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Maria da Silva, jovem mãe solteira de classe média-baixa, é o modelo de usuária típica.  
 
Enquanto o Brasil desenvolve seu modelo de TV digital, um grupo de pesquisadores brasileiros 
testa protótipos e ferramentas com vistas em um cenário mais avançado, o da convergência entre 
as redes de transmissão digital de televisão, os sistemas de telefonia móvel e a internet. Este 
grupo faz parte do projeto Instinct, um consórcio internacional de 24 membros que reúne, além 
de universidades e instituições de pesquisa, empresas de peso como Philips, Siemens, Motorola, 
Radio Televisione Italiana (RAI), France Telecom e Deutsche Telekom. O projeto teve início em 
2004, terá duração prevista de seis anos e investimentos de € 50 milhões.  
 
É financiado em parte pela Comissão Européia, através da Information Society Technologies, que 
concentra as iniciativas da Comissão na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O 
resultado final será a especificação de uma plataforma de serviços que as pessoas poderão utilizar 
a partir da combinação das três redes.  
 
Durante a semana que passou, os resultados do Instinct foram apresentados pela primeira vez ao 
público na Feira Internacional de Eletrônica de Consumo (IFA) 2005, em Berlim, a maior feira 
mundial de produtos eletrônicos. Nesta sexta, o projeto será apresentado na IBC 2005, em 
Amsterdã, na Holanda, feira especializada em novas tecnologias para a indústria audiovisual e do 
entretenimento. Em fins de outubro haverá a chance de os brasileiros conhecerem o Instinct 
durante o Futurecom, evento do setor realizado em Florianópolis.  
 
Com a integração das redes de TV digital e dos sistemas de telefonia móvel será possível, por 
exemplo, assistir a todos os canais abertos transmitidos digitalmente diretamente de um 
dispositivo portátil (como celulares, computadores de mão ou notebooks), receber alertas 
personalizados sobre a programação e usar a rede de telefonia móvel como um canal de 
interatividade para solicitar serviços, participar de votações e acessar o governo eletrônico.  
 
Maria, usuária típica  
 
A Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), de Florianópolis, criou um 
dos três cenários apresentados pelo consórcio, combinando as redes de TV aos serviços móveis 
com foco na inclusão digital. A Certi previu um cenário de convergência com base em uma usuária 
tipicamente brasileira, batizada de Maria da Silva, jovem e mãe solteira de classe média-baixa, 
que presta serviços para organizações não-governamentais e usa um celular e uma TV portátil 
para acessar serviços de educação à distância, e-mail e e-gov.  
 
O diretor da Certi, Laercio Aniceto Silva, que está na Europa apresentando o projeto, considera 
fundamental a definição de um cenário como o da Maria para desenvolver um modelo nacional 
para o Instinct. "Além do protótipo em funcionamento, começamos a pesquisar os modelos de 
negócio possíveis e os aspectos regulatórios envolvidos", afirma.  
 
Outro cenário, desenvolvido pela Universidade de Brunel, é o John Doe, que considera a recepção 
da TV digital em um celular, não pela rede de telefonia móvel e sim pela de TV aberta. O terceiro 
cenário, batizado de Helga Schmidt, foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas e 
Desenvolvimento de Aplicação em Televisão da Alemanha (ITR) e, nele, o sinal de TV aberta é 
recebido num computador portátil. O modelo brasileiro será apresentado ao Ministério das 
Comunicações dia 10 de dezembro. Existem no Brasil 10% dos televisores do mundo, o que 
demonstra a importância do projeto. 
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