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Um grupo de 24 corporações e instituições de ensino e pesquisa da França, Alemanha, Reino 
Unido, Israel, Itália, Espanha e Brasil está realizando a primeira etapa de um projeto cujos 
detalhes ainda são sigilosos, mas que poderá causar uma verdadeira revolução no universo da 
tecnologia da informação, sobretudo na massificação de navegações interativas a partir das duas 
mídias mais populares da Europa e do Brasil: o telefone celular e a TV.  
 
O projeto "Instinct" ruma para uma harmonia tecnológica com a digitalização nas transmissões de 
sinais de TV. Na Inglaterra, por exemplo, as transmissões analógicas serão desligadas em 2008 e 
a expectativa é que no Brasil e na Europa a TV digital predominará totalmente até meados da 
próxima década. O Instinct está sendo monitorado pela União Européia e envolve a contribuição 
de técnicos e pesquisadores de alto nível, inclusive do Brasil através de parcerias temáticas com o 
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar), a Fundação Centros de Referência em 
Tecnologias Inovadoras (Certi), de Santa Catarina, Universidade Politécnica da USP, grupo Genius 
e Universidade da Amazônia. Forma um consórcio de 24 parceiros com 14 parceiros industriais, 6 
universidades e 4 instituições de pesquisas.  
 
Um grupo de 20 técnicos e executivos, inclusive o presidente do Laboratório Philips da Amazônia, 
Walter Duran, o representante da Certi, Laércio Aniceto Silva, e o técnico do César, Mario Friede, 
além de representantes das empresas européias, reuniu-se por dois dias numa área do hotel Blue 
Tree Park, no litoral Sul de Pernambuco para testar as primeiras operações de convergência das 
mídias. Os parceiros investem cerca de € 50 milhões nas pesquisas, dos quais € 1,5 milhão é 
aplicado nos centros tecnológicos brasileiros engajados no projeto.  
 
Cada etapa da estratégia dura dois anos e daqui a cerca de três anos os seus resultados e 
aplicações práticas começam a ser implementados no mercado. A fase de transição do consumidor 
da TV analógica para a TV digital está prevista. Um adaptador de simples operação pode ser 
instalado na TV convencional possibilitando a captação do sinal digitalizado com a mesma 
qualidade das novas TVs. Para simular a situação social do Brasil e obter um padrão tecnológico 
compatível com o poder aquisitivo da população, o lado brasileiro do projeto foi batizado de "Maria 
da Silva".  
 
Com base em dados sociais os pesquisadores visualizaram um tipo de mulher envolvida por uma 
rotina comum nos centros urbanos brasileiros onde, inclusive, prevalece o mais absoluto índice de 
carências de inserção digital. Os PCs situam-se numa faixa de valores distante da realidade 
financeira da população. "Maria da Silva" é jovem, mãe solteira, trabalha numa ONG, acorda às 
cinco horas da manhã, leva o filho de ônibus para a escola. Ela possui uma TV de 20 polegadas e 
um aparelho celular. O Instinct fará com que Maria da Silva passe a interagir com o seu celular 
num contexto semelhante aos navegadores da web.  
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