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Resumo 

O presente texto é resultado de pesquisa descritiva e documental, de cunho 
exploratório, na temática sobre Sociedade da Informação, Novas Tecnologias e Meios 
Convergentes, em particular a implantação da TV Digital no Brasil e a participação da sociedade 
civil neste processo. Conceitos como os de convergência, interatividade e opinião pública também 
são abordados. A análise qualitativa, predominante na pesquisa, recebeu subsídios de entrevistas, 
questionários e análise de conteúdo, além de informações quantitativas. As duas hipóteses da 
pesquisa, inter-relacionadas, foram comprovadas e o texto reforça os argumentos de que o debate 
técnico defendido por atores envolvidos na discussão protege a manutenção do status quo da 
radiodifusão no Brasil. Tal fato contradiz as propostas do sistema brasileiro e indica que, antes da 
digitalização da TV, é necessário um debate político que resulte em alterações do marco regulatório 
nacional, incompatível com os meios convergentes. 
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Paulo (ECA/USP) sob orientação do prof. Dr. Artur Matuck, e-mail: acomena@usp.br  
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A TV digital no Brasil  

A discussão acerca da implantação da TV Digital no Brasil tem crescido substancialmente e, 

embora se fale muito em “escolha do padrão de TV Digital”, existe desinformação e dúvida em relação aos 

diferentes termos utilizados. Uma maneira de equacionar estes problemas é resgatar informações acerca do 

desenvolvimento dos padrões existentes, suas especificidades e recursos existentes.  

Antes, no entanto, cabe considerar as afirmações de Tome (2003) de que um sistema de televisão 

é composto de três segmentos: produção de conteúdo, transmissão entre emissora e usuário e o segmento entre 

receptor do usuário. No que se refere à produção, muitos estúdios, principalmente nas grandes emissoras, já 

possuem funções digitais. Na recepção também já existem algumas funções digitais, ainda que limitadas, como 

no caso do controle remoto. Somente a transmissão terrestre, através de ondas, é ainda analógica. Deste modo, o 

que se entende por digitalização, e vem sendo alvo de estudos, discussões e proposta governamental de 

desenvolvimento, é justamente a transmissão do sinal aberto (terrestre) de televisão no Brasil.  

Zuffo (2003) também afirma que, dada a complexidade da questão da TV Digital, é fundamental 

a correta diferenciação entre Modelo, Sistema e Padrão de TV Digital. O Modelo de TV Digital incorpora a 

visão de longo prazo, o conjunto de políticas públicas, e deve articular todas as iniciativas, atividades e ações 

relacionadas à questão, pois é o Modelo que define as condições de contorno para o estabelecimento do Sistema 

e respectiva definição do Padrão.  

O Sistema de TV Digital, por sua vez, é o conjunto de toda a infra-estrutura e atores envolvidos, 

após a definição do modelo. Dentre os atores é possível citar concessionárias, redes, produtoras, empresas de 

serviços, ONGs, indústrias de conteúdo e de eletroeletrônicos.  Como desdobramento da visão macro sobre o 

modelo e a definição do sistema é que se compreende o Padrão de TV Digital, que se refere ao conjunto de 

definições e especificações técnicas necessárias para a correta implementação e implantação do Sistema a partir 

do Modelo definido.  

Se consideradas as informações apresentadas pelo autor, somente depois de definir o Modelo de 

TV digital será possível estabelecer o sistema de TV digital para, a partir deste ponto, definir o melhor padrão 

para as necessidades brasileiras. Ou seja, as discussões sobre a digitalização da TV no Brasil nascem 

equivocadas e em sentido oposto à diferenciação apresentada, pois não é viável discutir padrão tecnológico se 

ainda não foi discutido todo o escopo da legislação que envolve o tema; e definiu-se que tipos de negócios serão 

realizados com este novo meio convergente. 

É possível que este início mal definido seja resultado da utilização popular do termo “televisão 

digital”, que recebe quatro significados distintos: 1) plataforma tecnológica de radiodifusão, que engloba todos 
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os processos envolvidos na digitalização; 2) serviço de televisão que utiliza a tecnologia digital; 3) sistema que 

engloba a plataforma de serviço e 4) o receptor doméstico de sinais de televisão, também conhecido como 

televisor. 

A tentativa de se chegar a uma TV digital não é recente, vem sendo estudada desde a década de 70 

e somente nos anos 90 foi que surgiram os três padrões indicados acima. No Brasil, No Brasil, as discussões 

iniciaram-se em meados da década de 90, e os encaminhamentos sobre a implantação da TV Digital vêm 

acontecendo desde 1998, quando uma comissão formada pela Sociedade de Engenharia de Televisão (SET), 

Centro de Desenvolvimento e Pesquisa em Telecomunicações (CPqD), Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (ABERT) e Universidade Mackenzie, realizou testes entre os padrões (Americano ATSC de 

1993, o europeu DVB de 1993 e o Japonês ISDB de 1999).  

Com a mudança no quadro governamental nas eleições de 2002, a política de implementação da 

TV Digital terrestre foi interrompida e ampliada devido a algumas alterações introduzidas. O ministro Miro 

Teixeira, por meio das minutas de decretos colocados em debates, publicou o Decreto 4901/2003 que “Institui o 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital – SBTVD”, o Decreto que “cria o Grupo Executivo do Projeto de TV 

Digital – GET”, em resposta à “Exposição de Motivos da Política de TV Digital” e do “Anexo à Exposição de 

Motivos” (BRASIL, 2003a , 2003b). Organograma – organização Geral SBTVD 

 
Fonte: Palestra “TV Digital – O Brasil na revolução do século XXI”  AMCHAM, Ricardo Benetton Martins – CPqD, julho/04 

O Sistema Brasileiro de TV Digital instituído pelo Decreto presidencial, é composto por um 

Grupo Gestor, um Comitê de Desenvolvimento e um Comitê Consultivo, grupos intimamente relacionados aos 

órgãos públicos e hierarquicamente distribuídos. Os mesmos estão vinculados à Presidência da República e são 

compostos por representantes da Casa Civil; Secretaria de Comunicação e Ministérios da Comunicação, Ciência 

e Tecnologia; Cultura; Desenvolvimento; Indústria e Comércio Exterior; Educação; Fazenda; Planejamento; 

Orçamento e Gestão, e Relações Exteriores (BRASIL, 2003c, 2003d, 2004a, 2004b, 2004c). 

Desde sua publicação, o Decreto 4.901/2003 tem sido alvo de polêmicas, dadas às características 

particulares, expostas nos documentos oficiais, principalmente algumas indicadas no decreto: 

Entidades de apoio
CPqD e FINEP
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• promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à 
tecnologia digital, visando à democratização da informação; 

• planejar o processo de transição da televisão analógica para a digital, de modo a garantir a gradual 
adesão de usuários a custos compatíveis com sua renda; 

• viabilizar a transição do sistema analógico para o digital, possibilitando às concessionárias do 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, se necessário, o uso de faixa adicional de 
radiofreqüência, observada a legislação específica; 

• aperfeiçoar o uso do espectro de radiofreqüências; 
• incentivar a indústria regional e local na produção de instrumentos e serviços digitais. 

Apesar de as discussões sobre TV Digital no Brasil terem se iniciado há mais de dez anos, sempre 

estiveram relacionadas com os padrões internacionais e abordavam aspectos tecnológicos. Não se 

aprofundaram, no entanto, sobre as finalidades da tecnologia ou o conteúdo para a mesma. Neste contexto, as 

discussões nunca contemplaram as possibilidades e os efeitos dos avanços tecnológicos na radiodifusão ou 

telecomunicações, associados à produção de conteúdo, que considerasse qualidade televisiva à sociedade. Além 

disso, o debate extremamente técnico não atinge a sociedade de maneira a elucidar a amplitude das decisões em 

andamento. 

Para Zuffo (2001), atualmente há o conhecimento de quatro propostas internacionais: Padrão 

Advanced Television Systems Committee, (ATSC-T) Norte Americano, o Padrão Digital Vídeo Broadcasting 

(DVB-T) Europeu, o Padrão Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T) Japonês. Recentemente foi 

desenvolvido também o padrão Chinês.  

Cada um dos sistemas oferece condições e particularidades que atendem aos países em que foram 

desenvolvidos. A extensão T, em cada uma das siglas que representam as propostas, refere-se à transmissão 

terrestre de televisão, uma vez que a digitalização é presente nas transmissões por satélite e cabo. Em resumo, o 

sistema americano (ATSC) tem como vantagem oferecer televisão com alta definição de som e imagem. O 

sistema japonês (ISDB), além da alta definição, oferece também interatividade e maior robustez, ou seja, 

preocupa-se com a transmissão em movimento. E por último, o sistema europeu favorece a multiplicidade de 

canais, a interatividade e flexibilidade no modelo de negócios.  

De acordo com Becker e Montez (2004, p. 136), embora a Anatel, em 2001, tenha sugerido o 

padrão Japonês como o mais indicado, os resultados não foram concretos, pois ainda não são muitos os dados 

empíricos disponíveis para subsidiar a argumentação sobre o assunto. Muitas das informações a respeito das 

possibilidades que os padrões oferecem são especulativas ou propositadamente nebulosas. Um exemplo são as 

considerações a respeito das limitações do sistema Europeu, apresentadas inúmeras vezes pela imprensa no ano 

de 2006 e, que foram sistematicamente desmentidas pela Coalização Pró – DVB, ou o silêncio que envolve o 

padrão chinês de TV digital. 
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A China iniciou estudos para implantação da TV Digital em 1996, assim como no Brasil, através 

de testes dos três sistemas existentes. Após os testes, os chineses decidiram desenvolver um sistema próprio, 

melhor do que os outros e que, com domínio da tecnologia, contemplasse: transmissão multimídia, HDTV, 

SDTV, Internet, Datacast, etc, para recepções fixas, móveis e portáteis; integração com celulares de última 

geração; e ainda que pudesse oferecer canal de retorno que atendesse ao tamanho do mercado (BOLAÑO; 

VIEIRA, 2004).  

O Ministério das Comunicações e a mudança dos encaminhamentos referente o SBTVD  

Desde a publicação do decreto a respeito do SBTVD até a mobilização social acerca do debate 

chegar a ponto de desgaste em que se encontra, o Mistério das Comunicações foi ocupado por três ministros: 

Miro Teixeira, que foi quem propôs e acompanhou a publicação do decreto; Eunício Oliveira, que administrou 

de maneira mediana a seqüência aos encaminhamentos; e Hélio Costa, que nos três primeiros meses de 

mandato já colecionava protestos, por parte de representantes de movimentos sociais ligados à comunicação, a 

respeito de sua indicação. 

A falta de entendimento entre o MiniCom e alguns grupos sociais teve início logo após a posse de 

Hélio Costa e de suas afirmações que desconsideravam premissas do decreto de instituição do SBTVD.  Tais 

afirmações dizem respeito a assuntos polêmicos como software livre, rádios comunitárias, TV Digital, dentre 

outras; e iam de encontro a vários encaminhamentos dos ministros anteriores.  

Cabral (2005) afirma que logo após sua posse em 08 de julho de 2005, Hélio Costa envolveu-se 

no debate sobre a Lei da Comunicação Social, reaquecido no âmbito da Casa Civil e com outros órgãos 

envolvidos. Especificamente sobre a digitalização no Brasil, colocou em xeque o SBTVD, questionando a sua 

necessidade efetiva, diante do que ele entende serem as prioridades para o país no setor; questionou a defesa do 

software livre pelo governo; defendeu o serviço de banda larga por parte das empresas de telecomunicações e, 

por fim, ainda mostrou-se favorável à adoção do sistema japonês para TV digital, o ISDB. 

Um dos acontecimentos de destaque a respeito do assunto ocorreu no mês de abril. Trata-se da 

assinatura, entre Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do 

Japão, de um Memorandum of Understanding3  -MoU- entre os Governos da República Federativa do Brasil e 

do Japão, “referente  à implementação do sistema brasileiro de TV Digital, baseado no padrão ISDB-T, e à 

cooperação para o desenvolvimento da respectiva indústria eletroeletrônica brasileira”. Embora o memorando 

não comprove que esta seja esta a escolha oficial, a assinatura do documento é um passo forte neste sentido.  

                                                 
3 Memorando de entendimento 
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Com a assinatura do MoU em 13 de abril, a União Européia (UE) reage, na tentativa de interferir 

na escolha veiculada praticamente como certa pela maior parte da imprensa. O presidente da França, Jacques 

Chirac, enviou carta ao Presidente Lula pedindo novas reuniões. Conforme informações obtidas na pesquisa 

documental, as autoridades do Brasil e da UE provavelmente se encontrarão em Viena, quando será realizada a 

Cúpula Europa-América Latina e Caribe.  

A decisão se o padrão será o ISDB precisa ter o aval do Presidente da República, que logo após a 

assinatura do MoU com o Japão, e até meados de abril de 2006, deu a entender que ainda não tomou uma 

decisão sobre qual padrão de TV Digital será implantado no Brasil, pois ainda é cedo para uma definição final 

sobre o tema. Para o presidente, os passos serão mensurados de modo a trazer o melhor para o país. 

A opinião pública da Sociedade Civil organizada sobre o SBTVD 

Para estudar a Sociedade Civil e acompanhar sua participação nas discussões relevantes sobre o 

SBTVD, um primeiro passo é exatamente resgatar os conceitos atribuídos a ela. Sabe-se que, nos dias de hoje, 

Sociedade Civil organizada tornou-se um conceito da moda, fruto de movimentos sociais reivindicatórios ou de 

luta contra regimes totalitários, muito freqüentes a partir dos anos sessenta. 

Para Sorj (2005), a sociedade civil é um conceito historicamente cambiante; suas origens estão 

relacionadas à obra de filósofos sociais nos séculos XVIII e XIX, na tentativa de definir as fontes da 

solidariedade social num mundo onde a sociedade, a religião e o estado se distribuíam em subsistemas distintos e 

os indivíduos tinham se tornado autônomos e orientados por valores e objetivos auto-centrados, numa economia 

de mercado. Para o autor, para a maioria dos autores dos séculos  XVIII e XIX a Sociedade Civil compreende 

como todas as formas de associação presentes na sociedade, inclusive aquelas relacionadas ao mercado, desde 

que excluído o mercado.  

A proposta de acompanhar e analisar a participação da Sociedade Civil nos encaminhamentos 

sobre a implantação da TV Digital no Brasil torna-se um pouco complexa, dada à variedade de atores sociais 

envolvidos no processo. Sendo assim, vários aspectos foram observados e serão apresentados, ainda que alguns 

não estejam no foco dos questionamentos, pois o acompanhamento do assunto envolve desdobramentos 

político-regulatórios, econômicos e sociais não só da implantação, mas também de como as informações 

chegam à “opinião pública”. 

Faz-se necessário observar, no entanto, que as informações oferecidas à sociedade, no que diz 

respeito à implantação da TV Digital no Brasil, não trazem em seu escopo todas as implicações envolvidas, mas, 

na maioria das vezes, somente as vantagens amplamente difundidas por visões atreladas ao determinismo 

tecnológico. É preciso observar se são também oferecidas informações a respeito dos custos da transição do 

analógico para o digital, dos possíveis usos educacionais e de inclusão que a TVD pode oferecer, além do 
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posicionamento daqueles comercialmente envolvidos com o assunto. 

Um exemplo é observar se a sociedade como um todo tem acesso às posições das empresas de 

radiodifusão que defendem a manutenção do modelo de concessões e uso; e também dos movimentos sociais 

que reivindicam uma redistribuição do acesso à difusão da comunicação.  

Tendo em vista que embora os encaminhamentos estejam seguindo previsão dos órgãos 

envolvidos tal implantação ainda se encontra em sua segunda fase, portanto em desenvolvimento, acredito que 

uma boa maneira de interromper esta explanação é parafrasear a fala de Martins (2004): 

A TV digital não deve ser encarada como um fim, mas como meio: a sua 
atratividade e o impacto na sociedade podem ser usados como motivadores e 
aglutinadores de esforços e interesses; é oportunidade de reaproximar o Brasil do 
estado da arte nas áreas de conhecimento envolvidas; deve promover melhor 
qualidade de vida do cidadão através da Cultura Digital. As finalidades e 
condicionantes definem o Modelo de Exploração e os Serviços que irão direcionar as 
atividades de P&D, as necessidades de capacitação e as mudanças culturais após a 
definição do Sistema Brasileiro de TVD. 

Para acompanhar a opinião pública da sociedade sobre a digitalização da comunicação foi 

utilizada elaboração de clipping das publicações a respeito do tema, compreendido entre 2000 e 2006; Análise 

de Conteúdo do material selecionado; aplicação de questionário junto a grupos envolvidos com o assunto e 

entrevista em profundidade com representantes da Sociedade Civil organizada. 

Durante o período de acompanhamento de publicações (clipping), foi possível perceber que, na 

maior parte do tempo, o assunto não recebeu visibilidade midiática pertinente aos impactos que a digitalização 

traz consigo. No recorte do corpus, a amostra selecionada para análise oferece algumas das publicações que 

abordavam o assunto durante o período e evidencia que somente nos últimos seis meses de acompanhamento o 

assunto passa efetivamente a receber maior atenção dos meios de comunicação.  

Durante a análise do material selecionado, veio à tona a fragilidade com que foram conduzidas as 

discussões no âmbito da sociedade. Tal fato compromete a opinião dos indivíduos a respeito do tema, pois só 

através do conhecimento das experiências e desenvolvimento efetivo da televisão digital, é possível seguir os 

traços dos caminhos questionadores que projetam as novas redes de informação no contexto histórico atual, seja 

no âmbito tecnológico, econômico e cultural, seja na ordem político-regulatória. 

Deste modo, foi realizado um breve levantamento a respeito do assunto junto a pessoas que, tendo 

em vista a seleção adotada, estivessem possivelmente relacionadas com o tema ou com acesso facilitado ao 

mesmo. A metodologia utilizada considerou perfil sócio econômico e idade ao disponibilizar por meio da 

internet, junto a fóruns específicos sobre TV Digital e similares, um questionário auto-aplicado4 com perguntas 

                                                 
4 Questionário disponibilizado aos entrevistados e respondido conforme os entrevistados julgassem conveniente. 
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fechadas, evitando detalhamentos que pudessem comprometer a compreensão ou direcionar as respostas 

obtidas. Embora o questionário não exigisse conhecimentos profundos sobre o tema, permitia identificar 

equívoco ou informações insuficientes por parte de quem respondesse às perguntas.  

O questionário foi disponibilizado em fóruns específicos sobre Comunicação, enviado por e-mail 

a e-Groups5 com interesse no tema, a exemplo da Cris Brasil, uma representação nacional da Campanha CRIS 

Internacional (Communication Rights in the Information Society – Direito de Comunicação na Sociedade da 

Informação). Foi encaminhado principalmente às comunidades sobre TV Digital surgidas junto ao site de 

relacionamentos Orkut: TV Digital Interativa, TV Digital no Brasil, TV Digital 2006, TV Interativa/Interact TV 

e também à comunidade Pesquisa em Comunicação. 

De acordo com os resultados obtidos, 64,4% dos entrevistados pertencem ao sexo masculino e 

35,6% ao sexo feminino, distribuídos, conforme idade, da seguinte maneira: 22,2% têm idade entre 15 e 20 

anos, 31,1% estão na faixa etária de 21 a 30 anos e 26,7% entre 31 e 41 anos, que somados resultam em 80% 

dos entrevistados. Dentre os 20% restantes 4,4% encontram-se entre 41 e 50 anos e 15,6% não informaram a 

idade. No que se refere à idade, os dados obtidos pela pesquisa corroboram as informações a respeito do perfil 

do internauta brasileiro. 

Um ponto interessante é que os 53% dos entrevistados que tem opinião a respeito do Sistema 

Brasileiro como “boa e viável”, são jovens, pois se encontra a maior parte dos entrevistados com idade até 30 

anos. Este fato, a maioria dos entrevistados ser jovem é relativamente natural, se considerado que o questionário 

foi disponibilizado em comunidade junto à Internet, que tem entre seu público um grande percentual de jovens. 

O que merece atenção é fato de que entre os mais jovens predomina uma visão positiva e otimista 

a respeito do Sistema Brasileiro. Em contraponto a isso, foram os entrevistados com idade superior a 40 anos 

que ofereceram respostas que indicavam o SBTVD como ruim ou inviável. Cabe lembrar, no entanto, que 

alguns (15,6%) dos entrevistados não informaram a idade. 

Quando questionados se acompanham as discussões sobre a TV Digital no Brasil, 82,2% 

responderam que sim, e apenas 17,8% responderam que não, fato corroborado com a questão em que o 

entrevistado deveria indicar que não tinha informações para responder. Dentre os entrevistados, a maioria - 

53,3% - acha a proposta de um sistema brasileiro boa e viável; 26,7% acham a proposta boa, porém inviável; 

2,2% acham a proposta ruim e inviável; e 17,8% afirmaram não ter informações suficientes para opinar.  

Na questão que solicitava a indicação do fator mais interessante na proposta do SBTVD, as 

repostas obtidas foram: Interatividade total (24,4%), utilizar tecnologia nacional (22,2%), viabilizar a inclusão 

                                                 
5  Lista de e-mails com administração via web. É o administrador que permite aos usuários criar novas e próprias 
discussões e permite a outros se inscreverem na lista.  
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digital (20,0%), fortalecer a indústria tecnológica brasileira (13,3%), contribuições das universidades (4,4%) e 

sem informações suficientes para opinar (15,5%), um percentual alto se comparado aos demais e considerado 

que o público em questão se constituía de integrantes de comunidades e fóruns sobre TVD. 

Após o tratamento dos resultados foi possível observar algumas curiosidades, como por exemplo, 

o fato de da indicação da interatividade como ponto interessante do SBTVD, incompatível com o valor que a 

maior parte dos entrevistados está disposta a pagar pela transmissão digital. Acerca dessa indicação, 62,2% 

afirmaram estar dispostos a investir para ter acesso à transmissão digital até R$ 100,00; 26,7% investiriam entre 

R$ 100,00 e R$ 300,00 e 11,1% investiriam entre R$ 300,00 e R$ 500,00. 

Ao confrontar estas informações com as respostas a respeito dos pontos favoráveis do SBTVD, os 

resultados obtidos indicam que aproximadamente 90% dos entrevistados estão dispostos a investir até 

R$300,00. Note-se que dentre os entrevistados que indicavam como valor máximo de investimento R$ 100,00 a 

maioria afirmou não possuir informações para indicar os pontos favoráveis do Sistema Brasileiro.  

Este fato chama a atenção, pois oferece indícios de que as pessoas com limitação de investimento 

em R$100,00 em Televisão Digital, não possuem muita informação sobre ao assunto. Embora os resultados 

indiquem esta relação, a mesma não se justifica completamente, pois o questionário foi disponibilizado 

exatamente em comunidades que discutem ao assunto, somado ao fato de que a maior parte (82,2%) dos 

entrevistados afirmou acompanhar as discussões sobre a TV Digital no Brasil.  

Tendo em vista as respostas obtidas, as informações preliminares da pesquisa indicam por parte 

dos entrevistados um conhecimento superficial ou equivocado a respeito do assunto. Um exemplo é a indicação, 

pela maior parte dos entrevistados, do item interatividade como ponto positivo do SBTVD, fato que, a princípio, 

é incompatível com o valor que a maioria dos entrevistados está disposta a pagar pela transmissão digital. Os 

resultados apontados tornam-se mais graves ao se levar em consideração que as pessoas que responderam à 

pesquisa participam de comunidades virtuais diretamente ligadas ao tema e, portanto, possuem um pouco mais 

de informações do que a sociedade em geral. 

Os indícios obtidos junto aos questionários foram utilizados na segunda abordagem metodológica 

adotada, a utilização de um tipo híbrido de entrevistas em profundidade, porém estruturadas, realizadas no 

ínterim entre a transição de ministros, a insatisfação do Comitê Consultivo sobre sua representatividade e o 

momento reivindicatório que marcava os meses de março e abril de 2006. As entrevistas foram realizadas junto 

à Sociedade Civil organizada, com entidades representativas de vários atores sociais, e os resultados obtidos 

indicam as tendências do quadro que seria instaurado seqüencialmente.  

As entrevistas realizadas objetivaram evitar a discussão sem muita profundidade acerca do embate 

tecnológico entre os padrões existentes. É importante ressaltar que esse viés tecnológico de comparação dos 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

10

padrões não era o ponto mais importante da pesquisa. Se fosse esta a proposta, seria interessante questionar 

também a viabilidade do padrão chinês. 

O intuito da entrevista foi verificar o acompanhamento das discussões por parte da sociedade, 

questionar a opinião sobre os encaminhamentos do MiniCom sobre o desenvolvimento do SBTVD, em 

contraste com os três padrões em discussão pelo governo, além de interpelar sobre os assuntos pertinentes e não 

inseridos nos encaminhamentos do governo, como produção de conteúdo, modelo de negócios e marco 

regulatório, e outros que poderiam surgir nas respostas obtidas. 

As mensagens foram encaminhadas para representantes da Sociedade Civil organizada quaisquer 

entidades envolvidas nas discussões, ou que pudessem vir a ser impactadas com os encaminhamentos do 

SBTVD, como por exemplo, as representações de classe ONGs e Instituições Públicas,  representantes das 

emissoras e empresas relacionadas com a área, pesquisadores e estudiosos da área, além das entidades 

integrantes do Comitê Consultivo, a saber: Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(ABERT), Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), Associação Brasileira das 

Instituições de Pesquisa Tecnológica (ABIPTI), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABPEC), Associação Brasileira dos 

Produtores Independentes de Televisão (ABPI-TV), Associação Brasileira de Televisão por Assinatura 

(ABTA), Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), Associação das Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação, Software e Internet (ASSESPRO), Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 

Eletroeletrônicos (ELETROS), Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Federação Interestadual dos 

Trabalhadores em Telecomunicações (FITTEL), Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

(FNDC), Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), Rede de Informações para o Terceiro Setor (RITS), 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), 

Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBrT), Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e 

Telecomunicações (SET), Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), e União 

Nacional de Emissoras e Redes de Televisão (UNETV). 

Cabe salientar que durante a pesquisa no site do CPqD, encontrava-se disponível a seguinte 

informação, datada de 05 de janeiro de 2006:  

Por determinação do Sr. Ministro das Comunicações, Hélio Costa, na função de presidente 
do Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD, fica 
estabelecido que, toda e qualquer informação a respeito do andamento do projeto SBTVD e 
seus resultados deverá ser solicitada diretamente ao Minicom, através da Secretaria de 
Telecomunicações, em atenção ao Sr. Roberto Pinto Martins, Secretário de 
Telecomunicações.  
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Nas respostas enviadas por representantes da SET e das emissoras encontram-se informações que 

não colocam o debate público sobre o assunto como algo importante, ou ainda, que indicam a “inutilidade” do 

Comitê Consultivo. Enfatizam que a discussão pública está contaminada com erros conceituais do ponto de 

vista da engenharia, e que a mudança tecnológica é assunto para o Congresso, que deverá mudar a LGT, e que, 

portanto, não é assunto para debate com a sociedade.  

Estas entidades não responderam às perguntas de número dois e três que questionavam a atuação 

do MiniCom e se a troca de ministros trouxe prejuízos aos encaminhamentos do SBTVD. Defendem 

abertamente em suas respostas a adoção de um dos padrões existentes, ou no máximo, de um sistema misto, 

sendo que a SET, em suas considerações, posicionou-se favoravelmente ao ISDB.  

Nas respostas desse grupo, percebe-se a opinião de que a contribuição da academia reside no fato 

de gerar conhecimento e analisar os sistemas existentes; relativizam ou discordam do Decreto 4.901, 

principalmente sobre a proposta de interatividade na TVD; e defendem abertamente a maneira tecnológica 

como vem sendo conduzidas as discussões, com a justificativa de que o modelo de negócios é um 

desdobramento da tecnologia escolhida. Há, ainda, a tendência em qualificar a alta definição como a melhor 

contribuição da TVD.  

As entidades ligas à área de tecnologia encaminharam informações pertinentes, que, embora 

estejam no âmbito do viés tecnológico, não têm sido abordadas no debate notadamente técnico que ocorre sobre 

o tema. Para o presidente da ASSESPRO, por exemplo, é necessário acrescentar ao debate discursos sobre os 

padrões de softwares e indústria de tecnologia no país, sem desconsiderar a interatividade buscada pelo novo 

perfil do telespectador, advindo da TV Digital e da tendência da convergência, que é levar a TV para 

dispositivos móveis. As respostas enfatizam ainda que a tendência de mídia em médio prazo é a disseminação 

dos dispositivos de acesso, sendo que importa aos fabricantes buscar soluções competitivas e eficientes, que, 

somadas ao modelo de negócios e à produção de conteúdo, permitem formar novas indústrias que contribuam 

com o desenvolvimento social e econômico do país. 

As repostas enviadas por pesquisadores foram aquelas que mais se aprofundaram nas 

argumentações. De maneira geral, as posições são próximas e a maioria vê a Sociedade Civil pouco participativa 

no debate porque o governo não incentivou o mesmo e também porque poucos atores da sociedade estão aptos 

a oferecer contribuições pertinentes. Afirmam que normalmente os posicionamentos são superficiais ou 

opinativos, o que mostra falta de preparo dos setores para qualificar a opinião e embasar os dados oferecidos ao 

debate. Fato interessante é que estas últimas considerações fazem parte das entrevistas recebidas em março, 

quando já existia alguma mobilização por parte de entidades da Sociedade Civil, a respeito da TV Digital no 

Brasil.  
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Os pesquisadores/especialistas afirmam que o debate mais aprofundado ainda está restrito ao 

âmbito da academia e áreas próximas, como a tecnologia, empresários, educadores e artistas; sendo o público 

em geral apenas receptor dessas discussões. Também defendem um sistema nacional ou misto, com a 

justificativa de qualificação pessoal (no Brasil) para isso, embora admitam que a falta de continuidade no 

Ministério das Comunicações tem prejudicado os trabalhos, uma vez que cada um dos ministros defende 

interesses diferenciados.  

Em suas respostas, os pesquisadores/estudiosos enfatizaram os resultados obtidos nas pesquisas 

nacionais sobre TV Digital. Foram, inclusive, citados os projetos nas áreas de subsistemas de modulação, 

desenvolvido pela PUC/RS, que utiliza técnicas de IA; a codificação de vídeo, desenvolvido pela Unisinos/RS, 

que trabalha a implementação de codificadores em softwares; o sincronismo de mídias, desenvolvido pela 

PUC/RJ, acerca de uma estrutura de TV Digital existente em qualquer outro sistema; além do correio eletrônico 

sem necessidade de canal de retorno, desenvolvido pela UnB, que para o Brasil é muito interessante, tendo em 

vista as dificuldades de acesso a telefone fixo por boa parcela da população. 

Alertam também para a necessidade de privilegiar a indústria nacional, uma vez que o Brasil 

importa atualmente cerca de três bilhões de dólares em componentes eletrônicos, fato que tende a se agravar ao 

se considerar que, futuramente, tudo tende a ser eletrônico e digital. Um ponto desconsiderado nas demais 

repostas, e abordado por este grupo, refere-se à noção de grade de programação, que tem seu fim com a TVD e 

leva consigo a noção de programas como se conhece hoje, fato que exige estudos e propostas sobre outros tipos 

de gêneros e formatos, pensados a partir de módulos que podem aparecer na tela da TV sozinhos ou em grupos. 

Takashi Tome, do CPqD, chega a afirmar que a proposta de inclusão digital foi aparentemente 

abandonada pelo governo, que ousou pensar e propor solução para problemas complexos, cuja proposta 

simplista do Decreto 4.901 não atende. A partir de afirmações como esta, se torna possível afirmar que, para 

desenvolver soluções que atendam a estas particularidades, seria necessário primeiramente alterar o marco 

regulatório nacional e discutir a LGT, fatos não contemplados pela proposta do governo. 

As respostas encaminhadas pela FENAJ são bastante próximas aos posicionamentos 

evidenciados pela instituição em seu site. Para a entidade, o Decreto 4.901/2003, instância máxima de orientação 

para o SBTVD, foi “propositalmente esvaziado em suas atribuições” e enfraqueceu o debate público sobre a 

digitalização, fomentado no momento pela Sociedade Civil organizada fora do CC. Afirma que o MiniCom, na 

gestão de Hélio Costa, tem atuado de forma parcial e tendenciosa na condução do processo, que por meio da 

criação de um comitê ad hoc construiu uma interlocução privilegiada com os radiodifusores. 

O INDECS e Intervozes, representados por Gustavo Guindre, foram as últimas entidades a enviar 

respostas para a entrevista estruturada. Foram também as entidades que forneceram alguns dos posicionamentos 
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mais incisivos a respeito do assunto. Em sua fala, o representante das entidades afirma que ainda há grande 

dificuldade da sociedade em entender o papel fundamental da comunicação nas relações sociais. Este fato se 

agrava quando a digitalização dos meios de comunicação é o assunto, pois se tem enfatizado o debate técnico 

em detrimento do debate político. O entrevistado esclarece que qualquer sistema será misto; mesmo que se 

escolha um padrão internacional, o mesmo receberá adaptações que atendam às necessidades do país. Dentre 

suas argumentações algumas foram bastante categóricas, a saber: 

Percebe-se com os fragmentos apresentados de algumas entrevistas que o assunto, relativamente 

novo, controverso, apresenta uma multiplicidade de desdobramentos, sendo possível uma análise apenas de um 

recorte dessa realidade, uma vez que a implantação da TV Digital Interativa ainda se encontra em 

desenvolvimento no presente momento.  

Considerações Finais 

Percebe-se, diante das considerações apresentadas, que no debate sobre a digitalização ainda há 

muito a ser dito; ele não é tão simplista como apresentado até o momento. Deve-se debater o potencial de 

inclusão social, e as implicações da implantação de um sistema em longo prazo, mesmo porque o período para a 

completa transição do analógico para o digital deverá levar vários anos, tendo em vista o limitado poder de 

compra do brasileiro. Carecem de debate, também, os investimentos necessários à digitalização e, 

principalmente, como esses investimentos serão divididos entre concessionárias, indústrias e consumidor. 

Admite-se que a discussão tecnológica tenha conseguido mostrar-se e firmar-se como relevante diante da 

emergente necessidade da implantação da TV digital no Brasil, mas ela, em si é insuficiente para satisfazer o 

debate. 

Após descrição da trajetória dos encaminhamentos e da confirmação da crise instaurada entre a 

Sociedade Civil e o Ministério das Comunicações, as análises e interpretações dos dados obtidos possibilitaram 

confirmar as hipóteses da pesquisa. Primeiro, o decreto não se sustenta porque fere, contraria o marco regulatório 

nacional. Segundo, a participação da Sociedade Civil no assunto é fragmentada, parcial e desfigurada, tendo em 

vista que as informações publicizadas, tornadas públicas, comprometem a “opinião pública” da sociedade. As 

duas hipóteses se complementam e estão diretamente relacionadas com a falta de isenção na condução do 

debate por parte dos atores partícipes do processo e que, oferecem aos meios de comunicação, ao governo, às 

representações de classes ou aos movimentos sociais opiniões de vassalagem. 

As informações obtidas junto aos dados indicam que o debate instaurado é insuficiente, pois se 

limita ao viés técnico em detrimento do debate político, deixando muitas lacunas por serem preenchidas, 

principalmente após a assinatura do MoU (Memorando de Entendimento) entre Brasil e Japão. Pode-se 

entender o debate focado na escolha do padrão como o intuito de evitar um debate mais amplo, o que faz com 
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que a discussão sobre a digitalização no país ocorra inversamente do que na maioria dos países, onde primeiro 

discute-se o marco regulatório, depois o modelo de negócios e ao final o padrão tecnológico. Os dados 

mostraram que, mesmo atores da Sociedade Civil organizada, que buscam o debate em sua ordem natural 

(primeiro, o político; segundo, o econômico; e terceiro, o tecnológico), também têm interesses envolvidos, que 

como não são do conhecimento da sociedade acabam por contribuir para informações desencontradas, e 

enfraquecer a participação social. 

Esta inversão resulta em desinformação da sociedade a respeito do assunto. Isto ocorre porque o 

espaço midiático na sociedade é ocupado por públicos (da Sociedade Civil organizada) com interesses que se 

contrapõem. Nesse enfrentamento entre grupos organizados da sociedade, aqueles com relações econômicas 

fortes, em parceria com instituições governamentais, subjugam opiniões divergentes, ou públicos fracos. Nesse 

processo verificou-se que informações são omitidas ou deturpadas, como no caso dos padrões brasileiro e chinês 

ou quando se enfatiza que a alta definição e portabilidade são inerentes ao sistema japonês, quando outros 

permitem as mesmas qualidades. 

Dados da pesquisa indicam a falta de informação da sociedade a respeito do assunto a ponto de 

dificultar a implantação da TV Digital no país, dentro do proposto pelo Decreto Presidencial 4.901/2003. Ainda, 

oferecem indícios do não interesse em ampliar a discussão política. Neste contexto, o debate em torno da escolha 

de padrão tecnológico é uma falácia, pois busca ofuscar o debate político, que envolveria entre os assuntos as 

concessões de canais e a transmissão de conteúdo. Neste sentido, se viabiliza a manutenção do modelo de 

radiodifusão atual em comprometimento à implantação da TV Digital no país.  

A sociedade precisa perceber que se o debate estiver limitado à definição tecnológica de padrão, 

discutir-se-á apenas o modelo de canalização e uso dos canais. Defende-se a participação da sociedade civil em 

um debate que não é técnico, é político; o esclarecimento à população; e a mudança no marco regulatório. 

Na verdade, independentemente do país com o qual o Brasil negocie o padrão, alguns 

questionamentos precisam ser respondidos, tais como: As pesquisas e a tecnologia brasileiras serão utilizadas na 

implantação? Que modelos de serviços o padrão selecionado adotará? Como será a distribuição de espectro no 

modelo implantado? Quais serão as interfaces utilizadas? A TVD permitirá, como indica o decreto, a inclusão? 

Quais acordos serão firmados do ponto de vista de política industrial? Qual encaminhamento limitará as 

emissoras, após gestos efetivos na escolha do padrão, de importar equipamentos e iniciar as transmissões 

imediatamente (em detrimento à tecnologia e indústrias nacionais)? Como serão as regras de transição para o 

novo modelo? Será considerada nestas regras a situação sócio-econômica da população brasileira? 

Finalmente, as informações provenientes dos dados coletados indicam que o debate ainda 

encontra-se distante de uma conclusão. Esta, por sua vez, muito influenciará a TV Digital apresentada à 
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sociedade. O atual estado da arte permite um reordenamento nas conduções, viabiliza novos estudos e incita o 

início de uma discussão mais ampla, envolvendo desde o acesso tecnológico e a exclusão digital até alterações 

no marco regulatório anacrônico em vigência, uma vez que a evolução tecnológica tornou obsoleta toda a 

regulamentação do setor. 
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