
Continental, Google e IBM em automóveis

Como foi o processo de desliga-
mento do sinal analógico nosEs-
tados Unidos?

Essa discussão levou muitos
anos no Congresso. A questão
central era definir as datas para
o desligamento do sinal analó-
gico e para a ativação do sinal
digital. A data inicial foi janei-
ro de 2009, mas o desligamen-
to na prática aconteceu seis me-
ses depois. Nesse intervalo,
houve um grande esforço do go-
verno e dos radiodifusores no
sentido de educar a população
e de subsidiar a compra de re-
ceptores e conversores para
aquelas famílias que não po-
diam pagar pela aquisição des-
ses dispositivos.

De que maneira essa transição
para o sinal digital impactou os
radiodifusores americanos?

Esse processo ajudou as emisso-
ras de várias maneiras. Elas ofe-
recem agora uma experiência
de televisão muito melhor,
com a tecnologia de alta defini-
ção. E também abriu novas
oportunidades para explorar a
transmissão para plataformas
móveis e para o multicasting
(transmissão de mais de um
conteúdo, ao mesmo tempo,
em um mesmo canal).

Quais são os principais aspec-
tos a serem considerados nessa
transição?

É preciso estabelecer uma rela-
ção de cooperação entre radio-
difusores, operadoras e o go-
verno. No nosso caso, todos
os envolvidos entenderam
que se não fizéssemos algo, as

pessoas não teriam mais aces-
so à televisão, o que seria um
grande problema político para
o governo, para as teles e tam-
bém para as emissoras. Acho
que o principal ponto é ter a
consciência de que esse é um
processo em que todos os en-
volvidos ganham.

Como a experiência america-
na pode contribuir no proces-
so brasileiro de desligamento
do sinal analógico? É possível
estabelecer algum tipo de para-

lelo do mercado brasileiro
com o mercado americano?

Acho que o Brasil e os Estados
Unidos têm muito em comum,
em termos de geografia, tama-
nho e diversidade. Do que pas-
samos em nosso processo,
acho que uma questão essen-
cial que se pode transportar pa-
ra o Brasil é a necessidade de fa-
cilitar a entrada das pessoas
nessa era digital e isso passa pe-
la oferta de alternativas para
que a população possa comprar

os conversores e os aparelhos
televisores de alta definição.

Em relação a novas tecnolo-
gias, como a indústria e o go-
verno dos Estados Unidos es-
tão trabalhando para definir
um padrão para a transmissão
em Ultra HD?

A NAB é integrante de uma ini-
ciativa mundial batizada de Fu-
ture of Broadcasting Televi-
sion (FoBTV) e o que estamos
tentando fazer em parceria
com outros países é buscar um
padrão a ser usado por todos,
que traga mais eficiência e inte-
roperabilidade. A ideia é esta-
belecer normas para os recep-
tores e equipamentos digitais,
de modo que cada fabricante
possa investir em produtos sob
esses padrões. Isso traz econo-
mia de escala e permite produ-
zir com menos custo. Espero
que o Brasil também possa se
beneficiar dessas ações.

Que tipo de desafios e oportuni-
dades essas novas tecnologias
trazem para o setor?

Penso que um dos maiores desa-
fios para os radiodifusores, ao
menos nos Estados Unidos, e
acredito que isso também seja
válido no Brasil, é o fato de que
muitos governantes não enten-
dem plenamente o quanto a ra-
diodifusão e a banda larga são es-
senciais para o futuro. Há um
certo mal entendido sobre as di-
ferenças na arquitetura dos si-
nais de transmissão de cada
uma dessas vertentes. Radiodifu-
são se faz de um para muitos e o
serviço de banda larga se faz de
um para um. Então, não se trata
de um contra o outro. É preciso
ter espaço suficiente em licen-
ças e espectro tanto para radiodi-
fusão quanto para a banda larga.

A fabricante alemã de pneus e autopeças Continental está próxima

de fechar acordo para uma aliança com o Google e a IBM para

desenvolver sistemas de direção autônoma para automóveis,

publicou um jornal na Alemanha. Os acordos deverão ser revelados

no salão do automóvel de Frankfurt, em setembro. O Google tem

trabalhado em tecnologia de automação de carros desde 2010.

“A questão essencial é a
necessidade de facilitar
a entrada das pessoas
na era digital e isso
passa pela oferta de
alternativas para que
a população possa
comprar os conversores
easTVsdealtadefinição”
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‘O SINAL DIGITAL VAI AMPLIAR
A TRANSMISSÃO MÓVEL’

▲
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A transição da TV analógica para a TV digital é um dos temas que vêm
alimentando discussões no mercado brasileiro de comunicações, com
a participação de radiodifusores, operadoras de telecomunicações e
governo. Programado inicialmente para 2016, o chamado switch-off
— desligamento do sinal analógico de TV — deve ser antecipado pelo
governo federal para o início de 2015. A ideia é destinar a faixa de fre-
quência de 700 megahertz (MHz) — ocupada hoje pelas emissoras de
TV aberta — para os serviços de telefonia e banda larga móvel de quar-
ta geração (4G). Esse caminho, no entanto, levanta debates sobre

questões como a possível interferência do sinal das teles na faixa de
transmissão dos canais de TV aberta. O processo de desligamento do
sinal analógico aconteceu nos EUA há quatro anos. Ex-senador inte-
grante do Comitê para o Comércio, que tratou do assunto, Gordon
Smith, atual presidente da Associação Norte-Americana de Radiodi-
fusores (NAB, na sigla em inglês) está no Brasil para participar do con-
gresso da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET). Ele
conversou com o Brasil Econômico sobre essa experiência, possíveis
paralelos com o Brasil e novas tecnologias.

GORDON SMITH Presidente da Associação Norte-americana de Radiodifusores (NAB)
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 ago. 2013, Empresas, p. 16.




