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o Decreto n° 5.820 de 2006, que estabelece as diretrizes do Sistema

Bras ileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD -T , introduz importante modificação no

o rdenamen to jurídico da televisão aberta brasileira . Até en tão a outorga era local, isto é, a

ou torga era concedida para uma localidade onde, obrigato riame nte, devia ser ins talada a

antena. A altura da antena e a potênc ia dos transmissores são definidas em fun ção das

características locais, como geografia, área, pop ulação , etc.

O Decreto mencionado, em seu artigo 12, faz a reserva de 4 canais de

6 mghz ao Poder Executivo, para serem utilizados em todo o País.

E sta dispos ição caracteriza uma outorga, ou ao menos uma reserva

de canais para serem explorados pelo m esm o ente em todas as localidades do país. Passa a

existir, assim , uma outorga naciona l para a TV abe rta, figu ra an tes inexisten te .

E sclareça-se, para bem en tender o assunto, que quando se fala de TV

aberta estamos falando de TV terrestre, isto é, TV irradiada por ondas hertzianas a partir de

antenas ins talada s no solo e destinada a ser livrem ente cap tada pelo público . N isso diferencia

se da TV por assinatura, paga pelo assinan te, que pode ser tran smitida por saté lite, cabo, ou

me smo por antenas. D iferencia-se, também , dos sinais cap tado s pelas cerca de 16 m ilhões de

antenas parabólicas existentes no país. Como não há a transmiss ão por antenas terrestres, ou

não há a recep ção livre, não se tra ta de serviço de televisão aberta.

Embora muitas v ezes o s canais sinto nizados sejam o s me smo s, a TV

por ass inatura e o serviço das parabólicas não são co nside rados pel a legislação como serviço

de telev isão mas de telecomunicações. É este um fato da convergência tecnológica que o

ordenam en to legal não consegue acompanhar. A situação vai so frer nos próxim os anos um

embaralhamento ainda maior. Para ficarmos apenas no campo da telev isão / vídeo citamos

apenas o IPTV (sigla, em inglês de protocolo da Internet para telev isão), que segundo muitos

prognós tico s fará m igrar gra nde parte da audi ência de TV para a TV via Internet, modificando

radicalmente tanto a difusão do serviço quanto o mercado.

O s Poderes Legislativo e Judiccirio não tiveram garanti do, no

D ecreto n° 5.820, de 2006" um canal nac ional para as suas em issoras, apesar de estas, ao

co ntrário das do Poder Executivo, já serem todas existen tes (IV Câmara, TV Senado e TV

Justiça). Es ses poderes já exp ressaram este desejo , seja nas conversações entre si e com o

Poder Executivo, seja com o desejo de co locar esta de stinação no ordename nto legal, como

propõe o Projeto de Lei n° 7.096, de 2006 apresentado na Câmara dos Deputados pelos

Parlam entares integrantes do Conselho de Alto s E studos e Avaliação Tecnológica.

Sem dúvi da, as TVs estatais federais, sejam as existentes (fV Câmara,

TV Senado, TV N acional e TV Justiça), se jam as novas, p revistas no D ecreto n? 5820, de
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2006, prestam, ou podem prestar, um grande serviço à administração pública, à democracia e à

jus tiça do País, sendo de tod o interessante que todas co ntem com uma outorga nacional para

que possam efetivame nte chegar a todos os brasileiros .

É prec iso, porém, examinar a melhor fo rm a técnica e econ ômica

para se fazer isso .

N o caso da TV ana lógica, cad a canal de 6 mghz era su ficiente para se

transm itir ape nas um p rograma, em de finição baixa (480 linhas). Já a TV D igital pode ter

capacidades maiores, que va riam em fun ção do software de co m p ressão de imagens que vier a

ser utili zado pela pelo Sistema Brasileira de TV D igita l - SBTVD, o que ainda não es tá

de finido . Se for utilizado o MPEG2 será possível , em cada canal de 6 mghz, tran sm itir uma

programação em alta definição (HDTV) (1.080 linhas) ou 4 program açães em definição

standard (SDTV) (480 linhas). Já se o so ftwa re escolhido for o MPE G 4 será possível

transmitir, em 6 mghz, algo com o 2 program ações em HDTV ou 8 programações em SDTV

ou, ainda , 1 programação em HDTV e 4 program ações em SDTV.

O D ecreto n° 5.820, de 2006, definiu qu e cada emissora d e TV

analógica atual rec eberá, em consignação, um cana l de 6 mghz para a operar a TV D igita l. O

Inciso I, artigo 6° do D ecreto menciona que o SBTVD transmitirá em HDTV e SDTV. Não

há maiores deta lhamentos, como, por exemplo, se a em issora pode tra nsmitir em múltiplas

program aç ões em SDTV ou em apenas uma.

Alguns países d a Europa, como a Grã-Bre tanha, para melhor

aproveitamento do espectro, não ad otaram o HDTV, mas o SDTV, repart indo o canal de 6

mghz em 4 programações, já que adotaram o p rogram a de compressão MPEG2. Com isso,

tiveram que, obrigatoriame nte, adotar a figura do operador de red e. Isto porque o s 6 mghz

pode m ser subd ivid idos mas a transm issão de to dos os ca nais resultantes da subd ivisão tem

que ser simultânea e pe lo mesmo equipame nto.

O Operador de Rede é um ente que tem a outorga apenas para faze r

as irradiações dos canais de televisão que recebe dos prestadores, não pode ndo fazer qua lque r

inserção de conteúdo.

No Brasil, como o D ecreto 5.820, de 2006 , prevê 6 mghz para cada

em issora, a figu ra do operador de rede não é obrigatória e, talvez por isso , nã o tenha sido

prevista. Isso não sign ifica, porém , que ela não possa ser muito útil. Q uando fo rem feitas

novas outorga s, nos lo cais onde há freqüências disponíveis atualmente ou quando as

freqüê nc ias analógicas fo rem devolvidas pelas emisso ras, poderá ser interessante subdividir o s

6 mghz e fazer um maior número d e outorga s, apesar da limitação técnica de operar apenas

em SDTV e não em HDTV.

Mas no caso d as TVs da União - as 4 de finidas no Decreto N ° 5.820,

de 2006 e as 3 d os Pod eres Legis lativo e Judiciário, ê interessante que o Operador de Rede seja

intro duzido de imediato, A economia resu ltante para a União será muito grande, já que uma

antena e um transm issor poderá servir a todas as TVs da União .
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A implantação de uma antena de transmissão de televisão para uma

grande cidade, com seus transmissores e toda a infraestrutura, custa cerca de 8 m ilhões de

reais, conforme aponta o estudo " Modelo de Referên cia - Sistem a Brasileiro de T elevi são

D igital Te rres tre", elaborado pel a Fundação CPqD para o Ministério das Co municações. Para

cobrir todas as sedes dos 5.564 municípios brasileiro s serão necessárias, praticam ente, um a

an tena por município. Mesmo que o custo médio seja de 20% do valor apontado, o custo total

será de mais de 8 bilhões de reais para cada um dos Poderes da União.

Es te pequeno exercício de cálculo deixa claro que, por este caminho ,

di ficilmente teremos uma TV estatal do porte pretendido, com presença amplamente

disseminada no território brasileiro .

Além disso, cabe indagar da nece ssidade de que cada um dos 7 canais

poss a tran smitir até 8 programações , num total de até 56 program ações estatais. É do interesse

do Poder Público? O s prestadores da TV come rcial privada aceita rão este sistem a? O

m ercado comporta tanta o ferta?

Pode-se ob jetar que, com o compartilhame nto proposto, não se

poderá fazer tran smissões em HDTV, ma s apenas em SDTV. D iga-se, em primeiro lugar que

o sinal em SDTV tem qualidade bem sup erior ao sinal analógico atual. Po r outro lado, as TVs

públicas são mais inform ativas que de entre tenime nto e, nesse caso, um a qualidade um pouco

inferior do sinal não trará prejuízo algum . A economia resultante, como foi demonstrado, será

muito grande.

Assim sendo, acreditamos que a melhor alterna tiva seria destinar dois

ou três canais de 6 meghz para serem ope rados em multiprogramação (SDTV) pelos

emissoras do s três pod eres da União, destinando, ainda, programaçõ es para as TVs estaduais,

as Assembléias Legislativas, as TVs dos municípios e as TVs Comunitárias, todos com um a

programação em SDTV, criando-se a figura de um Operado r de Rede - que poderia ser

público ou privado - que far ia a implantação e a opera ção das antenas e transmisso res,

recebendo pelos serv iços prestados o pagamento dos veiculadores da programação.

Com esse sistema, além da eco nomia resultante, se alcançará uma

cob ertura mu ito maio r e em mu ito meno r tempo.
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