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Europeus se
reúnemcom
pesquisadores

TVdigitalterátransiçãode10anos
TECNOLOGIA

Esse prazo é a estimativa feita pelas emissoras de televisão para o fim das transmissões analógicas no Brasil

Gerusa Marques
BRASÍLIA

A transição completa do siste-
ma de TV analógica para o de
TVdigital deverá acontecer no
prazodedezanos,segundoesti-
mativa das emissoras de TV,
quesereuniramontem,noPalá-
cio do Planalto, com os minis-
tros da Casa Civil, DilmaRous-
seff, e dasComunicações,Hélio
Costa.OpresidentedaTVBan-
deirantes, João Saad, disse que
as emissoras podem transmitir
emsinal digital noprazode seis
meses após a definição do pa-
drão e das tecnologias brasilei-
ras que serão incorporadas ao
novo sistema.

O prazo de seis meses para
as empresas se adaptarem ao
novo sistema é uma estimativa
apenas para as emissoras. Pa-
raqueapopulaçãopossa assis-
tir TV pelo sistema digital, o
prazodependeráda fabricação
detelevisoresdigitaisouapare-
lhosconversoresde sinaisdigi-
tais emanalógicos. Para isso, a
indústria nacional precisa de
umano.Aidéiadasemissorasé

começar a transmissão inicial-
mentenas capitais.Os executi-
vos não deram números sobre
ovolumenecessáriode investi-
mentos, mas, segundo fontes
do governo, o banco japonês
JBIC tem uma linha de crédito
deUS$500milhõesparafinan-
ciar as emissoras. Já a indús-
trianacionaldeveráterosupor-
tedoBNDES,masaindanãose
sabe o valor do crédito.
O diretor-executivo do SBT,
GuilhermeStoliar, dissequeas
empresas precisam trocar 5
mil transmissoresdossinaisde
televisão que, dependendo da
potência, poderão custar de
US$ 50 mil a US$ 50 milhões
cada um. No Brasil, segundo
ele,existem50milhõesdelares
comtelevisõese,aotodo,70mi-
lhões de aparelhos de TV.

NEGOCIAÇÕES
As negociações para definição
doTermodeCompromissopa-
raa formalizaçãodaescolhado
padrão digital com represen-
tantesdo governo e industriais
japoneses não foram conclusi-
vas. Nos próximos dias, o Ita-
maraty, a embaixada do Japão
noBrasil eoministério japonês
dasRelaçõesExteriores tenta-
rãochegaraumacordoemrela-
ção a vários pontos. Nos últi-
mostrêsdias, japonesesebrasi-
leiros discutiram a redação do
documento, mas não supera-
ramoimpasseemrelaçãoàfor-

ma como será incorporada a
tecnologia desenvolvida no
Brasil para a TV digital.
O governo brasileiro traba-
lhava comahipótese de forma-
lizar, na próxima semana, a es-
colha do padrão digital japo-
nês. Inclusive, estava prevista
aassinaturadoTermodeCom-
promisso no dia 29, quando es-
tarianoBrasil oministrodo In-
terior e daComunicaçãodoJa-

pão, Heizo Takenaka. Ontem,
ao final da rodadade discussão
técnica, no entanto, já não se
confirmavaessadata.Adelega-
ção japonesa, com 15 represen-
tantes do governo e da indús-
tria (Toshiba, NEC, Sony e Pa-
nasonic), retornou a Tóquio
com a minuta do Termo de
Compromisso para discussão
com os escalões superiores do
governo japonês.

Uma série de inovações fo-
ram listadas pelos ministros
brasileirosparaseremincorpo-
radasaopadrãojaponês.Otex-
todoacordodeveráabordaroi-
topontos,entreelestreinamen-
toderecursoshumanos,coope-
raçãona área de pesquisa e de-
senvolvimento e financiamen-
to para emissoras de TV e in-
dústria nacional de televiso-
res. ●

AJUSTES-OministroHélioCostaparticipouontemdereuniãocomrepresentantesdasemissoras

NEGÓCIOS

●●● Apesar da negociação do go-
verno comos japoneses, os euro-
peus não dão sinais de terem de-
sistido. Eles se reuniram ontem
compesquisadores brasileiros,
emSão Paulo, para discutir como
a tecnologia desenvolvida aqui
pode ser incorporada ao DVB-T,
o padrão europeu. “Nossos inter-
locutores no governo, como a
ministra Dilma (Casa Civil) e o
ministro Furlan (Desenvolvimen-
to), dizemque a opção está aber-
ta”, afirmouWalter Duran, dire-
tor-executivo do Laboratório Phi-
lips no Brasil. A empresa faz par-
te da Coalizão DVBBrasil, ao la-
do da Nokia, Siemens, Rohde&
Schwarz, STMicroelectronics,
Thales, BenQ-Siemens e Sagem.
Participaram do evento 34 pes-

quisadores do projeto Sistema
Brasileiro de Televisão Digital
(SBTVD), financiado pelo gover-
no. “Me parecemuito frágil este
acordo com o Japão”, afirmou
Duran. “Quantos acordos o Brasil
faz e ninguém cumpre?” As em-
presas da Coalizão DVB se com-
prometema investir R$ 100mi-
lhões por ano empesquisa e de-
senvolvimento no Brasil. Eles
tambémnegociam comaArgenti-
na e o Chile. ● RENATOCRUZ
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