente de projetos 
do Centro de Estudos Avançados do 
Recife (Cesar), Mário Fried. O próprio 
executivo responde que, para tanto, 
é necessária uma implementação 
de referência. Ou seja, a definição 
de um padrão. Fried recorda que o 
Ginga uniu os antigos projetos de um 
middleware brasileiro — o FlexTV 
(middleware procedural, desenvol-
vido pela Universidade Federal da 
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Encontro com integrantes do Fórum SBTVD, realizado em março e promovido pela Sun: por uma plataforma de padrão aberto para interatividade
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Por que a interatividade tem 
demorado tanto para acontecer na 
TV digital? “Existem muitas empre-
sas envolvidas no Sistema Brasileiro 
de TV Digital (SBTVD), e tanto a 
indústria da recepção (fabricantes 
de televisores e de set-top boxes) 
quanto a de transmissão (gerado-
ras e retransmissoras) não estão 
completamente prontas. Portanto, 
tiveram de se adaptar, mesmo sem 
a interatividade. Porque a interati-
vidade é um fator que aumenta a 

Ginga 1.0, o primeiro do mercado
complexidade do sistema e pode gerar 
ainda mais incidência de recall (recolhi-
mento de um produto) e de chamadas 
ao call center. Mas é o tempo normal de 
implantação de uma nova tecnologia”, 
analisa o diretor comercial da RCASoft, 
Rodrigo Cascão Araújo.

A empresa, sediada em Campinas, 
interior de São Paulo, é a primeira no Brasil 
a lançar o middleware Ginga, rapidamente 
apelidado de “Ginga 1.0”. O pioneirismo 
vem com ônus: o Ginga 1.0, cujo sub-
sistema usa o padrão Ginga-NCL Lua, 

é considerado pelos críticos um sistema 
incompleto. Como ainda não foi definido 
um padrão para o middleware brasileiro, 
na opinião da indústria é prematuro lançar 
qualquer software que, posteriormente, 
pode ficar obsoleto. O middleware da 
empresa, por enquanto, equipa apenas 
um dos set-top boxes disponíveis no 
mercado, da fabricante Proview.

Isso, no entanto, não preocupa o 
executivo da RCASoft. “O Ginga-NCL 
Lua tem uma gama menor de apli-
cativos”, admite. “Mas cerca de 90% 

dos aplicativos são comuns aos 
ambientes tanto do Ginga-NCL Lua 
quanto do Ginga-J. Ou seja, 90% do 
que o Ginga-J faz, o Ginga-NCL Lua 
também faz”, afirma Araújo.

Quanto aos aplicativos disponí-
veis no mercado, o executivo diz que 
apenas alguns trials foram feitos pela 
CEF e pelo Banco do Brasil, mas, em 
função de não haver definição de pa-
drão, os serviços interativos ainda não 
são uma realidade para o consumidor 
da TV digital.

Paraíba) e o Maestro (middle ware 
declarativo, desenvolvido pela PUC/
Rio) — e os integrou.

Inovação nacional
Sobre o embate entre os dois 

padrões — o Ginga-NCL Lua e o 
Ginga-J —, Fried diz que o subsistema 
NCL Lua é “uma inovação nacional, 
que une o sistema ISDB-T (padrão 
japonês de TV digital) e o H.264 
(padrão de codificação)”, ao passo que 
o Ginga-J, na comparação, também 
é inovador. Então qual é a diferença 
entre ambos os subsistemas?

Numa comparação com o am-
biente de páginas web, o Ginga-NCL 
Lua é uma página estática (em lin-
guagem HTML), enquanto o Ginga-J 
é uma página com animação (em 
flash). No entanto, se à primeira vista 
parece fácil se decidir, a opção por um 
subsistema de middleware em detri-
mento de outro passa, obrigatoria-
mente, tanto pelo viés político (disputa 
entre academia e setores do governo) 
quanto pelo econômico (pagamento 
de licenciamentos e mercado potencial 
para a empresa que detiver o controle 
do padrão escolhido).

A indefinição sobre o software 
da interatividade que, teoricamente, 
teria de estar disponível desde a 
primeira transmissão de TV digital, 
em dezembro de 2007, não atrapa-
lhou os planos da empresa RCASoft 
Informática, de Campinas (SP): a 
empresa decidiu lançar o middleware 
com as especificações NCL Lua (ler 
mais no box).

O mercado apelidou essa versão 
de Ginga 1.0, e muitos criticam o fato 
de a empresa ter feito isso. “Nin-
guém troca um firmware (espécie 
de sistema operacional instalado no 
hardware) de um momento para ou-
tro”, afirma Fried, do Cesar. “O Ginga 
1.0 não é norma, não é um padrão 
discutido, e, portanto, quem vai 
atua lizar o set-top box?”, questiona 
Fini, da Rede Globo.

“Atualmente não temos intera-
tividade porque não há um middle-
ware para isso”, contrapõe o líder da 
área de software OEM da Sun para 
a América Latina, Paulo Riskalla. O 
executivo afirma que lançar o Ginga 
1.0 é prematuro, e explica: “O NCL 
está mais avançado, mas é um 
software não padronizado; o middle-
ware é formado por um conjunto 
de APIs (Application Programming 
Interface - Interface de Programação 
de Aplicativos) que se encaixam 
como peças num jogo de Lego. Sem 
essas APIs aprovadas, o Ginga não 
está pronto”, diz.

E, não bastassem as indefinições 
que rondam a escolha de padrões, 
outro obstáculo deverá dar conti-
nuidade ao incessante movimento 
da indústria da TV digital: como 
será o modelo de negócios para as 
futuras atualizações do middleware 
quando estiver disponível? Serão os 
radiodifusores (via broadcasting), os 
fabricantes de set-top boxes ou o 
fornecedor do software? A interati-
vidade ainda nem foi definida e já se 
prepara para o próximo round desse 
boxe, em que o mais importante é 
ter ginga.
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