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Mais urna vez o governo anuncia para breve a implantação da
televisão digital em nosso País. A primeira tentativa ocorreu há mais de
seis anos, quando, por iniciativa conjunta das emissoras de televisão e
do sindicato dos engenheiros do setor foram realizados testes extensos
com os padrões de televisão digitaP disponíveis no mundo. Os testes
foram autorizados pela Anatel e, até aquele momento, parecia que o
debate sobre a implantação da TV Digital se restringia à mera escolha
de um dos padrões e à alocação de faixas do espectro de
radiofreqüências.

Os resultados dos testes realizados pelo gmpoABERT/SET, que
consideraram o padrão' japonês corno o mais adequado para uso em
nosso país, provocaram a mobilização de representantes dos outros
padrões e de segmentos interessados no assunto, corno por exemplo os
fabricantes de televisores, que passaram a pressionar o governo brasileiro.
O assunto deixou, portanto, de ser tratado corno uma questão técnica e
passou para a esfera política. Para legitimar os testes realizados, aAnatel
contratou a Fundação CPqD para avaliá-los. Dessa análise surgiu um
relatório (Torne, 2001) que promoveu a integração dos aspectos técnicos
com os mercadológicos e, pela primeira vez, colocou em discussão a
necessidade de se discutir modelos de exploração e de implantação e de
se considerar fatores sociais, culturais e econômicos no processo de
implantação da TV digital no Brasil.

O próximo passo, segundo declararam na ocasião os
conselheiros da Anatel, seria promover negociações com os detentores
dos padrões de TV digital de forma a obter as melhores condições para
o Brasil. Essas condições envolveriam desde a redução dos roya/ties a
serem pagos até a atração para o nosso País de fabricantes de circuitos
integrados, entre outros aspectos. Corno isso obviamente extrapolava
as competências da Anatel de regular aspectos técnicos e o uso do
espectro, surgiram questionamentos dentro do governo de então sobre a
necessidade de se envolver outros órgãos na definição de urna política
para o setor. No final do segundo mandato do Presidente Fernando

1 Existem atualmente em uso três padrões de transmisssão para televisão digital
terrestre: o americano, denominado ATSC, empregado nos EUAe na Coréia do Sul;
o europeu, chamado de DVB-T, adotado pelos paises da Europa e pela Austrália e
o japonês, de nome ISDB-T, utilizado somente no próprio Japão.
2 O termo mais utilizado atualmente é sistema ou plataforma, uma vez que se trata
da aplicação de um conjunto de padrões de modulação e de compressão de áudio
e de vídeo escolhidos para compor um determinado "padrão".
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Henrique Cardoso, essa questão foi equacionada com a edição de
documento que devia nortear a política de implantação da TV Digital. O
mesmo documento criou grupo de trabalho envolvendo os Ministérios
das Comunicações, da Fazenda, e do Desenvolvimento Industrial e
Comércio Exterior para discutir o assunto.

A mudança de orientação política do governo, em especial do
Ministério das Comunicações, com a eleição do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, afetou sobremaneira esse processo de definição em
andamento. O titular da pasta, o então Ministro Miro Teixeira, logo no
início de sua gestão, anunciou a decisão do atual governo de desenvolver
no País um padrão de televisão digital próprio. Anunciou ainda o interesse
em promover maior aproximação com a China, uma vez que aquele
País havia anunciado a realização de estudo com esse mesmo objetivo.
Nesse novo contexto, foi editado o Decreto n° 4.901, de 2003, que instituiu
o chamado Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD.

A exemplo do que ocorreu no governo anterior, foi instituída uma
estrutura na qual estão representados os ministérios, autarquias e
associações de caráter privado que possuem interesse na definição do
padrão de televisão digital. Em resumo, foram criados um Comitê de
Desenvolvimento, um Grupo Gestor e um Comitê Consultivo, cada um
com tarefas específicas listadas no texto do Decreto n° 4.901, de 2003.
Referido instrumento normativo estabeleceu ainda os obj etivos
estratégicos a serem buscados com a implantação da televisão digital
em nosso País. Da análise do texto, pode-se concluir que se trata de
objetivos bastante ambiciosos e que, de alguma forma, extrapolam o
setor de televisão. É o caso, por exemplo, do primeiro objetivo enunciado
de "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".

Com base nesse objetivo, é que vem sendo discutida com muita
ênfase a questão da interatividade da televisão digital. Os defensores de
seu uso para promover a chamada "inclusão digital" consideram
fundamental que se viabilizem aplicações típicas de Internet, tais como,
correio eletrônico e acesso irrestrito a sítios, por meio da plataforma de
televisão digital terrestre3

.

3 o termo terrestre é utilizado para diferenciar a plataforma de televisão digital das
plataformas de televisão a cabo e por satélite que também se encontram em
processo de digitalização.
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Contudo, a questão da interatividade ainda não está bem
equacionada do ponto de vista técnico e nem há consenso entre os
diversos atores envolvidos na implantação da televisão digital sobre que
nível de interatividade deve ser buscado.

Para se ter urna idéia da complexidade do terna, cumpre destacar
que há vários mveis de interatividade (Giansante, 2004) possíveis quando
se utiliza urna plataforma de televisão digital: interatividade local,
interatividade com canal de retomo' intermitente e interatividade com
canal de retomo permanente. No primeiro nível, não há canal de retomo
e, portanto, informações relacionadas com a prograrnação,jogos e outras
formas de publicidade são enviadas para a unidade receptora
decodificadora - UR05 - e armazenadas e processadas localmente. No
segundo, é utilizado canal de retorno que estabelece comunicação
assíncrona, o que significa que as informações geradas pelo usuário são
armazenadas na URO e, posteriormente, enviadas. O último tipo é aquele
cujo canal de retomo provê comunicação síncrona, isto é, permite que
as informações geradas pelo usuário possam ser enviadas
instantaneamente.

Outro aspecto que precisa ser analisado, ao se tratar a questão
da interatividade é o tipo de canal de retomo. Ele pode ser externo à
plataforma de radiodifusão, implementado utilizando-se linha telefônica
discada, AOSL, ou plataformas de telefoma móvel, ou ser interno ao
sistema de televisão digital quando utiliza canal de freqüência intrabanda.

No primeiro caso, a existência de um canal de retomo depende
obviamente da infra-estrutura de telecomunicações disponível. Não
adianta pensar em interatividade com canal de retomo externo nas
residências que não possuem pelo menos um acesso telefônico. Cabe
ainda ressaltar que o uso desse canal de retomo, mesmo quando o acesso
telefônico estiver disponível, introduz a necessidade de pagamento pelo

4 o canal de interatividade, meio destinado à interação entre o usuário e o provedor
de serviço da plataforma de televisão digital terrestre, é constituído de duas partes,
canal de descida e canal de retorno. O canal de descida é o caminho percorrido
pelas informações destinadas ao usuário e o canal de retorno é o caminho
percorrido pelas requisições do usuário ao provedor de serviço da plataforma de
televisão digital terrestre. (Rios, 2005, p.21).
5 Aparelho de uso doméstico ou profissional que tem como finalidade receber e
processar (demodular e decodificar) os sinais de televisão digital terrestre, para
exibição por meio de um monitor ou televisor analógico. A unidade receptora
decodificadora também é conhecida pelos termos set-top box e íntegrated receíver
decoder (IRD). (Giansante, 2004, p. 90).
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seu uso, o que com certeza conflita com o modelo de televisão aberta
gratuita que se pretende manter com a transposição para a tecnologia
digital

Na segunda hipótese, de uso de canal interno ao sistema de
radiodifusão não haveria dependência da existência de infra-estrutura
de telecomunicações nem necessidade de pagamento pelo uso.

Por outro lado, a viabilidade de oferecer interatividade com canal
de retomo depende do modelo de exploraçã06 a ser adotado. Dentro de
um cenário em que não haja ruptura da cadeia de valor atual e que se
adote a monoprograrnaçã07

, apenas a interatividade local seria possível.
Já nos cenários que admitem algum tipo de ruptura com a cadeia atual,
adotando a multiprogramaçã08

, tanto a interatividade local corno a
interatividade com canal de retomo seriam suportadas (Giansante, 2004)

Outra forma de encarar a questão da interatividade é analisar a
vinculação ou não das aplicações interativas aos programas que estão
sendo exibidos. Esse aspecto é de fundamental importãncia, pois afeta
sobremaneira o modelo de negóci09 das atuais emissoras de televisão.

Quando há vinculação com a programação, a aplicação interativa
serve para agregar informações ao programa e permitir algum nível de
participação do usuário durante sua exibição. Esse é o tipo de
interatividade que interessa mais diretamente às emissoras, pois dela
pode resultar a fidelização dos atuais telespectadores e a atração de
outros, o que redundará em maiores ganhos provenientes de publicidade,
principal fonte de financiamento da televisão aberta no Brasil.

Quando, ao contrário, não há vinculação entre a aplicação
interativa e os programas, os usuários são levados para fora da
programação televisiva, provocando perdas de audiência e,
consequentemente, de receitas publicitárias. Nesse caso, eventuais
perdas de audiência dos programas televisivos podem vir a ser

6 Definições de escopo que circunscrevem possíveis alternativas de utilização e
sustentação do novo sistema televisivo. Os modelos de exploração são resultantes
dea combinação de modelos de serviços e de negócio a eles associados, além dos
sistemas tecnológicos subjacentes.
7 Exibição de um único programa de vídeo e áudio associado numa frequência
designada exclusivamente para uma emissora/programadora.
S Oferta de múltiplas programações simultâneas de televisão por meio de um único
canal de frequência.
9 Diz respeito à forma de remuneração pela prestação de serviços sobre a plataforma
de televisão digital.
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compensadas ou mesmo superadas por outras receitas associadas às
aplicações interativas, corno, por exemplo acesso à Internet, ofertadas
pelas próprias emissoras, o que pode ser feito de forma controlada ou
livre ,lO

A depender do modelo de implantação da televisão digital a ser
adotado no País e da regulação a ser aplicada aos serviços interativos,
as aplicações interativas não vinculadas podem abrir caminbo para a
entrada de outros prestadores de serviços interativos e deslocar verbas
do setor de publicidade para esses novos atores.

A partir dessas observações, pode-se concluir que não é simples
a tarefa de implementar serviços com interatividade plena sobre a
plataforma de televisão digital.

A experiência dos outros países parece confirmar as dificuldades.
De onze países estudados no "Panorama Mundial de Modelos de
Exploração e Implantação" (Rios, 2005), todos implantaram serviços
com interatividade local, mas apenas seis implementaram interatividade
com canal de retomo (Coréia do Sul, Espanba, Finlãndia, Itália, Japão e
Reino Unido). N enbum deles utilizou canal de retomo em freqüência
intrabanda: Japão e Coréia do Sul utilizam os serviçosADSL para prover
interatividade, enquanto os outros implementaram canal de retomo sobre
a infra-estrutura do serviço telefônico fixo comutado. Cabe destacar
que, na Espanba, o serviço interativo com canal de retomo era ofertado
pela empresa Quiero TV, urna agregadora que lançou o serviço de
televisão digital terrestre por assinatura em 2000, mas que não conseguiu
manter-se no mercado. O modelo atual prevê interatividade com canal
de retomo apenas na cidade de Barcelona. No Reino Unido, ocorreu
fato semelhante: a interatividade com canal de retomo também foi
abandonada com a falência da OnDigital, empresa que prestava serviços
interativos no ãmbito do serviço de televisão digital terrestre por
assinatura. Dessa forma, sobraram apenas quatro países que prestam
serviços interativos com canal de retomo.

Rá também grandes diferenças entre os serviços prestados. Na
Coréia do Sul, tais serviços restringem-se a informações gerais, extras

10 Na modalidade controlada, o prestador de serviço controla o acesso do usuário
a um número limitado de sítios, seja por razões técnicas (adaptação do conteúdo
à tela da televisão) ou por motivos comerciais, como a aferta de conteúdo em
parceria com um número limitado de agentes do mercado.
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sobre os programas e jogos eletrônicos; na Itália, é possível acessar
serviços transacionais e na Finlândia sâo oferecidos no canal interativo
apenas extras vinculados à programaçâo.

No momento atual, somente no Japâo está implementada soluçâo
de acesso à Internet utilizando a plataforma de televisâo digital. Mesmo
assim, os serviços interativos sâo em regra prestados com interatividade
local, restringindo-se a conteúdo básico apresentado na tela do televisor,
ou seja a informações locais, corno previsâo de tempo, e resumos de
noticiários. Caso o usuário queira mais detalhes sobre esse conteúdo ou
queira acessar qualquer outro conteúdo e disponha de canal de retomo
sâo disponibilizados outros serviços corno correio eletrônico ou acesso a
Internet.]]

Esse panorama reforça as preocupações com a viabilidade de
se implementar, de forma ampla, serviços interativos, em especial serviços
típicos de Internet, sobre a plataforma de televisâo digital. As dificuldades
enfrentadas por outros países nâo devem desestimular, contudo, a busca
de soluções que atendam às nossas necessidades, até porque nenhum
desses países tem visto a plataforma de televisâo digital corno instrumento
de inclusâo digital. Ao contrário, os serviços interativos têm sido
encarados corno agregadores de valor à nova tecnologia. As razões da
nâo utilizaçâo por esses países do canal de freqüência intrabanda também
devem ser estudadas, urna vez que essa talvez seja a soluçâo mais
adequada à realidade sócio-econômica de nosso país, pois nâo depende
do pagamento mensal pelo uso do canal de retomo.

Eventuais correlações entre as dificuldades de implementaçâo
de serviços interativos e os modelos de exploraçâo e de implantaçâo
adotados por esses países também devem ser pesquisadas corno forma
de se evitar que determinadas escolhas inviabilizem a utilizaçâo do sistema
de televisâo digital terrestre para se atingir o obj etivo de inclusâo digital.

Há outras questões que também merecem ser respondidas. Que
tipo de acesso à Internet - amplo ou restrito - se pretende promover com
o uso da plataforma de televisâo digital terrestre? Corno a implementaçâo
do canal intrabanda afeta o modelo de exploraçâo do serviço e vice
versa? É possível implementar canal de retomo intrabanda no ambiente

11 Quase todas as URD e todos os televisores integrados comercializados no
Japão possuem adaptador efhernef para conexão a modem ADSL. Esse serviço
de acesso em banda larga está presente em 26% dos domicílios japoneses.
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de monoprogramação em alta definição? Qual é a influência da
implementação de canal de retomo intrabanda sobre o preço da infra
estrutura residencial de televisão digital? Corno isso afeta o preço da
URO? Há necessidade de instalar antena transmissora na casa do
usuário?

Por último, saindo um pouco das questões técnicas e econômicas,
cumpre ressaltar que outras condições das populações que se pretende
incluir digitalmente podem influenciar, de forma negativa, a transformação
da plataforma de televisão digital em instrumento de promoção da inclusão
digital. Por exemplo, a utilização plena de novos serviços interativos
depende fortemente da educação da população. Embora tenba havido,
nos últimos anos, reconbecido aumento dos níveis de alfabetização e
escolaridade, ainda são alarmantes os níveis de analfabetismo funcional
no Brasil. Oe acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Paulo
Montenegro12

, somente 25% dos brasileiros podem ser considerados
alfabetizados funcionais13

Com base nessa pesquisa, Gerolamo e alli. (2004, p.16) antevêem
grandes dificuldades da maioria da população (cerca de 75% são
considerados analfabetos funcionais) lidar com a linguagem associada
aos serviços interativos. Consideram que tais dificuldades podem ser
rninimizadas se os serviços forem desenvolvidos especialmente para uso
na plataforma de televisão digital. Mesmo assim, entendem que será
necessário certo tempo para a adaptação da população à nova linguagem.

Já o acesso irrestrito aos sítios disponíveis na Rede Mundial de
Computadores, exigirá, além de maior preparo educacional da população,
processo contínuo de familiarização com essa nova mídia, urna vez que
o universo da Internet ainda é praticamente desconbecido por grande
parcela da população. Atualmente, 15,3% dos domicílios brasileiros
possuem microcomputadores, sendo que apenas 11,4% possuem acesso
a Internet. Se considerarmos que parte da população acessa a Internet
a partir de outros locais (escolas, trabalho, e quiosques públicos) verifica
se que em 21% dos domicílios há pelo menos urna pessoa que acessa a

12 o Instituto Paulo Montenegro é uma organização sem fins lucrativos vinculada
ao IBOPE.
13 Pessoas capazes de utilizar a leitura e a escrita para fazer fernte às demandas
de seu contexto social e de usar suas habilidades para continuar apresndendo e
se desenvolvendo ao longo da vida.
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Internet. Contudo, se focarnlOs nos domicílios das classes D e E,
verificamos que, respectivamente, em 8% e 1% deles há pelo menos
uma pessoa que acessa a Internet.

Concluindo, não parece conveniente alardear que a implantação
de televisão digital terrestre será capaz de, por si só e de imediato,
resolver os problemas de exclusão digital da população brasileira. Devem
ser levadas em conta as dificuldades identificadas e consideradas as
diversas variáveis envolvidas (técnicas, econômicas, sociais e políticas)
para que não se frustem, mais uma vez, as expectativas, como ocorreu,
nos últimos tempos, com outros programas voltados para promover a
inclusão digital em nosso País.
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