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Em 2005, ha uma grande chance de você ou alguém que você conhece comprar uma 
televisão digital e um radio via satélite e adquirir um filme em casa usando um 
controle remoto ou um laptop. Nos jornais (apague isso - na Internet), você Vai ler 
mais sobre a indecência do radio e da televisão e poderá ver a Suprema Corte dos EUA 
dar o primeiro passo para derrubar as re-*ras federais que impediram a SBC de se 
parecer mais com a Hbo. 
 
Enquanto 2004 foi o ano das grandes fusões na mídia, neste ano os eventos vão 
ocorrer na sala de estar e no tribunal, segundo um grupo de mais de duas dezenas de 
executivos, pessoas influentes na definição de políticas, comentaristas, defensores do 
interesse publico e consultores de mídia, entretenimento e tecnologia que participaram 
informalmente de uma pesquisa realizada pelo Washington Post. Entre as principais 
questões de tecnologia e política deste ano estão a televisão (digital, o radio digital e o 
telefone).  
 
No fim de 2004, havia quase 10 milhões de aparelhos de TV digitais  uso em lares 
americanos, na maioria televisores de alta definição HDTV). Outros 7 milhões serão 
entregues ate o final do ano. E o que prevê a Consumer Electronics Association (CEA), 
sindicato dos fabricantes de eletrônicos dos EUA.  
 
Os televisores digitais permitem que as emissoras locais acrescentem canais e 
melhorem a qualidade da imagem e do som das transmissões. "O auge já foi alcançado 
pela HDTV", disse Gary Shapiro, presidente da CEA. 'Toda grande emissora esta 
transmitindo em HDTV e todos que alguma vez a experimentaram a querem." 
 
Espera-se que o Congresso ou a Comissão Federal de Comunicações (FCC) fixem uma 
data para o fim da transição das transmissões análogas para as digitais. Ate essa data, 
todos os sinais análogos transmitidos pelo ar terão de cessar, disseram pessoas 
influentes na definição de políticas. 
 
Mais consumidores também escutarão radio digital neste ano. Os serviços pagos de 
radio via satélite oferecidos pela XM Satellite Radio e pe la Sirius Satellite Radio 
superaram, respectivamente, 3 milhões e 1 milhão de assinaturas no final de 2004.  
 
O radio de transmissão regular tentará reagir como a televisão, transformando seus 
sinais análogos em digitais, melhorando a qualidade sonora dos programas, 
adicionando canais e acrescentando texto à programação para os consumidores que 
comprarem novos rádios digitais. A tecnologia permitirá que estações ofereçam 
programação para públicos específicos e cobrem por conteúdo extra. 
 
Sua TV e sem telefone. Seu tele -fone e sua TV. Os consumidores terão mais opções 
quando as companhias de cabo oferecerem serviço ; telefônico e as ligações 
telefônicas via Internet se tornarem uma realidade. Ao mesmo tempo, companhias 
telefônicas regionais oferecerão serviço de vídeo competindo com companhias de cabo, 
disse David L. Cohen, vice-presidente da  Comcast. 
 
    "Este ano vai trazer mais tecnologia inovadora para os consumidores, incluindo mais 
opções de voz por meio de cabo e Wi-Fi, e mais opções de vídeo por linhas telefone-
las, banda larga e telefones celulares", afirmou Michael K. Powell,  presidente da FCC. 
 



"O consumidor se situa no centro do universo da informação  quanto mais novas 
ferramentas tecnológicas chegarem ao lar." 
 
A XM já tem um radio portátil que gravara quatro horas de programação; espere ver 
mais TiVos para o radio. Os discos rígidos também serão mais usados: consoles de 
games servirão para armazenar filmes e os walkman digitais vão guardar mais 
fotografias. 
 
As vendas do TiVo e outros gravadore s de vídeo digital continuam a crescer 
lentamente, mas vão se acelerar quando os fabricantes de televisores começarem a 
embuti-los em novos aparelhos digitais,  previu Alex Wallau, presidente de operações 
da rede da ABC.  
 
O vídeo de qualidade chegará aos telefones celulares neste ano, à medida que as redes 
sem fio ficarem mais rápidas, disse Powell.  
 
Possivel conteúdo: videoclipes de noticias e previsão do tempo local. A tecnologia 
também continuara a estimular mudanças de programação. A medida que mais 
telespectadores contarem com canais a cabo 24 horas para receber notícias, o 
noticiário noturno da rede tradicional poderá mudar, afirmou Tucker Carlson, que 
apresenta dois programas na CNN e na PBS. 
 
INDECENCIA 
 
A FCC pediu e o Congresso redigiu uma lei para aumentar a multa máxima por 
indecência na programação de TV para US$ 500 mil, mas a medida foi paralisada antes 
do recesso. A lei tem apoio bipartidário e parlamentares e emissoras esperam que ela 
seja aprovada neste ano, embora provavelmente com um limite de multa mais baixo. 
 
Mas a principal historia poderá se desenrolar nos tribunais. Alguns influentes na 
decisão de políticas e estudiosos da Primeira Emenda da Constituição (que garante a 
liberdade de expressão) acreditam - e as emissoras torcem - que a Suprema Corte vai 
reconsiderar duas decisões permitindo que o governo policie as transmissões. 
 
A Corte determinou que a FCC pode multar as emissoras por indecência e impor 
obrigações de interesse publico porque as ondas de radio e TV tem um espectro 
limitado e não podem suportar um numero infinito de estações. 
 
Ainda segundo o tribunal, como as ondas de radio e TV são "visitantes não convidados" 
a entrar nos lares - e portanto podem ser recebidas de graça — o governo tem direito 
de proteger as crianças da programação considerada inapropriada. 
 
Ambas as decisões, no entanto, vieram antes da explosão das redes via cabo e 
satélite, que deram a audiência de radio e TV uma maior variedade de programação. 
 
Os canais de TV transmitidos por ondas representam menos de 10 dos mais de 100 
canais disponíveis na maioria dos sistemas pagos. Alem disso, agora que menos de 
15% dos telespectadores não assinam a TV paga - via cabo ou satélite -, poucos lares 
tem "visitantes não convidados". 
 
O governo não tem autoridade sobre as redes via cabo ou satélite e, no fim do ano 
passado, a Fox Broadcasting argumentou que e injusto haver dois trata-mentos 
diferentes quando pediu que a FCC derrubasse uma multa de US$ 1,2 milhão aplicada 



à rede por conteúdo indecente. Se a FCC mantiver a multa, a Fox provavelmente 
levara o caso a Suprema Corte. 
 
"Não tenha duvida, se o setor levar a questão a serio e fizer uma grande campanha 
para contestar as regras de indecência e as multas, isso representara a melhor chance 
em anos para os tribunais reavaliarem os veredictos sobre indecência", disse Adam D. 
Thierer, diretor de estudos de telecomunicações do Cato Institute. Alem disso, afirmou 
ele, "se os republicanos forem tolos a ponto de adotar regras diretas de indecência 
para as emissoras a cabo... será difícil sustentar" os veredictos sobre indecência. 
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