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Último
roundda
TVdigital:
Japãovence
Governos brasileiro e japonês já
acertaram os termos do acordo

PONTOPARAELE–OministroHélioCosta seempenhoupessoalmentepela escolhadopadrãodigital japonês, numabrigaque levou6meses
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Depois de seis meses de nego-
ciações, Brasil e Japão chega-
ram a um acordo sobre o Ter-
mo de Compromisso a ser fir-
madoentreosdois paísespara
implantação do padrão japo-
nês de TV digital no Brasil. O
anúncio oficial está previsto
para a quinta-feira, dia 29,
quandoserãoassinados,emce-

rimônia no Palácio do Planal-
to, o texto desse acordo e o de-
creto presidencial com as re-
gras de transição do sistema
analógico para o digital.
A decisão do governo em fa-
vor do padrão japonês repre-
senta uma vitória do ministro
das Comunicações, Hélio Cos-
ta, que se empenhou pessoal-
mente para emplacar a tecno-
logia japonesa. Também agra-
da às emissoras de televisão,

que terão preservado o seu
atual modelo de negócios.
O governo vinha estudando
também os padrões europeu e
americano, mas nos últimos
trêsmesesasnegociaçõescon-
vergiram para o padrão japo-
nês. A tendência se tornou
mais evidente com a ida à Tó-
quio, em abril, de uma delega-
ção de ministros brasileiros,
quando foi assinado entre os
dois lados um memorando de
entendimentos,detalhadoago-
ra noTermodeCompromisso.

INOVAÇÕES
“É um excelente acordo”, ava-
liou o ministro das Comunica-
ções. Segundo ele, o governo
brasileiro, por intermédio do
Itamaraty, comunicou ontem
ao embaixador do Japão no
Brasil, Takahiko Horimura,
que concordava com os ter-
mos do documento elaborado
nesta semanapor técnicosdos
dois governos. Costa confir-
mou a vinda, no próximo dia
29,doministro japonêsdoInte-
rior e da Comunicação, Heizo
Takenaka, para assinar o Ter-
mo de Compromisso.
Segundo uma fonte do go-
verno, o decreto presidencial,

cujo texto será fechadonapró-
xima semana, terá 15 artigos e
trará as diretrizes para a im-
plantação do novo sistema. A
idéia é de que as emissoras te-
nham um prazo máximo de 18
mesespara iniciarastransmis-
sões em sinal digital.
As empresas já disseram
quepretendemcomeçaraope-
rar comercialmente, nas prin-
cipais capitais, em um prazo
de seis meses após a definição
dopadrão.Atransiçãototalpa-
ra o novo sistema, no entanto,
vai levar dez anos.
Oacordoacertadocomogo-
verno japonês prevê a criação
de umsistemanipo-brasileiro,
que será uma variação do pa-
drão japonês.Segundoorepre-
sentante do padrão japonês de

TVdigital noBrasil,Yasutoshi
Miyoshi, o padrão nipo-brasi-
leiro deve incorporar inova-
ções tecnológicas desenvolvi-
das no Brasil, mas ainda serão
realizadosestudos técnicosso-
bre a viabilidadedessas tecno-
logias. “Vamos avaliar todas
as inovações queoBrasil dese-
jaadotar”, afirmouMiyoshi, ci-
tando, por exemplo, o sistema
de compressão de sinais de ví-
deo MPEG 4. “O que for bom
para o Brasil, para a popula-
ção e economicamente viável,
será incorporado”, disse.
Serão criados grupos técni-
cosde trabalho, dosdois lados,
que serão formados em até
quatro semanas após o anún-
ciodopadrão,paradarprosse-
guimento aos estudos em rela-

ção às inovações no sistema.
Aindanãoestádefinidoseopa-
drãonipo-brasileiroseráregis-
trado como Sistema Brasilei-
ro de TV Digital (SBTVD) ou
se será criado um novo nome.
A idéia do governo é trabalhar
para que o padrão nipo-brasi-
leiro seja implantado em ou-
trospaísesdaAméricaLatina.

FINANCIAMENTO
Os japonesesassumiram,além
disso, o compromisso de tor-
nar disponível uma linha de fi-
nanciamento pelo Japan Bank
for International Cooperation
(JBIC),obancodefomentos ja-
ponês.Ainda serão detalhados
valores do financiamento,mas
aestimativadefontesdogover-
no é de que os recursos sejam

da ordem deUS$ 500milhões,
que serão destinados às emis-
sorasdeTV.OBancoNacional
deDesenvolvimentoEconômi-
co e Social (BNDES) financia-
rá a indústria nacional.
TambémestácertoqueoJa-
pãodaráapoioparaodesenvol-
vimento da indústria de semi-
condutores no Brasil e para a
modernizaçãodaindústriaele-
troeletrônica. O Termo de
Compromisso, que foi elabora-
doeminglês, temumtomdiplo-
mático e não abordará aspec-
tos mais técnicos. ●

†Mais informações, pág. B10

Escolha do sistema
japonês é uma
vitória das
emissoras de TV

JOEDSON ALVES/AE - 9/11/2005

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-8:20060624:

B8 ECONOMIA SÁBADO, 24 DE JUNHO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 junho 2006. Economia, p. B8. 




