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Durante anos as redes de televisão aberta dos Estados Unidos viram a TV digital como uma 
potencial panaceia para os negócios. A tecnologia permitiria a elas criar os chamados 
subcanais junto com os canais já existentes, que iriam transmitir programação segmentada da 
previsão de tempo local à transmissão de jogos de futebol de escolas do ensino médio, 
teoricamente atraindo mais propaganda e ajudando as emissoras locais a competirem com a 
TV a cabo. 
 
Após várias "largadas queimadas", a era analógica acabou e a televisão digital ganhou vida em 
12 de junho. E os tão sonhados subcanais? A maior parte das 1,7 mil estações de TV dos EUA 
vêm criando esses subcanais. Mas apenas os 10% de lares americanos que recebem a TV 
digital aberta podem assistir a nova programação porque as companhias de TV a cabo, satélite 
e telefone até agora não se mostraram animadas com a ideia. "Essas são experiências 
respeitáveis", diz o consultor de mídia Peter Kreisky. "Mas a questão continua sendo: será que 
as redes de TV conseguirão deixar uma trilha de migalhas de pão para que as pessoas possam 
encontrar esses canais?" Emissoras locais já estão buscando outras maneiras de colocar seus 
novos canais diante dos telespectadores, incluindo uma tentativa de transmitir programação 
para celulares e laptops. 
 
Ao longo da última década, as emissoras locais investiram quase US$ 10 bilhões na adaptação 
à TV digital. Criar canais de nicho foi uma maneira que elas planejaram para recuperar os 
investimentos. Uma companhia especialmente agressiva nessa frente é a ION, que opera 60 
emissoras locais nos EUA. Enquanto muitas emissoras simplesmente colocam o radar 
meteorológico doppler em seus subcanais, o diretor-presidente da ION, R. Brandon Burgess, 
vem se concentrando nos nichos ao estilo da TV a cabo. O canal Qubo da ION transmite 
programação para crianças, enquanto o ION Life se concentra em saúde e educação física. A 
NBC está oferecendo às suas emissoras locais um canal de esportes e acaba de lançar um 
canal noticioso voltado para a cidade de Nova York. A MGM pretende fazer parcerias com as 
emissoras locais para oferecer um canal de cinema, e o serviço de entretenimento LATV 
oferece programação bilíngue para jovens latinos. 
 
Mas eis o problema: as companhias de TV paga por satélite e as telefônicas relutam em 
distribuir programação que ainda não foi amplamente testada e que poderá competir com seus 
próprios canais. E mais: a mudança recente para a TV digital coincide com uma recessão 
rigorosa. A propaganda veiculada nas emissoras de TV locais caiu 28% no primeiro trimestre 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
As emissoras locais estão lutando para atrair anunciantes. A abordagem de venda que elas 
estão usando é que os subcanais oferecem oportunidades para as empresas que nunca 
anunciaram na televisão e estão desencantadas com os resultados da propaganda nos jornais 
locais. As emissoras estão oferecendo a imobiliárias, restaurantes, bancos, revendedoras de 
automóveis, floriculturas e outros estabelecimentos comerciais espaço para anúncios mais 
baixos que os cobrados pelos seus canais principais. Elas também estão oferecendo 
veiculações de anúncios gratuitos como parte de acordos já existentes de anunciantes como 
companhias de automóveis, operadoras de telefonia móvel e redes hoteleiras, com o canal 
principal. 
 
Resolver o problema da distribuição é ainda mais complicado e as emissoras locais parecem 
preparadas para driblar as companhias telefônicas e de TV a cabo. Elas estão depositando suas 
esperanças na próxima geração de celulares, que poderá receber sinais de TV digital. Ainda 
este ano várias emissoras vão se associar aos fabricantes de celulares, como a Samsung e a 
LG, para testar um serviço em Washington. Pode ser um tiro no escuro achar que as pessoas 
vão assistir transmissões locais de TV no celular, mas as emissoras acreditam que se um 
número suficiente de telespectadores gostarem do que estarão vendo, eles passarão a pedir 
aos seus provedores de TV a cabo e TV por satélite que transmitam os canais. 
 



Burgess da ION vislumbra o dia em que as emissoras estarão alugando seu espectro digital 
para os canais de TV a cabo, para que eles possam transmitir sua programação para celulares 
e laptops. "Esta é uma maneira que as emissoras têm de se reinventarem", diz ele. Mas a TV 
digital só vai compensar daqui a vários anos e as combalidas emissoras locais terão que se 
segurar enquanto esse dia não chegar. 
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