
O serviço de TV digital al-
cança 46% da p o p u l a ç ã o 
brasileira. Levantamento di-
vulgado nessa quinta-fei ra 
pela Agência Nacional de Te-
l e c o m u n i c a ç õ e s (Anatel) 
mostra que o Brasil possui 
em operação 102 emissoras ' 
com tecnologia digital, que 
atendem hoje a 87,7 milhões 
de pessoas em 480 municí-
pios , o equivalente a 45,98% 
da população brasileira. 

A expectativa, segundo a 
Anatel, é que a cobertura da 
Televisão Digital Terrestre 
no Brasil seja igual ou supe-
rior à cober tura analógica 
atual antes mesmo de 2016, 
ano em que está previsto o 
fim das transmissões analó-
gicas. 

A partir deste mês, os da-
dos sobre TV Digital pode-
rão ser consultados no por-
tal da Anatel. A agência in-
formou que tem trabalhado 
na administração do espec-
tro radioelétrico de forma a 
permitir a convivência en-
tre canais digitais e. analógi-
cos, livre de interferências, 
durante o período de tran-
sição entre as duas tecnolo-
gias. 

O Sistema Brasileiro de Te-
levisão Digital (SBTVD) foi 
instituído pelo Decreto n.° 
4.901, de 26 de novembro de 

2003 e i m p l e m e n t a d o por 
meio do Decreto n.° 5.820, de 
29 de junho de 2006, que es-
tabeleceu uma série de dire-
trizes para o período de tran-
sição do s is tema de t rans-
missão analógica para o sis-
tema de transmissão digital. 

CONSULTA PÚBLICA. A i n d a 
este mês a Anatel deverá co-
locar em consul ta públ ica 
propos ta de alterações dos 
planos básicos de TV Digital 
(PBTVD) para o interior dos 
estados do Amapá, Rondô-
nia, Roraima, Pernambuco, 
Alagoas e Paraíba. No mês 
que vem, serão submetidas 
à apreciação da sociedade 
as propos tas de al terações 
do PBTVD para o in t e r io r 
dos es tados do Rio Grande 
do Sul, Pará e Tocantins. 

Em junho, a agência colo-
cará em consulta pública as 
propostas de alterações do 
PBTVD no interior de Sergi-
pe, Bahia, Paraná, Ceará e 
Rio Grande do Norte. Assim, 
a agência encerrará, em 2011, 
o ciclo de estudos e planeja-
mento para a oferta de canais 
de TV digital em todos os mu-
nicípios brasileiros. 

As t ransmissões digitais 
tiveram início na cidade de 
São Paulo em dezembro de 
2007 e hoje se estendem pela 
maioria das capitais brasilei-
ras e pelo interior de algu-
mas unidades da federação. 

TECNOLOGIA 

Foxconn une 
governo e indústria 

O Ministério da Ciência 
e Tecnologia deverá se reu-
nir com representantes da 
indústria na próxima se-
mana para detalhar a con-
tratação de 100 mil pessoas 
estimada pela Foxconn no 
País. Segundo Humberto 
Barbato, presidente da As-
sociação Brasileira da In-
dústria Eletroeletrônica 
(Abinee), o encontro foi su-
gerido diretamente pelo 
ministro Aloizio Merca-
dante, que está na China, 
para esclarecerá indústria 
sobre o contingente de mão 
de obra demandado. 

"Ele (Mercadante) acio-
nou diretamente o minis-
tro em exercício, Luiz Elias, 
para transmitir o recado de 
que entendia a nossa preo-
cupação sobre o tamanho 
das contratações e propôs 
uma reunião para tran-
quilizar a indústria", disse 
Barbato. A reunião, que de-
verá acontecer em Brasília, 
também vai abordar os de-

talhes dos investimentos 
no País, segundo Barbato. 

O esclarecimento sobre a 
contratação vem após a in-
dústria questionar o plano 
pretendido. Hoje, no Brasil, 
são empregados 172 ml 
profissionais pelo setor de 
eletroeletrônicos. Os pla-
nos de contratação da Fox-
conn levantaram também 
preocupações quanto à fal-
ta desses profissionais. Es-
timase hoje um deficit de 
92 mil profissionais com 
formação em tecnologia. 

"O mundo todo gostaria 
de ter uma alternativa para 
índia ou China em desen-
volvimento de software ou 
produção de eletrônicos e 
uma alternativa natural se-
ria algum dos outros BRICs. 
O problema é que hoje não 
temos mão de obra nem pa-
ra as nossas próprias indús-
trias", resume Fernando 
Meirelles, diretor da FGV-
Eaesp. Segundo estudos da 
FGV-Eaesp, até 2014 o défi-
cit será de cerca de 800 mil 
pessoas. 
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