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Resumo
Em fevereiro de 2008, será completada a transi-
ção para a televisão digital nos Estados Unidos. 
Isso significa que as transmissões simultâneas 
dos sinais analógicos e digitais, iniciadas em 
1996, encerram-se nessa data com o desliga-
mento dos sinais analógicos de televisão aberta. 
A data de desligamento já foi adiada mais de 
uma vez, devido principalmente às pressões dos 
radiodifusores. Durante 2008, começaram a ser 
veiculadas pelos radiodifusores campanhas de 
esclarecimento da população sobre a transição. 
Já o governo está oferecendo um subsídio para 
os telespectadores comprarem um conversor 
digital-analógico. Mesmo assim, as autoridades 
estão muito preocupadas quanto ao “dia se-
guinte” do desligamento das transmissões ana-
lógicas, pois ainda há muito desconhecimento 
sobre o assunto por parte dos telespectadores de 
televisão aberta e a maioria deles ainda não en-
tendeu a necessidade de adquirir um conversor 
para poder  assistir televisão depois de fevereiro. 
Embora ainda falte muito tempo para o final da 
transição para a tecnologia digital de televisão 
em nosso País, prevista para 2016, já podemos 
tirar algumas lições da experiência americana 
para o caso brasileiro. 

Palavras-Chave

Televisão digital, transição para TV digital nos Es-
tados Unidos, transição para TV digital no Brasil, 
desligamento do sinal analógico de televisão .

Abstract

On February, 2009, the transition to the digital 
television will be completed at the United Sta-
tes. The simulcast period, when it is  transmitted 
the analog and digital signals together, started 
on 1996 and will finish on next February when 
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the analog signals will be switched off. This 
deadline was delayed several times, mainly 
due to broadcasters pressure. During 2008, 
broadcasters began toair public campaigns 
about the transition and the government is 
offering a subsidy for viewers that buy a di-
gital-to-analog converter box.  Even though, 
american authorities are concerned about the 
analog switch-off day-after. There is a consi-
derably amount of people that is not aware 
about this subject and the great majority of 
viewers of over-the-air televison doesn’t alre-
ady understand that they need to buy a con-
verter box to receive most television  stations 
after February . Although it will take a long 
time until the end of  the transition to the 
digital broadcasting in Brazil, scheduled to 
2016, some lessons can be taken to the brazi-
lian case from the american experience.

Keywords

Digital television, USA digital TV transi-
tion, Brazilian digital TV transition, analog 
signal switch-off.



Introdução

O sistema de televisão aberta (over-the-air television), nos Estados Uni-
dos, prepara-se para o desligamento das transmissões analógicas, 
previsto inicialmente para ocorrer em 2006, e adiado para 17 de 
fevereiro de 2009. As opiniões estão divididas. A agência gover-

namental, NTIA – Department of Commerce’s National Telecommunications and 
Information Administration, a FCC – Federal Communications Commission e os 
radiodifusores acham que a transição para a televisão digital1 será tranqüila, uma 
vez que consideram que as campanhas de esclarecimento, iniciadas em março de 
2008, conseguirão informar adequadamente a população sobre as medidas que 
devem tomar para não ver seus aparelhos de televisão sem imagem e som no dia 17 
de fevereiro do ano que vem2. Já as associações de defesa do consumidor alertam 
para o grande desconhecimento dos americanos sobre o assunto. 

Qual a importância de acompanharmos de perto essa transição? Acontece 
que, embora o Brasil tenha escolhido o padrão tecnológico japonês como base 
para o sistema brasileiro de televisão digital, a metodologia de implantação da 
tecnologia digital na televisão, em nosso País, guarda grandes semelhanças com 
o adotado pelos Estados Unidos, além do fato de que aquele  país possui sistema 
de televisão predominantemente privado, assim como o instalado no Brasil. 

Para viabilizar a transmissão simultânea da programação televisiva nas tec-
nologias analógica e digital, em ambos países, foi dado a cada emissora que ope-
rava no mundo analógico mais um canal digital de 6 MHz, com uma pequena 
diferença: nos EUA, a “consignação” do novo canal foi feita, mediante a inclusão 
de dispositivo na Lei de Telecomunicações de 1996 (Telecommunications Act of 
996), enquanto que, no Brasil, isso foi feito por decreto presidencial (Decreto 
nº 5.820, de 2006). Em ambos os casos, foi previsto um período de dez anos 
de duração para a transmissão simultânea analógica/digital, ao final do qual as 
freqüências analógicas devem ser devolvidas pelas empresas de televisão. 

Outra razão para o interesse nos resultados desse processo é o fato de se 
tratar da primeira experiência de desligamento do sinal analógico em bases 
nacionais em um país que possui dimensões continentais como o Brasil. Até 

1 A transição tratada neste texto refere-se apenas à mudança da televisão aberta da tecnologia analógica 
para a digital. Na verdade, já existem outras formas de transmissão e recepção digital de sinais de tele-
visão, como, por exemplo, por meio de cabo, satélite ou MMDS. Outra forma é a chamada IPTV, que 
transmite sinais de televisão via protocolo de Internet, utilizando serviços de banda larga.

2 Diferentemente da transição da televisão preto e branco para a televisão a cores, na transição para 
a tecnologia digital, após o desligamento das transmissões analógicas, os televisores analógicos serão 
incapazes de receber sinais de televisão aberta sem a adição de uma caixa conversora.
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o momento, o sinal analógico somente foi desligado em pequenos países da 
Europa, tais como Luxemburgo, Holanda, Finlândia, Andorra, Suécia, Suiça, 
Áustria e Estônia3.

Por outro lado, cabe enfatizar que a alta penetração da televisão por assi-
natura naquele País (quase 85 % dos lares americanos possui televisão a cabo 
ou por satélite) é um fator que diferencia a experiência americana da brasileira, 
uma vez que, no Brasil, verifica-se praticamente o inverso: apenas 15% dos lares 
possuem serviço de televisão por assinatura. 

Como definir a data de desligamento? 
O estabelecimento de uma data para o desligamento das transmissões ana-

lógicas de televisão é uma tarefa de difícil equacionamento, pois existe uma 
série de fatores que podem influenciar o ritmo da implantação da tecnologia 
digital. O primeiro fator que condiciona o ritmo da mudança é a capacidade 
de investimento das emissoras, para arcar com diversos custos associados à tran-
sição para a nova tecnologia. Os investimentos envolvem desde a aquisição de 
transmissores digitais, a instalação de novas antenas,  reformas nos estúdios de 
gravação e treinamento de pessoal,  até a introdução de cenários, guarda-roupas 
e maquiagens mais sofisticados. O segundo fator que possui grande influência 
no processo é o interesse despertado na população pela nova tecnologia.

Ambos os fatores estão obviamente submetidos a uma análise do balanço 
entre custo e benefício tanto pelos telespectadores como pelas emissoras, embora 
estas últimas sejam obrigadas a cumprir cronogramas de instalação estabelecidos 
pelo poder concedente. 

O terceiro fator, que pode afetar o ritmo da transição e que, de alguma for-
ma, influencia os dois anteriores, é a possibilidade vislumbrada, principalmente 
pelos radiodifusores, que detém poderosos mecanismos de pressão, de que haja 
adiamentos da data pré-definida. 

A análise desses fatores exige do poder público a adoção de medidas para 
evitar atrasos na digitalização das emissoras, que podem inviabilizar a manuten-
ção da data de desligamento. Nos Estados Unidos não foi diferente. A primeira 
data estabelecida, 31 de dezembro de 2006, foi submetida, desde o início, à con-
dição de que 85% dos mercados atendidos pelas emissoras de televisão aberta 
analógica  estivessem atendidos com transmissão digital. 

O atendimento da primeira data foi fortemente questionado pelos radiodi-
fusores, sob a alegação de que o cronograma para início das transmissões digitais 

3 “Digital television transition”, http://en,wikipedia.org/wiki/Digital_switchover



258 Cadernos ASLEGIS | 34 • maio/agosto • 2008

pela maioria das emissoras somente foi implementado pela FCC no final de 
1998. Ao mesmo tempo, as emissoras públicas alegaram que não podiam arcar 
com os custos envolvidos e conseguiram da agência uma extensão do prazo para 
o início de suas transmissões digitais. 

Do lado dos consumidores, o processo também não é simples, pois os te-
levisores digitais, únicos capazes de prover um ganho substancial de qualidade 
de imagem e som, pois recebem os sinais digitais e possuem maior resolução de 
imagem, eram muito caros de início, embora seus preços venham caindo signi-
ficativamente nos últimos anos. As caixas conversoras (do sinal digital para ana-
lógico) - set-top boxes, em inglês, são mais baratas, mas sua penetração também 
não se dá rapidamente, pois há um grande desconhecimento da população sobre 
seu uso. Ademais, feita uma análise custo benefício, a maioria dos telespectado-
res pode concluir que se trata de algo que não agrega valor ao equipamento de 
televisão que ele possui em sua casa. Quanto mais longe estiver a data de desli-
gamento do sinal analógico, mais correta essa analise, pois será somente naquele 
momento, que os telespectadores terão uma maior percepção de sua utilidade, 
pois sem acoplar um set-top box aos seus televisores analógicos não será possível 
receber o sinal digital, único a ser transmitido após o desligamento4.

Esse conjunto de fatores fez com que a primeira data de desligamento defi-
nida pelo congresso americano fosse adiada. Em 2005, aquele órgão estabeleceu 
uma nova data limite – 17 de fevereiro de 2009 – para a devolução das freqüên-
cias analógicas e para o início das transmissões somente digitais. 

Nova destinação para a faixa de freqüências hoje destinada somente à 
televisão 

A definição de nova data limite para o desligamento do sinal analógico foi 
fortemente condicionada pelo interesse do governo americano em leiloar as fre-
qüências5 usadas pela radiodifusão analógica. De acordo com o estabelecido em 
lei, aprovada em 2005, e denominada Lei da Transição da Televisão Digital e de 
Segurança Pública (Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005), 
os recursos arrecadados em leilão, da ordem de 10 bilhões de dólares, deveriam 

4 No mínimo, 19,6  milhões de domicílios recebem somente televisão aberta, isto é não possuem 
assinatura de televisão fechada. Outros 14,9 milhões de domicílios possuem televisores em uso se-
cundário, nas cozinhas e quartos, que também só recebem sinais de  televisão aberta. No total, 
estima-se que existam cerca de 70 milhões de aparelhos de televisão em risco de perderem seus sinais 
após a transição (www.nab.org).

5 O interesse por essas freqüências, na faixa de 700 MHz (canais 52-69) aumentou sobremaneira, 
nos últimos anos, com o crescimento vertiginoso das comunicações móveis e o surgimento de novas 
tecnologias como o WiMax.
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ser destinados a um fundo para financiar os custos da transição digital e da 
implementação de programas de segurança pública. Desse montante, contudo, 
cerca de 7,4 bilhões foram vinculados à redução do déficit público. 

Outra motivação que condicionou a aprovação da referida lei foi a destinação 
de parte das freqüências analógicas a serem devolvidas pelos radiodifusores para 
suprir deficiências dos sistemas de comunicação voltados para a segurança6. Essa 
nova destinação ganhou muita importância após os ataques terroristas de 11 de 
setembro de 2001, que revelaram falhas na segurança pública, e depois que a re-
gião de Nova Orleans foi devastada pelo furacão Katrina, demonstrando que os 
sistemas de defesa civil não estavam preparados para esse tipo de desastre natural. 

Cumpre esclarecer que a data limite de 17 de fevereiro de 2009 não se aplica a 
todas as emissoras, somente às geradoras de alta potência (full-power televisions)7. 
A partir de modificação incluída na Lei de Telecomunicações de 1996 pela le-
gislação de 2005, as outras emissoras chamadas genericamente de LPTV8(low-
power televisons), deixaram de estar obrigadas a digitalizar seu serviço, podendo 
continuar a transmitir apenas o sinal analógico, até que seja definida nova data 
de transição para esse segmento.

Mecanismos de controle do mercado de aparelhos de televisão
Na mesma lei de transição, foi estabelecido o programa de incentivo à  aqui-

sição de set-top boxes pela população. Com a iniciativa, previu-se o gasto de 990 
milhões de dólares com a concessão de subsídio de 40 dólares sobre a compra 
desses equipamentos que custam de 50 a 70 dólares americanos. O programa 
prevê a concessão de até dois cupons por residência, que podem ser solicitados, 
por telefone ou pela Internet, no período de janeiro de 2008 até março de 2009, 
e utilizados no prazo de noventa dias. 

6 Os canais 60, 61, 68 e 69 serão realocados para sistemas de segurança pública (polícia, bombeiros 
e resgate de emergência). Os outros canais serão utilizados para serviços avançados sem fio comer-
cializados ao público em geral, como por exemplo o MediaFlo, serviço de transmissão de conteúdo 
audiovisual desenvolvido pela Qualcomm.

7 A Lei de Telecomunicações de 1996 previa a digitalização de todas as emissoras antes de ser emen-
dada pela Lei da Transição Digital e de Segurança Pública de 2005.

8 Serviço criado em 1982 para prestação de serviços de televisão orientados a pequenas comunida-
des, sejam elas localizadas em áreas rurais ou urbanas. A  classificação LPTV  inclui também as cha-
madas estações classe A que já existiam antes da criação do serviço e que possuem uma certa proteção 
contra interferências não prevista para os outros tipos de LPTV. Esse segmento de emissoras engloba 
ainda as retransmissoras de televisão (translator stations) que levam o sinal das geradoras a comuni-
dades muito afastadas ou localizadas em áreas nas quais o sinal da geradora sofre interferência devido 
às condições geográficas. The DTV Transition and LPTV/Class A/Translator Stations FCC Consumer 
Advisory
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Regulamentação complementar à referida legislação foi editada pela FCC 
com o objetivo de regular o mercado de televisores. Em março de 2007, a agência 
editou norma proibindo a fabricação, importação ou montagem de qualquer tele-
visor contendo um receptor analógico, exceto se ele contiver também um receptor 
digital. Para permitir a comercialização de estoques, os revendedores foram auto-
rizados a vender televisores que contém apenas receptores analógicos, desde que 
nos pontos de venda, nos catálogos e nos sítios de Internet seja divulgado alerta 
aos consumidores de que aqueles aparelhos não serão capazes de receber o sinal 
de televisão aberta após 17 de fevereiro de 2009, a não ser que a ele seja acoplado 
uma caixa conversora.9

Restando apenas alguns meses para o desligamento do sinal digital, como 
será que se encontra a situação da televisão digital aberta nos Estados Unidos? 

Estágio atual da digitalização da televisão nos Estados Unidos
Do lado das emissoras, dados de fevereiro apontam que somente 9% das ge-

radoras10 (full-power stations) ainda não estão transmitindo em tecnologia digital 
e apenas três delas afirmam que não estarão preparadas para a transição em feve-
reiro de 2009. Apesar desses números, há quem considere que a implantação da 
televisão digital naquele país está num estágio muito aquém do esperado, uma 
vez que a transmissão de vários programas em um único canal - multicasting, em 
inglês – , uma das promessas que acompanharam a implantação da televisão di-
gital, foi implementada apenas por uma minoria. Outro problema que vem sen-
do levantado é a cobertura do sinal digital que, em alguns casos, pode ser menor 
do que a do sinal analógico. Se esse problema não for resolvido a tempo, alguns 
americanos podem não receber o sinal de televisão, mesmo tendo adquirido um 
televisor digital ou um set-top box. Isso também pode ocorrer com aqueles que 
não adquirirem, além de um dos equipamentos citados, uma antena adequada 
para recepção de transmissão digital, necessária em algumas situações. 

Do lado dos telespectadores, os resultados também preocupam, pois 9,4 % 
das residências ainda estão completamente despreparadas para a transição, isto é 
nenhum dos aparelhos de TV disponíveis no domicílio está pronto para receber 
o sinal digital. Isso se explica pelo baixo nível de conhecimento e de interesse da 
população sobre a transição para a televisão digital. 

O programa de subsídios à compra de set-top boxes também é acusado de não 
ter funcionado adequadamente. Há reclamações quanto ao pequeno volume de 

9 DTV Enforcement, www.fcc.gov/eb/dtv

10 National Association of Broadcasters (www.nab.org)
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recursos liberados para o programa e do pequeno prazo (noventa dias) dado aos 
telespectadores para utilizarem os cupons fornecidos pelo governo. Esse pequeno 
prazo é apontado por entidades de defesa do consumidor como a principal razão 
para o insucesso da iniciativa, pois muitas pessoas receberam os cupons, mas não 
conseguiram comprar a caixa conversora, dentro dos noventa dias estipulados, de-
vido à falta de estoque de equipamentos nos revendedores. Até maio, 15,3 milhões 
de cupons haviam sido solicitados, mas apenas 2,3 milhões utilizados. Em agosto, 
esses números saltaram respectivamente para 22 e 7,7 milhões. Com a aproxima-
ção da data de transição, há grandes preocupações com a falta de equipamentos 
conversores para atender a uma possível explosão da demanda. 

A pergunta que fica no ar é: será que o prazo estabelecido para o desligamen-
to vai ser outra vez adiado? Parece-nos que, desta vez, as pressões dos radiodifu-
sores e a baixa penetração dos set-top boxes  nos lares que dependem apenas da 
televisão aberta não serão motivos suficientemente fortes para adiar novamente 
a data limite, uma vez que o leilão previsto na lei de 2005 já foi realizado em 
março passado. Mesmo não tendo sido leiloadas todas as freqüências, pois não 
houve nenhum lance para a aquisição do bloco D (faixa de freqüências destina-
da aos serviços de segurança pública), foram arrecadados 19,6 bilhões de dóla-
res, quase o dobro do previsto em 2005. A entrada desses recursos no tesouro 
americano para abater o déficit público, conforme prevê a legislação, deve estar, 
obviamente, vinculada à outorga das freqüências leiloadas às empresas vencedo-
ras, o que torna improvável que haja mudanças no cronograma de desligamento 
das transmissões analógicas. 

Impacto da digitalização da televisão aberta nos serviços de televisão 
por assinatura

Nos Estados Unidos, as discussões que se travam a respeito da operação da 
televisão a cabo após a transição digital são muito diferentes das que ocorrerão no 
caso brasileiro, até porque, como já dissemos anteriormente, oitenta e cinco por 
cento de domicílios americanos possui uma assinatura de televisão. A polêmica 
gira em torno do fato de que lá as operadoras de televisão por cabo não aceitam 
ser obrigadas a levar os canais de televisão aberta digitais. Já as emissoras abertas 
consideram fundamental que o cabo continue a levar seus sinais após a digitali-
zação. Essa disputa foi decidida pela FCC, que deliberou, em fevereiro de 2005, 
por quatro a um, que as operadoras de televisão por cabo não estavam obrigadas a 
transmitir a programação das emissoras de televisão aberta após a transição. Con-
tudo, para evitar que assinantes de televisão por cabo fiquem sem receber os canais 
de televisão aberta após o desligamento dos sinais analógicos, caso não adquiram 
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um set-top box, aquela agência deliberou que as operadoras de TV a cabo serão 
obrigadas a continuar levando os sinais dos radiodifusores locais até 2012. 

Essa disputa será, com certeza, travada quando chegar a hora de desligar o sinal 
analógico no Brasil. A legislação atual de televisão por cabo obriga essas operado-
ras, na sua área de prestação de serviço, a tornarem disponíveis “canais destinados à 
distribuição obrigatória, integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, 
da programação das emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em 
VHF ou UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a área do serviço de TV 
a Cabo e apresente nível técnico adequado, conforme padrões estabelecidos pelo Poder 
Executivo”11. Isso significa que, se não houver alteração na legislação vigente até 
2016, se as emissoras de televisão aberta não quiserem mais fornecer seu sinal (na-
quele momento, digital) às operadoras de televisão por cabo, os assinantes desse 
serviço, que tiverem interesse em assistir à programação dos canais de televisão 
aberta, serão obrigados a adquirir uma caixa conversora (além do conversor da TV 
a cabo) ou um televisor digital integrado. 

Algumas lições para o Brasil
Embora ainda restem quase oito anos até a data de desligamento das trans-

missões analógicas em nosso País, prevista para 29 de junho de 2016 (Art. 10 do 
Decreto nº 5.820, de 2006), que lições podemos retirar dessa experiência para 
o caso brasileiro? 

Antes de enunciar algumas lições a serem tiradas do caso americano, há que 
referir que os resultados dos primeiros oito meses da processo de digitalização da 
televisão em nosso País apontam para uma baixa adoção por parte dos telespec-
tadores e para problemas de cobertura, no caso da cidade de São Paulo, primeira 
cidade a ter os sinais de televisão digitalizados, em dezembro de 2007. Dados 
apresentados no congresso da SET, realizado em agosto último em São Paulo, 
indicaram a venda de apenas 40 mil conversores naquela capital.

 A primeira lição está relacionada com possíveis dificuldades práticas de obrigar 
que emissoras de baixa potência e retransmissoras de televisão, públicas e privadas, 
cumpram o cronograma de dez anos. Apesar de haver um esquema de consignação 
de freqüências definido em portaria do Ministério das Comunicações (Portaria nº 
652, de 2006), que define prazos de acordo com o porte da emissora e prevê ainda 
um prazo máximo de dezoito meses para a implantação das transmissões digitais 
após o licenciamento da estação pelo referido órgão, existe a possibilidade de algu-
mas emissoras não atenderem os prazos estabelecidos. 

11 Art. 23, inciso I, da Lei nº 8.977, de 1995 (Lei de TV a cabo)
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A segunda lição que podemos extrair dessa discussão é a necessidade de se 
definir percentual mínimo de cobertura que deverá ser atendido pelas emissoras 
antes que se proceda o desligamento, o que não foi feito no caso brasileiro. Ade-
mais, é necessário monitorar a penetração da televisão digital nos domicílios bra-
sileiros. A mera disponibilização do sinal digital não garante que os consumidores 
irão tomar a iniciativa de adquirir uma caixa conversora ou um televisor digital 
antes da data do desligamento. Isso pode ocorrer por diversas razões, tais como o 
desconhecimento do processo de implantação da nova tecnologia e de suas impli-
cações, e o alto preço de venda dos equipamentos, a falta de percepção da utilidade 
da caixa conversora que, em muitos casos, não agregará muito ao atual televisor 
analógico, entre outras. 

Outra lição a ser tirada da experiência dos Estados Unidos é a importância 
de programas de subsídios para a aquisição das caixas conversoras. Da experi-
ência americana, pode-se extrair que sua implementação não pode, contudo, 
ser deixada para a antevéspera do desligamento, pois isso pode acarretar des-
balanceamento entre os ritmos de crescimento da demanda e da oferta desses 
equipamentos e inviabilizar o programa. 

Por último, cabe enfatizar que as campanhas de esclarecimento dos teles-
pectadores devem ser feitas com muita antecedência e não devem ser deixadas 
apenas sob a responsabilidade dos radiodifusões e dos fornecedores de equipa-
mentos. Caberia ao Ministério das Comunicações e à Anatel elaborar cartilhas 
e divulgar constantemente as principais informações sobre a introdução da tele-
visão digital em nosso país. 
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