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RESUMO 

 

Partindo dos estudos Críticos das Políticas Públicas da Comunicação, este estudo busca 
compreender como se deu processo de implantação da TV Digital no Brasil, no período em que 
foi definido o padrão tecnológico japonês ISDB a ser adotado como base do padrão Sistema 
Brasileiro Digital de Televisão Terrestre (SBTVD-T) até a definição do cronograma de transição 
do sistema analógico para o digital. O Brasil, após décadas de desrespeito as políticas públicas 
que norteiam os setor de comunicação a favor da formação de grandes redes de televisão, tem a 
oportunidade de corrigir falhas que possibilitaram a criação do monopólio desta mídia. A 
implantação do SBTVD-T se apresenta como uma oportunidade de proporcionar a ampliação e a 
redistribuição de canais de radiodifusão televisiva de maneira democrática. A decisão está nas 
mãos do Governo Federal, que tem o dever de regulamentar e regular os serviços públicos de 
interesse da nação. Cabe a ele então ouvir a sociedade e defender o direito dos cidadãos através 
de políticas públicas eficientes. É sobre esta realidade que este estudo pretende discutir, já que é 
possível constatar que pouco se sabe sobre as potencialidades  e dificuldades de implantação 
desta nova tecnologia digital no sistema de televisão aberto e gratuito do Brasil. 
 

Palavras-chave: TV Digital, Democratização, Políticas Públicas de Comunicação. 

 

 

ABTRACT 

Considering the Critical Studies of the Public Politics of the Communication, this study intends 
to understand how the process of implantation of the Digital TV happens in Brazil, in the period 
when Japanese technological standard ISDB was adopted as base of the Sistema Brasileiro 
Digital de Televisão Terrestre (SBTVD-T) standard until the definition of the chronogram of 
transition of the analogical system for the digital one. Brazil, after decades of disrespect the 
public politics that guide the sector of communication in favor of the formation of great nets of 
television, has the chance to correct imperfections that make possible the creation of the 
monopoly of this media. The implantation of the SBTVD-T represents a chance to provide the 
redistribution of televising radio channels in democratic way. The decision is at the hands of the 
Federal Government, that has the prescribed duty of regulating the services public of interest of 
the nation. It fits then to hear the society and to defend the right of the citizens through efficient 
public politics.  It is on this reality that this study intends to argue, since it is possible to evidence 
that there are few information about the potentialities and difficulties of implantation of this new 
digital technology in system of the open and gratuitous television of Brazil. 
 
 

Keywords: Digital TV, Democratization, Comunication Public Politcs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da década de 1950, quando a TV chegou ao Brasil, até  hoje, às vésperas 

da implantação da TV Digital, muita coisa mudou. No começo, com a TV Tupi Difusora, de 

Assis Chateaubriand, o receptor era equipamento de luxo, com transmissão em preto e branco e 

pouca qualidade de imagem. Passamos a receber o sinal em cores em 1971. Mais tarde pudemos 

contar com transmissões via satélite e, a última grande mudança no sistema de televisão do país 

foi a chegada da TV a Cabo. Uma história que ficou registrada no século passado e, agora, em 

meio à implantação da tecnologia digital nos mais diversos setores da comunicação, o Brasil 

anuncia a instalação do Sistema de Radiodifusão1 Digital Terrestre baseado na tecnologia 

japonesa.  

Um comitê, com representantes da sociedade, governo e  emissoras de tevê foi criado em 

20032 para estudar e opinar sobre os modelos de TV Digitais em operação no mundo 

(Americano, Europeu e Japonês), mas por motivos não devidamente esclarecidos à população e 

contrários à opinião do meio científico, o Ministério das Comunicações anunciou no dia 29 de 

junho deste ano3, através do Decreto 5.820, que o ISDB-T (Integrated Services Digital 

Broadcasting Terrestrial) é o ideal para o Brasil, encerrando o debate sobre a escolha do padrão 

brasileiro. 

Com esta decisão, mais uma vez o país pode estar perdendo a oportunidade de 

desenvolver uma tecnologia própria, capaz de atender às necessidades do sistema de tevê aberta 

gratuito brasileiro, principalmente, no sentido de democratizar os veículos de comunicação, que 

hoje estão concentrados nas mãos de poucos empresários que dominam o setor. A iniciativa 

poderia também alavancar o desenvolvimento nacional na produção de equipamentos de alta 

tecnologia, como semi-condutores (componentes eletrônicos utilizados na fabricação de 

equipamentos digitais, como computadores e as TVs digitais). 

A TV digital apresenta-se como uma mídia capaz de integrar som, imagem e 

interatividade, aliados à qualidade de transmissão de sinais, buscando melhorar o processo de 

                                                 
1 Radiodifusão: É a espécie de serviço de telecomunicação destinado a ser recebido direta e livremente pelo público 
em geral, compreendendo radiodifusão sonora e televisão. É um serviço público cuja atividade deve ser 
desempenhada pelo Estado para satisfação das necessidades coletivas ou de interesse geral, submetida ao direito 
público, exorbitante e derrogatória do direito comum, (LOPES, 1997). 
2 Decreto presidencial º 4.901 de 27 de novembro de 2003 
3 Decreto presidencial Nº 5.820 de 29 de junho de 2006 
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comunicação da mídia televisiva aberta brasileira podendo não apenas oferecer um meio físico de 

transmissão de sinal televisivo mais eficiente e moderno, mas pode também transformar o 

formato da mídia no país. 

“O processo de implantação da TV Digital no Brasil” apresenta então, um breve apanhado 

da situação em que se encontra a Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), partindo da 

posição de autores e pesquisadores, passando pelas informações divulgadas pela imprensa à 

sociedade e a posição do Governo Federal sobre o assunto, através de uma pesquisa documental. 

Neste sentido, este estudo buscou compreender o processo de implantação do SBTVD 

desde o dia 29 de junho de 2006, dia que foi anunciado pelo Ministério das Comunicações a 

adoção do sistema japonês como base para a radiodifusão no Brasil, até 10 de outubro, quando 

foi divulgado o cronograma de transição do sistema analógico para o digital, o que deve 

acontecer até 2016. Assim, questionamos as perspectivas da TV Digital no Brasil, a partir do 

entendimento dos elementos e das características que devem estar presentes neste modelo de 

televisão aberta e gratuita, para que as mudanças possam acarretar na democratização desta 

mídia. 

Convém destacar que se trata de um estudo relevante, não só pela atualidade do tema, mas 

também porque as questões que envolvem a TV Digital estão a exigir, tanto do poder público, 

como das emissoras de televisão, uma maior atenção, pois a inclusão digital ainda está longe de 

atingir níveis ideais na sociedade brasileira. 

Além disso, o tema está em consonância com uma das linhas de pesquisa implementadas 

pelo Curso de Comunicação Social – Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, que tem 

como um dos objetivos tratar da aplicação e o uso das tecnologias da informação para a 

compreensão da pluralidade de fenômenos ligados à dinâmica social e o impacto das novas 

tecnologias na cultura contemporânea. 

 Ressalta-se ainda, a importância que tem no aprimoramento do aprendizado acadêmico o 

acompanhamento e a análise das discussões, tanto na esfera governamental e política, quanto por 

parte da imprensa e da sociedade civil acerca de um assunto que irá provocar mudanças 

conceituais no atual sistema de mídia televisiva. Por propor explorar este conteúdo de maneira 

mais exaustiva, o estudo se apresenta adequado para uma monografia final de graduação. 

Para dar conta da proposta de estudo, após a introdução apresentamos uma abordagem 

teórica das bases bibliográficas que deram suporte para este estudo. Dentro deste capítulo 
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encontraremos estudos sobre as políticas da comunicação, a legislação do setor de 

telecomunicações e um panorama do cenário brasileiro de televisão. 

Em seguida, no capítulo da metodologia descrevemos as etapas e métodos utilizados na 

pesquisa, assim como as categorias definidas para serem analisadas. 

Na parte da análise documental, fizemos um apanhado sobre o processo de implantação da 

TV Digital no Brasil através das informações apresentadas em dois sites  de notícias, Folha on 

line  e O Globo  on line. 

Para concluir o estudo levantamos alguns questionamentos sobre os o contexto em que está 

sendo implantado o Sistema Brasileiro Digital de Televisão Terrestre com o objetivo de entender 

e colaborar com este processo que trará grandes mudanças estruturais e de conteúdo no meio 

televisivo. Nossas conclusões são baseadas nas informações sobre a TV Digital no Brasil 

disponíveis na imprensa, e, portanto, esperamos como qualquer cidadão que este processo seja 

finalizado levando em conta a garantia do direito à informação.  
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2 POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Este trabalho,  que busca analisar como está sendo feito o processo de implantação do 

Sistema Brasileiro Digital de Televisão Terrestre (SBDTV-T), tem como suporte teórico 

direcionamentos e conceitos da Economia  Política Crítica dos meios de comunicação de massa. 

Este referencial, segundo Graham Murdock, não busca apenas entender a organização deste 

sistema, mas na verdade quer estudar as relações sociais entre quem controla a mídia e quem a 

consome. 

 

 (...) a Economia Política preocupa-se como diferentes modos de financiar e organizar a 
produção cultural (e produção em geral) têm notável conseqüência para a variedade de 
discursos e representações no domínio público e sua acessibilidade para as audiências 
(MURDOCK, 1999, p. 87). 
 

De acordo com Golding e Murdock (1996, p. 16), na segunda metade da década de 90 

existiam quatro fatores que influenciavam diretamente nas mudanças da produção da informação: 

“o crescimento da mídia, a expansão dos conglomerados de comunicação, a mercantilização e a 

alteração do papel interventor do Estado e do governo”, fatores que são preponderantes ainda nos 

dias de hoje. Entretanto, podemos salientar um outro fator que tem afetado este processo, a 

convergência tecnológica. Este último, interfere no controle das comunicações através da união 

de setores, como a telefonia, a internet, a TV a Cabo e os próprios veículos de comunicação. 

No modelo de economia neoliberal em que vivemos, a tecnologia é um elemento 

fundamental para as grandes mudanças. Através dela, potencializou-se o processo de 

globalização, com a transmissão de notícias, imagens, dados por satélites e cabos de fibra ótica, 

que podem emitir instantaneamente a qualquer residência partindo de qualquer outro ponto da 

terra.  

Nesse cenário, não cabem mais as regulamentações nacionalistas, do modelo fordista em 

meio a esta realidade, pois o nacional foi substituído pelo global, e trouxe como conseqüência o 

aumento da concentração do poder dos veículos de comunicação monopolizados, como destaca 

Venício A. Lima: 

 
No cenário da globalização contemporânea, as conseqüências mais evidentes da 
convergência tecnológica no setor de comunicações e a enorme e sem precedente 
concentração da propriedade, que provoca a consolidação e a emergência de um 
reduzido número de mega empresas mundiais. Ademais, a onda internacional 
liberalizante de privatizações e desregulamentação (...) provocou uma avalanche de 
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aquisições, fusões e joint ventures envolvendo Estados nacionais, bancos, grades 
empreiteiras e empresas transnacionais privadas, estatais e mistas (LIMA, 2004, p.91). 
 

Para acompanhar e entender estas mudanças que envolvem a economia, a política e a 

comunicação surgiram as correntes de estudiosos desta área. Os estudos sobre economia política 

da comunicação começam a se desenvolver na década de 60 (MATTELART, 2004). É neste 

momento que pensadores passam a se preocupar com o fluxo de informação, onde os países ricos 

do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, concentram as informações.  A 

partir de 1975 as políticas públicas de democratização da cultura se confrontam com a lógica de 

mercado internacional. Assim, os estudos sobre as políticas da comunicação buscam há mais de 

40 anos defender o direito à informação igualitária e descentralizada através de políticas públicas. 

As idéias liberalistas, pós-fordistas4, segundo SANTOS (1999), foram postas em prática 

no período pós II Guerra Mundial e começaram a ser aplicadas efetivamente no final da década 

de 70 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Posteriormente, este modelo se estabeleceu 

internacionalmente nos anos 80. Durante este período, o neoliberalismo econômico encontrou o 

cenário ideal para sua aplicação. Nos países desenvolvidos, as mudanças eram urgentes, pois as 

ações governamentais não atendiam às necessidades da população com eficiência, e nos países 

subdesenvolvidos, a adoção de novas regras comerciais foi imposta por organismos financeiros 

internacionais.  

Em “Histórias das Teorias da Comunicação”, Mattelart e Mattelart (2003) explicam ainda 

que o neoliberalismo econômico também se deu através da expansão do capitalismo, no qual os 

meios de comunicação são ferramentas indispensáveis. Os autores colocam que os meios de 

comunicação surgiram para dar suporte ao desenvolvimento do setor financeiro mundial, que 

sedento por meios eletrônicos capazes de conectar todo o setor através de um sistema próprio, 

proporcionou o desenvolvimento dos sistemas de telecomunicações. “O mapa das redes 

comerciais, cujas redes de comunicação constituem parte essencial, manifesta essa configuração 

centrípeta do mundo, com suas hierarquias e a coexistência de modos de produção diferentes”, 

(MATTELART e MATTELART, 2003, p. 115). 

                                                 
4 Pós-fordismo: modelo de economia globalizada, onde o Estado cumpre apenas o papel de regulador. Se no modelo 
fordista as empresas desempenhavam atividades distintas, no pós-fordismo passam a se interessar pela convergência, 
ou seja, a união de serviços, (SANTOS, 1999). 
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Para complementar a teoria de  Mattelart e Mattelart podemos recorrer a César Bolaño, 

que explica que os meios de comunicação são, por natureza, suportes essenciais para o 

desenvolvimento da economia global, e por isso são tratados como mercadorias. 

 
Os meios de comunicação de massa são entidades econômicas que cumprem uma 
função econômica direta (produção e distribuição de mercadorias) e uma função 
econômica indireta (publicidade) e que suas características no capitalismo monopolista 
é a “instauração de um domínio político e ideológico através do econômico” 
(BOLAÑO, 1992, p. 82). 

 

Hoje, menos de dez empresas controlam o mercado mundial de comunicação (SANTOS, 

1999). A maioria destas empresas são norte-americanas, responsáveis pela produção e 

distribuição dos produtos culturais. Esta realidade se deu graças às fusões de empresas do setor, 

realizadas principalmente na década de 1990. Trata-se de uma ordem mundial, onde as 

instituições públicas (o Estado) deixaram de ser operadores de serviços para exercer a função de 

reguladores de vários setores básicos da sociedade, entre as quais a comunicação, seguindo as 

tendências de privatizações. Assim, o mercado mundial busca o controle total dos meios de 

comunicação.  

A convergência tecnológica dos veículos midiáticos já é uma realidade. Empresas como a 

Time Warnner controlam diversos seguimentos como televisão, cinema e mercado fonográfico e, 

após se fundir com a Americam On Line, passa a dominar também o segmento de internet. 

Estima se que hoje, ela seja uma das dez empresas multinacionais que controlam o mercado 

mundial de televisão, (GUARESCHI e BIZ, 2005). 

A realidade do setor das comunicações na América Latina, no século XXI, é um exemplo 

das mudanças econômicas e políticas vividas por estes países até o final dos anos 1980, onde o 

Estado era o provedor dos serviços. De acordo com SANTOS (1999), na Argentina, Brasil,  

Chile, México, Peru e Venezuela os sistemas de telecomunicações são hoje totalmente 

privatizados. 

Desta forma, a digitalização do sistema brasileiro de televisão não pode ser analisada 

apenas como uma inovação tecnológica, pois estas mudanças vão ao encontro do modelo 

econômico globalizado que exerce função dominante no mercado mundial, inclusive nos meios 

de comunicação através do poder concentrado nas mãos de grandes grupos de empresas 

multinacionais. 
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Para Ignácio Ramonet (2004), estas transformações são resultados da evolução digital que 

transformou os meios de comunicação definitivamente no final dos anos 90. “Poderíamos, há dez 

anos, falar dos meios de comunicação como um universo fechado, com sua própria lógica, com 

sua própria dinâmica, autônomos em relação ao resto do universo da comunicação, mas hoje isso 

não é mais possível” (MORAES, 2004, p. 254). 

Neste mercado mundial, as barreiras físicas, como as distâncias, foram superadas pela 

formação de grandes redes como a internet, capaz de fazer circular informações ao redor de todo 

o planeta quase que de maneira instantânea. Tais transformações tecnológicas provocaram 

mudanças na sociedade, reestruturaram o espaço e resultou inclusive em alterações nos modelos 

econômicos e políticos do mundo.  

A televisão, não foge à regra e também está passando por mudanças que não garantem o 

acesso ao cidadão comum o direito de participar efetivamente deste processo. Estas alterações se 

dão por causa da digitalização dos meios de comunicação.  

A radiodifusão televisiva, por desempenharem uma penetração global pode democratizar 

a informação, que hoje é considerada um bem essencial para o desenvolvimento da sociedade 

moderna. Este meio também pode influenciar ou interferir os cidadãos sobre o que eles pensam, 

no modo de vida e também nos rumos políticos e econômicos do mundo globalizado. Mas como 

explica Pedrinho A. Guareschi e Osvaldo Biz, em “Mídia e Democracia (2005)”, se o cidadão 

não tem acesso à grande mídia para expressar suas idéias, por ter dificuldade de lutar contra os 

monopólios da comunicação, não há um processo social democrático completo.  

 

 (...) a falta de espaço livres para que as pessoas possam expressar suas idéias 
comprometem a democracia na comunicação. Em outras palavras, não se tem uma 
sociedade democrática na qual as pessoas podem exercer seu pleno direito de cidadania, 
enquanto não houver a possibilidade concreta de as pessoas dizerem sua palavra, 
expressarem sua opinião, manifestar seu pensamento (GUARESCHI e BIZ, 2005, p. 
17). 
 

Neste contexto as Políticas Públicas de Comunicação exercem um papel fundamental em 

defesa da sociedade. Para Murilo César Ramos (2002) elas têm a função de proporcionar a 

formação de cultura, promover a educação pública, preservar os valores culturais nacionais, além 

de ser uma ferramenta fundamental para a integração nacional. O  autor também defende que 

“deve ser ampliado o acesso democrático aos meios de comunicação, por conseguinte o espaço 
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público, pelo conjunto cada vez mais amplo de forças e movimentos sociais” (RAMOS, 2002, 

p.129)5.  

Para alterar este quadro preocupante em que a informação é controlada por poucos, 

Murilo César Ramos (1994) acredita que a busca por uma maior democratização dos meios de 

comunicação passa pelo direito básico do cidadão à informação. 

  

Deve ser apontado o direito à comunicação como um bem básico, por se tratar de um 
anseio social, igualmente indispensável como outras necessidades do cidadão. [... a 
informação – na forma de liberdade de pensamento, de expressão, de culto e de reunião 
– enquanto insumo fundamental para a cidadania faz parte da primeira geração dos 
direitos humanos e pode ser encontrada já na gênese da modernidade ocidental...] 
(RAMOS, 1994,  p. 125). 

 

Pedrinho A. Guareschi e Osvaldo Biz (2005) indicam alternativas para melhorar a 

realidade da concentração de poder dos veículos de comunicação. Os autores acreditam que as 

mudanças devem começar pela academia, onde alunos e professores devem trabalhar para 

colocarem no mercado de comunicação, profissionais com alto poder crítico. Desta forma, os 

veículos midiáticos teriam profissionais mais capacitados para lutar por mudanças no setor. Eles 

também apresentam experiências de países que conseguiram dar bons exemplos à sociedade em 

relação à resistência do processo de globalização e formação de monopólios. Guareschi e Biz 

usam o Canadá como exemplo, onde o Estado criou um imposto para manter a TV estatal, 

garantindo capacidade financeira ao órgão para competir com outros veículos comerciais. 

Como veremos a seguir, o monopólio dos meios de comunicação também é uma realidade 

no mercado brasileiro, mas com um diferencial. No Brasil, historicamente, são famílias que 

detêm o controle das mídias: jornal impresso, rádio  e TV. Recentemente também já é possível 

notar avanços na convergência entre novas mídias, concentradas nas mãos dos mesmos 

empresários do setor, como caso da Rede Globo que investe na veiculação de suas produções 

televisivas pelo portal globo.com. na internet, mediante assinatura do serviço. 

 

 

 

 

                                                 
5 Texto originalmente escrito como contribuição do autor ao ideário de reconstituição do Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação, e parte integrada do livro Sociedade da Informação e Novas Mídias: participação 
ou exclusão? (INTERCOM 2002) 
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2.1 O CENÁRIO BRASILEIRO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO  

 

No Brasil, a legislação do setor de comunicação é antiga. O artigo 12 do Decreto Lei 

236/1967, em vigor até hoje, determina que cada empresa só poderá ter concessão ou permissão 

para executar serviços de radiodifusão, em todo o País, se respeitar os limites de dez estações de 

radiodifusão de som e imagem em todo o território nacional, sendo no máximo cinco em VHF e 

duas por estado. E mais, a Constituição de 1988 determina que “os meios de comunicação social 

não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”.  

Com uma breve pesquisa bibliográfica, não é difícil constatar que a legislação brasileira 

favorece a criação de grandes redes dominantes do setor de radiodifusão. 

O autor Venício Lima destaca na pesquisa publicada no livro “Mídia: teoria e política” 

(2004) que a unificação das políticas públicas de comunicação é uma tendência mundial, e aponta 

os Estados Unidos, como o país que deu início a este processo em 1986. Lá, as telecomunicações 

e os veículos de comunicação estão regulamentados por uma mesma legislação. 

Se existem regras que deveriam regular o monopólio no setor, por que o Ministério das 

Comunicações, órgão legitimado para fiscalizar não age no sentido de fazer com que as empresas 

cumpram a legislação?  

Uma das respostas está na explicação dada por Venício A. Lima (2004) que elucida que 

uma manobra política permite que a concentração de empresas de comunicação seja mantida, 

pois segundo ele o Ministério das Comunicações interpreta a legislação a favor do mercado e não 

da sociedade, desrespeitando a Constituição Brasileira. 

 

Por razões inexplicáveis o Ministério das Comunicações, que deveria fiscalizar o 
cumprimento da lei, interpreta “Entidade” como “pessoa física” e considera, portanto, a 
óbvia situação de propriedade cruzada que predomina em vários grupos de mídia do 
país como observando as limitações legais. Só a Rede Globo de Televisão tem 
participação societária em 32 emissoras de televisão, sendo que dez são próprias 
(LIMA, 2004 p. 96). 

 

Mas o autor mostra que o Brasil fez importantes mudanças na legislação do setor de 

comunicação na década de 90 em diante. Mesmo assim as regras continuam falhas, pois os 
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serviços de telecomunicações6 estão regulamentados separadamente dos serviços de 

comunicação, como rádio e televisão, facilitando assim o não cumprimento da Constituição. 

 

No Brasil, em sentido inverso à unificação das políticas públicas da comunicação que 
predomina no resto do mundo, a radiodifusão foi excluída do alcance da legislação 
sobre o serviço de telecomunicações desde 1995 e padece de um inédito vazio 
regulatório que certamente favorece àqueles atores que preferem a permanência 
indefinida do status quo normativo do setor (LIMA, 2004, p. 93). 

 

De acordo com Lima (2004), ao invés de existir uma legislação moderna e unificada, são 

cinco leis que entraram em vigor de 1995 até 2002, que cooperaram para desregulamentar ainda 

mais o setor de comunicação no Brasil. As principais regras que contribuem para esta realidade 

de acordo com o autor, são: 

 

Lei 8.977 de janeiro de 1995, ou lei da TV a Cabo, que permite a participação 
estrangeira em até 49% do capital das concessionárias; 
Emenda constitucional nº 8 de agosto de 1995, que quebrou o monopólio estatal das 
telecomunicações; 
Lei 9.295 de julho de 1996, ou Lei Mínima, que permitiu a entrada de capital 
estrangeiro nas áreas de telefonia e das telecomunicações via satélites, no limite de 
49%, até julho de 1999;  
Lei 9.472 de julho de 1997, ou Lei Geral das Telecomunicações, que autorizou o Poder 
Executivo a estabelecer quaisquer limites à participação  estrangeira no capital de 
prestadoras de serviço de telecomunicações; 
Emenda Constitucional nº 36 de maio de 2002, que permite a participação de pessoas 
jurídicas no capital social das empresas jornalísticas e de radiodifusão, inclusive de 
capital estrangeiro (LIMA, 2004, p. 93). 

 

Sem uma legislação uniformizada no setor de telecomunicações, o Brasil se tornou um 

país atrativo para a concentração de propriedade e capital nas empresas de comunicação. Com 

isso, instituições multinacionais viram no país uma chance de controlar um setor essencial para o 

desenvolvimento do capitalismo globalizado.  

A democratização da mídia televisiva é o principal papel da digitalização do sistema 

difusor de rádio e TV do Brasil. O objetivo consta no decreto que cria a TV Digital brasileira, e 

assim, talvez seja possível ser revertido o monopólio existente hoje das emissoras de televisão. 

Esta realidade pode ser difícil de ser modificada, principalmente agora em meio a um processo de 

“pós-globalização” (CAPPARELLI e LIMA, 2004), quando grandes empresas multinacionais 

                                                 
6 Telecomunicação: É qualquer processo que permita a um emissor fazer chegar a um ou mais destinatários ou ao 
público em geral informações de qualquer natureza, sob qualquer forma utilizável, empregando qualquer sistema 
eletromagnético ou a combinação de diversos sistemas, (LOPES, 1997) 
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foram autorizadas a investir em até 40% do capital das emissoras, o que, por sua vez, contribui 

para o monopólio das televisões abertas do país. 

 
A televisão no Brasil é em si mesma um exemplo de concentração, já que 
historicamente abocanha a maior parte de todo o investimento publicitário. Em 2002, 
58.7% das verbas de publicidade foram para a televisão aberta. Do total gasto, em 2001, 
78% para a Globo e suas afiliadas. A posição de oligopólio da Rede globo na televisão 
aberta acompanha a própria história da televisão no país, a partir dos anos 70, e 
constitui exemplo clássico de concentração horizontal (CAPPARELLI e  LIMA, 2004, 
p. 45).  
 

O quadro abaixo mostra a situação em que se encontra o sistema de televisão brasileiro, 

dominado por redes que, sozinhas, consomem quase 80% do capital publicitário do país. 

 
Redes Emissoras 

(próprias, 
associadas ou 
afiliadas) 

Cobertura 

municípios % 

Cobertura 
domicílios c/ 
TV 

Participação 
audiência 
nacional % 

Audiência % 
18 às 24h 

Participação 
verbas 
publicitárias 

Globo 121* 98,91 99,86 55 51 78 

SBT 110 89,10 97,18 24 25 - 

Band 75 60,65 87,13 5 5 - 

Record 93 42,13 76,67 9 6 - 

RedeTV 40 62,52 79,71 3 3 - 
CNT - 4,36 36,67 - - - 

Gazeta - 4,87 21,92 - - - 

Outras - - - 11 9 - 

(LIMA 2004 p. 100) www.redeglobo.com.br* 
 

É importante salientar que no Brasil, historicamente, o controle dos veículos de 

comunicação estão sob controle de famílias e elites políticas. Em ordem decrescente no número 

de emissoras de rádio e TV, as oito famílias que administram a grande mídia brasileira são: 

Marinho (Globo), Saad (Band), Abravanel (SBT), Sirotsky (RBS – Sul, com 21 TVs e 24 rádios), 

Câmara (Centro – Oeste), Daou (Norte), Zahran (Mato Grosso), Jereissati (Nordeste). (LIMA 

2004). 

O mercado gaúcho pode ser usado como um exemplo de que a concentração do controle 

de veículos de comunicação gera o monopólio das comunicações e, conseqüentemente, pode 

interferir no conteúdo consumido pela população. No dia 22 de junho de 2002, o jornal Zero 

Hora, veículo do grupo RBS, publicou o seguinte anúncio:  “Em maio, dos 50 programas de 

maior audiência, 94% são nossos”. Mas o fato do grupo ter índices de aceitação tão elevados  
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pela população gaúcha, não garante a qualidade da informação distribuída pelos veículos do 

Grupo RBS. No entanto constata-se que eles dominam a distribuição de informação no estado, 

pois controlam o setor de rádio, tevê, jornais, internet e TV a cabo no Rio Grande do Sul. 

Por fim, é neste cenário sem uma regulamentação unificada e que favorece a 

fortalecimento dos grandes grupos midiáticos que está sendo implantado o Sistema Digital 

Brasileiro de Televisão Terrestre (SBDTV-T). 

  

 

2.2 A HISTÓRIA DA TV NO BRASIL E A EXPERIÊNCIA DA TV A CABO 
 

Para entendermos melhor o processo de implantação da TV Digital no Brasil é 

interessante fazermos um breve registro histórico da televisão brasileira, especialmente um 

resgate da TV paga no mundo e a análise da experiência da implantação da TV a Cabo no 

mercado brasileiro.  

Dominique Wolton, em “Elogio do Grande Público: uma Teoria Crítica da Televisão” 

(1990) elucida que a televisão no Brasil é um veículo que exerce um verdadeiro fascínio sobre a 

população, desde a sua criação na década de 50. Para o autor, a televisão brasileira é uma questão 

tão importante quanto outros direitos básicos do cidadão, como a educação, a saúde ou a defesa e 

por isso a considera uma grande conquista democrática. 

 

A força da televisão está no religamento dos níveis da experiência individual e da 
coletiva. Ela é a única atividade a fazer a ligação igualitária entre ricos e pobres, jovens 
e velhos, rurais e urbanos, entre os cultos e os menos cultos. Todo mundo assiste à 
televisão e fala sobre ela. Qual outra atividade é, hoje, tão transversal? Se a televisão 
não existisse, muita gente sonharia em inventar um instrumento capaz de reunir todos 
os públicos. Isso é o que é a unidade teórica da televisão  (WOLTON, 1990,  p.  16). 

 

A TV no Brasil data de 1950, quando foi fundada a TV Tupi Difusora, em São Paulo, por 

Assis Chateaubriand. Esta foi a primeira emissora brasileira e também da América do Sul. Seis 

anos depois, Chateaubriand, também proprietário do jornal “Diário de Notícias”, já inaugurava 

nove estações da Rede Associadas. Em 1960, já existiam vinte emissoras de TV espalhadas pelas 

principais cidades brasileiras e cerca de 1,8 milhões de televisores, o que comprova a rapidez 

com que este nove veículo cresceu, embora enfrentasse grandes dificuldades em avançar 

tecnologicamente. Em 1961, o empresário Roberto Marinho, proprietário do jornal O Globo, do 
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Rio de Janeiro já possuía duas concessões de canais de televisão, um no Rio de Janeiro e outro 

em Brasília. (MATTOS, 2002), 

Historicamente, a televisão brasileira sempre esteve sob o controle de grupos econômicos 

familiares como os Marinhos (Rede Globo), Saad (Rede Bandeirantes) e Sílvio Santos (SBT). 

Estes três grupos construíram grandes impérios televisivos através de redes de emissoras próprias 

e afiliadas que cobrem quase todo o território nacional. Uma realidade de monopólios nacionais 

que dominam o mercado da televisão no país. 

Durante décadas vimos as grandes redes crescerem e se consolidarem no mercado, a 

exemplo TV Globo, que desde a década de 70 domina os índices de audiência (MATTOS, 2002). 

Esta empresa em especial, embora não seja a única, investiu também na TV a cabo e via satélite 

no Brasil, na busca pelo controle destes outros sistemas, o que lhe proporciona o controle de 

grande parte da televisão brasileira. 

A TV a cabo nasceu nos EUA em 1949, praticamente ao mesmo tempo em que a TV 

aberta era implantada no Brasil. Valério Brittos relata no artigo “Televisão, inovação e 

digitalização no cenário mundial” (2005), que o sonho dos americanos em obter uma imagem de 

tevê com alta qualidade deu início ao mercado de TV paga. No começo, a televisão aberta, em 

todo o mundo, não oferecia qualidade de imagem, principalmente devido a pouca capacidade dos 

transmissores. Então, moradores de uma cidade da Pensilvânia instalaram uma antena em uma 

montanha vizinha e levaram cabos até suas residências, conseguindo assim uma melhor imagem.  

Essa iniciativa só ganhou cunho comercial em 1959, quando surgiu a  primeira emissora 

paga. Brittos (2005) expõe  que devido à incorporação de novos recursos tecnológicos, a 

televisão a cabo passou a representar não só a melhoria da recepção das emissoras abertas, mas 

proporcionou a segmentação e a ampliação da oferta. Do cabo, a TV paga migrou para uma nova 

tecnologia, a transmissão via satélite, que se deu nos anos 80, na Inglaterra, Japão e Estados 

Unidos. 

O pesquisador destaca que embora a TV por assinatura esteja presente em boa parte do 

mundo, seus usuários se restringem, na grande maioria, à população dos países ricos. Assim, o 

autor compara a situação do Brasil com o cenário mundial da tevê por assinatura: 

 

A penetração da televisão a pagamento é baixa no Brasil, principalmente se comparada 
com os Estados Unidos, onde o índice é de mais de 80%, resultado ainda maior 
alcançado pela Alemanha, que apresenta 93,2%. Mas existem países com penetração 
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bem inferior, como a Indonésia, a qual possui apenas 1,6% de seus domicílios com 
televisor ligados a algum sistema de TV fechada (BRITTOS, 2005, p. 15).  
 

Ao contrário do que se esperava, a implantação da TV a Cabo no Brasil não oportunizou a 

democratização da televisão brasileira, pois o surgimento de novos canais ficou restritos aos 

conteúdos externos (canais estrangeiros), canais legislativos, universitários e novas concessões 

que foram dadas aos mesmos grupos que dominam a TV aberta no país. Entretanto, talvez o 

maior problema produzido pela chegada da TV a cabo, autorizada pelo Ministério das 

Comunicações em 1995, foi o agravamento da concentração do monopólio do setor televisivo. 

Lima (2004) explica que a falta de concorrência no setor foi fundamental para o fracasso 

dessa tecnologia no Brasil, pois segundo ele, as afiliadas do sistema NET/Sky, pertencente às 

organizações Globo, controlam 61% do mercado. Já a TVA e associadas têm 16% dos assinantes, 

a Direct TV 13% e outras empresas 10%. Cabe ressaltar ainda que o grupo NET/Sky adquiriu a 

TV por assinatura via satélite Direct TV, passando a controlar 64% do mercado nacional (LIMA, 

2004, p. 98). 

Pelas razões expostas acima, no que se refere à implantação da TV Digital no Brasil, os 

especialistas temem que a experiência da TV a Cabo possa se repetir com a adoção desta nova 

tecnologia. Não somente pelo quadro de monopólio dominante do setor, mas também pela 

condição econômica da sociedade, fator que foi decisivo na pouca aceitabilidade da TV por 

assinatura no país. Esta é uma barreira que precisa ser transposta. 

Para uma inclusão digital acontecer através da implantação do SBDTV-T de forma 

eficiente é necessária a implantação de ações políticas públicas, capazes de modificar o mercado 

da tevê aberta. Como já destacamos, no caso do Brasil, a democratização da mídia ficará 

comprometida se a sociedade civil não clamar o Estado por mudanças. 

 
Só com uma sociedade civil forte, pressionando por ações regulamentadoras 
sintonizadas com projetos democratizantes, será possível abrir qualquer brecha em 
relação à situação hegemônica, já que a tecnologia por si, não é capaz de alterar a 
correlação de forças em sociedades marcadas por desigualdades estruturais (BRITTOS 
e BOLAÑO, 2005, p. 08).  
 

Neste contexto, o Governo Federal, no dia 26 de novembro de 2003, criou pelo decreto 

4.901, o Sistema Brasileiro Digital de Televisão Brasileiro (SBDTV-T). O SBDTV-T teve e tem 

como objetivo promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua prática por 

meio do acesso à tecnologia digital. Outra meta do decreto é propiciar a criação de uma rede 

universal de educação à distância.  
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Mas foi somente em junho de 2006 que se deu a definição oficial do padrão de TV Digital 

brasileiro, que é baseado no sistema japonês. A transição entre o sinal analógico e o digital, 

conforme o Ministério das Comunicações deve se estender por uma década, sendo que as 

emissoras têm até 2013 para iniciarem as transmissões, dependendo de cada região do país. Este 

processo vem com quase uma década de atraso em relação aos países mais desenvolvidos do 

hemisférico norte.  

Posto isso, o estudo procurou contribuir com as pesquisas acerca das políticas públicas da 

comunicação. Entendemos que o quadro mundial e nacional do setor de televisão está passando 

por mudanças, sem que a sociedade possa opinar e tenha conhecimento de que o controle deste 

veículo fascinante poderá estar cada vez mais restrito em relação ao controle de conteúdo e 

programação. Um paradoxo, tendo em vista as possibilidades do sistema digital, que pode 

revolucionar o sistema de televisão brasileiro, através de uma democratização dos canais de 

televisão, com a criação de novas concessões, implantação de sistemas interativos e de 

transmissão de qualidade para aparelhos portáteis. Entretanto, é possível que as emissoras optem 

por apenas implementarem sistemas de transmissão de alta qualidade (HDTV), impossibilitando 

a ampliação do número de canais de radiodifusão. 

No próximo capítulo, relataremos os procedimentos metodológicos adotados neste estudo. 

Através deles guiamos este trabalho, buscando compreender  como se deu o processo de 

implantação do SBDTV-T do período em que foi anunciado pelo Ministério das Comunicações a 

opção por adotar a tecnologia japonesa como padrão do sistema brasileiro até o anúncio do 

cronograma de finalização das transmissões analógicas, previsto para 2016. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A metodologia é a explicação detalhada dos passos que foram seguidos até a conclusão de 

um trabalho acadêmico. Com o objetivo de entender e poder contribuir com as discussões sobre 

novo padrão tecnológico que começa a ser implantado na televisão do Brasil, o Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), realizou-se um estudo de caso, com base 

em uma detalhada pesquisa documental7. Assim pudemos estabelecer uma análise crítica em 

termos do contexto político, social e econômico da sua produção. Neste procedimento empregado 

nas pesquisas sociais, os documentos utilizados como fontes primárias são os originais, ou seja, é 

possível ser constatada a autenticidade, a credibilidade, respeitabilidade e o significado destas 

fontes. Ainda se faz necessário determinar claramente o que são as fontes documentais, 

primárias, secundárias e terciárias.  

As fontes documentais em nosso estudo foram as informações oficiais fornecidas pelo 

Governo Federal, e por tanto públicas, sobre o processo de implantação da TV Digital no Brasil, 

bem como a legislação que regulamenta o setor e que esta democraticamente disponível na 

internet no site da Presidência da República8. Nossas fontes primárias foram as reportagens 

coletadas dos sites que serviram para a análise e estudo de caso. Estas fontes podem nos dar uma 

representação precisa das ocorrências por aqueles que testemunharam os acontecimentos, no caso 

os jornalistas. Já as fontes secundárias, consideramos como a literatura utilizada na pesquisa 

bibliográfica que deu suporte e embasamento ao estudo. E por último, as consideradas fontes 

terciárias eram as entrevistas concedidas por representantes do Governo Federal e integrantes e 

coadjuvantes do processo de implantação da TV Digital no Brasil aos jornais Folha on line e O 

Globo on line, bem assim como artigos e comentários sobre este processo. 

Num primeiro momento, o trabalho desenvolveu uma pesquisa na legislação federal que 

regulamenta o setor das comunicações, em documentos públicos. A maneira mais viável de se ter 

acesso  a esses conteúdos foram os bancos digitais de informações institucionais. 

O sistema de radiodifusão de nosso país é regulamentado pelo Governo Federal, através 

do Ministério das Comunicações (www.mc.gov.br). Para termos acesso à legislação que regula 

este setor, utilizamos o site oficial da Presidência da República (www.presidencia.gov.br), onde 

                                                 
7 O analista de conteúdo deve engajar-se em um ato de síntese qualitativa ao tentar resumir o significado geral e seu 
impacto sobre o leitor (J.Scott, 1990, p.32) 
8 www.presidencia.gov.br 
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está concentrada toda a legislação federal, ao mesmo tempo em que buscamos mais 

especificamente no site do Ministério das Comunicações, onde os documentos oficiais referentes 

ao assunto publicados pelo órgão, desde 2003, quando o Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

(SBTVD) foi instituído pelo decreto executivo nº 4.901, no dia  26 de novembro. 

Com a era da internet está há mais de uma década presente em nosso cotidiano, já é 

possível constatar as mudanças nas formas de pesquisa científica, trazidas por trabalhos 

realizados em grandes arquivos digitais.  

O pesquisador Tim May (2004) destaca em sua obra “Pesquisa Social: Questões, Métodos 

e Processos” novas possibilidades de pesquisas. O autor relata que vivemos um momento de 

mudança nas formas de coleta de dados, na medida em que o universo da pesquisa também pode 

contar com os banco de dados digitais. 

Para o autor os documentos são ferramentas capazes de disponibilizar às pesquisas sociais 

uma vasta quantidade de informações. Neste sentido é importante salientar que o escritor define 

documento como uma espécie de registro do momento, mas que não se trata de um conteúdo 

unicamente oficial e material. 

 

Os documentos, lidos como a sedimentação das práticas sociais, têm o potencial de 
informar e estruturas as decisões que as pessoas toma diariamente e a longo prazo; eles 
também constituem leituras particulares dos eventos sociais. Eles nos falam as 
aspirações e intenções dos períodos aos quais se referem e descrevem lugares e relações 
sociais de uma época na qual não podíamos ter nascido ou ainda simplesmente não 
estávamos presentes (MAY, 2004, p. 205, 206). 

 

Portanto, entendemos que as reportagens produzidas por profissionais jornalistas se 

caracterizam como documentos de valor, e hoje, mais do que nunca, com a velocidade com que a 

informação é distribuída na internet, o que  as caracterizam como fontes documentais passiveis 

de pesquisa. Ressalta-se ainda o fato de que os documentos oficiais, segundo May, não devem ser 

analisados de maneira desligada do contexto histórico. Outra importante definição apontada pelo 

autor é de que “documento no seu sentido mais geral é um texto escrito”, (MAY, 2004, p. 208).  

O uso de fontes digitais, no caso, sites, se revela válido para esta pesquisa também na 

medida em que tivemos a oportunidade de aprender a selecionar fontes confiáveis9 na rede 

mundial de computadores, a partir de sites oficiais de instituições que já oferecem 

tradicionalmente informações com credibilidade usando outros suportes, como é o caso dos dois 

                                                 
9 Esta técnica foi desenvolvida na disciplina de Jornalismo on line.  
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sites  de notícias escolhidos para a pesquisa: Folha  on line (folha.com.br) e O Globo on line 

(oglobo.globo.com). 

 A primeira fonte citada “é o primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa. Com 

uma equipe de reportagem própria, tem por objetivo a criação, produção e desenvolvimento de 

conteúdo jornalístico on-line, além de serviços com destaques para áreas de interatividade10”. Já o 

jornal O Globo On Line, pertencente às Organizações Globo, também é um jornal antigo para os 

parâmetros da internet, pois já possui dez anos de publicação. Seu conteúdo é mantido com 

informações próprias e atualizadas por uma redação específica, mas também está ligada à redação 

dos jornais O Globo e Extra, do Rio de Janeiro e Diário de São Paulo, na capital paulista.  

Com esses dados sobre as fontes escolhidas para a coleta de informações, queremos 

reafirmar que não buscaremos “documentos” aleatoriamente na rede mundial de computadores, 

mas sim faremos uso de dois sites reconhecidos e confiáveis. Cabe também ressaltar que nas 

versões digitais dos jornais é possível constatar um grande número de notícias exclusivas sobre o 

tema TV Digital, como no caso da Folha de São Paulo que mantém um arquivo especial para o 

assunto. A utilização da Folha de São Paulo  on line como fonte se deve também pela cobertura 

jornalística que vem sendo desenvolvida pelo mesmo sobre a TV Digital Brasileira. Na versão on 

line do periódico é possível encontrar cerca de 600 publicações sobre o tema nos cadernos 

Dinheiro e Informática, desde o dia 22 de novembro de 2000. Já a escolha do Jornal O Globo on 

line foi uma opção por se tratar de um veículo notoriamente vinculado a maior rede de televisão 

brasileira, a Rede Globo, a qual se manifesta claramente a favor da implantação do modelo  

japonês (ISDB-T) como padrão tecnológico para a TV Digital no Brasil. 

Como já comprovamos a credibilidade destas duas instituições, que já contam com mais 

de dez anos da versão digital dos jornais, passamos ao recorte para seleção das notícias que serão 

aproveitadas neste estudo. Como critério de seleção, usaremos a relevância dos artigos e 

reportagens sobre a TV Digital no período de 29 de junho de 200611 a 11 de outubro de 2006, um 

dia após o Ministério das Comunicações anunciar o cronograma de transição do sistema de 

radiodifusão do analógico para o digital. 

                                                 
10 Institucional Folha on line. 
11 Data da assinatura do decreto que instituiu o padrão japonês como o modelo a ser adotado no Brasil 
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Ao escolher estas duas fontes e a determinação do período de pesquisa, não quer dizer que 

excluiremos notícias relevantes sobre a TV Digital publicadas em outros veículos, mas sim 

estabelecer um rigor na coleta de dados. 

Para facilitar a pesquisa e comprovar a origem das fontes, as reportagens utilizadas na 

análise de estudo serão impressas e anexadas à monografia, com link origem e data de acesso.  

Após a coleta dos dados, definimos algumas categorias que serviram como guia de 

análise, para compreender o processo de implementação da TV Digital no Brasil, na fase que vai 

do período de 29 de junho de 2006 a 11 de outubro de 2006. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SBDTV-T 

 

A 1ª categoria a ser analisada será a que envolve o cronograma de transição da TV 

analógica para a Digital. Este período compreende o início das transmissões digitais, previstas 

para iniciar no segundo semestre de 2007 na capital paulista, e encerrar em 2016, quando por 

determinação do Ministério das Comunicações todas as emissoras devem encerrar as 

transmissões analógicas. 

 

QUALIDADE OU QUANTIDADE NO SBTVD-T 

 

A 2ª categoria  analisou os possíveis avanços que teremos na qualidade de transmissão de 

sinal televisivo e de conteúdo exibido. Neste sub tema, também discutimos sobre a implantação 

de transmissão por sistema de multi ou monoprogramação, pois ainda não está definido se com a 

digitalização do sistema de radiodifusão as emissoras irão investir na ampliação de canais de 

televisão diferenciados por segmentos. 

 

TECNOLOGIA: INTERATIVIDADE, PORTABILIDADE E CONVERGÊNCIA 

 

A 3ª categoria engloba as metas e as possibilidades de interatividade que se abrirão com a 

implantação desta nova tecnologia. Nesta categoria buscamos debater sobre a portabilidade, já 

que se espera que veículos automotivos e celulares receberão sinal televisivo com qualidade, 

inclusive quando estiverem em movimento. A convergência, presente no sistema de radiodifusão 
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digital, também foi analisada nesta categoria, pois já é possível prever a união de serviços em um 

mesmo meio físico, como TV, telefone, rádio e internet. 

 

DEBATE SOBRE AS POSSIBILIDADES DE DEMOCRATIZAÇÃO DO SBDTV-T 

 

Para finalizar, foi dada atenção ao que se refere às possibilidades de democratização do 

mais importante veículo de comunicação de massa no brasileiro, a televisão, pois existe a 

expectativa de que o espectro de radiodifusão possa ser otimizado com a digitalização, o que 

possibilitaria a distribuição de novos canais de TV a outros segmentos da sociedade que não 

empresas privadas. Este será um dos itens mais importantes, pois norteia todo este trabalho.  

No próximo capítulo, antes de fazermos a análise das discussões sobre o SBDTV-T 

apresentamos algumas das características dos três maiores modelos de TV Digital em operação 

no mundo e que foram testados no Brasil. 
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4 TV DIGITAL: O CASO BRASILEIRO 
 

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) foi instituído pelo Decreto 

4.901/2003, lei que regulou a formação da composição de um Grupo Gestor, formado por um 

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

órgãos públicos e hierarquicamente distribuídos. Todos 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, o que demonstra um total controle do Executivo sob o processo. Os estudos 

brasileiros envolveram 79 instituições, dentre elas, 23 universidades. Entretanto, o Ministério das 

Comunicações suspendeu os estudos sobre a TV Digital em 2005 quando cancelou o repasse de 

verbas para as pesquisas12. 

 Em junho deste ano, o Sistema de Televisão Digital Japonês (ISDB-T) foi escolhido pelo 

Ministério das Comunicações e definido oficialmente pelo Decreto Presidencial 5.820, como 

sendo a tecnologia ideal para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T). 

O Brasil iniciou a implantação de um sistema terrestre de radiodifusão digital com pelo 

menos dez anos de atraso13. Os Estados Unidos, por exemplo, definiram o padrão de TV Digital 

em 1995, tornando-se o país pioneiro na implantação do serviço de radiodifusão digital. Em 

1988, 26 estações voluntárias, em dez regiões do país já estavam prontas para transmitir em 

ATSC (Advanced Television Systems Committee), embora em caráter experimental. No dia 1° 

de Maio de 2002 encerrou o prazo para que todas as emissoras americanas dessem início à 

transmissão digital. No Japão, os serviços da TV Digital terrestre iniciaram em 2003. Na Europa, 

países como Inglaterra e França já possuem sistemas de televisão digital.  

Para definir que modelo de TV Digital irá implantar no país, o Governo Federal investiu 

cerca de R$ 50 milhões em pesquisas que se detêm aos três padrões existentes no mundo: O 

Americano, o Europeu e o Japonês.  

                                                 
12 Vale destacar que não é a proposta deste estudo discutir ou questionar a decisão do governo federal em adotar o 
padrão de tecnologia japonês ISDB como base do SBDTV-T. Cabe a este estudo conhecer o sistema que está sendo 
implantado no Brasil e discutir sobre suas potencialidades e limitações a cerda da democratização do sistema de 
televisão aberta de nosso país. 
13 http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialtvd2/default.asp 
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Para conhecermos algumas das características dos três modelos de TV Digital 

(Americano, Europeu e Japonês) testados pelo Brasil e que disputaram o mercado brasileiro, nos 

baseamos em três estudos. O primeiro é o relatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

publicado com os resultado dos testes realizados com as três tecnologias de transmissão de 

radiodifusão digital, a pedido da ABERT/SET14, em 2005. A segunda fonte é o artigo 

apresentado no Intercom Júnior - Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, do XXIX  

Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação (2006), das autoras Kellyanne Carvalho Alves 

e, Deisy Fernanda Feitosa: “TV digital: surgimento e perspectivas”. Por último usaremos o livro  

“TV digital interativa: conceitos, desafios e perspectivas para o Brasil”, de Carlos Montez e 

Valdecir Becker (2005). 

Segundo este levantamento, podemos constatar que o modelo Americano ATSC 

(Advanced Television System Committee) tem como principal característica a alta definição de 

imagem. Em contrapartida, é considerado menos avançado no que se refere à mobilidade. O 

modelo atende as necessidades da sociedade Americana, pois grande parte desta sociedade tem 

acesso à TV por assinatura e à internet, onde a multiprogramação e a interatividade não eram 

prioridades. O ATSC foi adotado por 1.200 estações americanas de TV, além de países como 

Canadá, Coréia do Sul e Taiwan. Com a implantação da TV digital nos EUA, houve uma 

popularização do aparelho televisor de alta definição, o que reduziu os preços e, 

conseqüentemente, aumentou a demanda no mercado. 

O padrão americano, no entanto, possui um maior número de desvantagens em relação 

aos outros, tais como: falha na transmissão de sinais em áreas com barreiras físicas, como 

prédios, inexistência de portabilidade e mobilidade na transmissão e os conversores (set top 

boxes) só funcionam com antena externa. Atualmente, os EUA realizam pesquisas para o 

aperfeiçoamento da plataforma.  

Já o modelo Europeu é o DVB-T (Digital Vídeo Broadcast Terrestrial) foi introduzido 

pelo Reino Unido comercialmente em 1998. O padrão também foi adotado pela Índia, Austrália e 

Nova Zelândia. O modelo dá ênfase à interatividade e apresenta menos problemas do que os 

apresentados pelo ATSC.  

                                                 
14 Teste realizado pela UFRJ a pedido ABERT/SET - disponível em: http://www.gta.ufrj.br/grad/04_2/tv-
digital/tvDigital.htm 
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O DVB, se comparado ao ATSC, é mais flexível. A Europa está aprimorando seu sistema, 

com a versão DVB-H, pela qual será possível a recepção em dispositivos móveis pessoais, como 

celulares, que permitirão a convergência em 3G15, semelhantes ao sistema japonês, mas com a 

necessidade do uso da estrutura telefônica. Entre as desvantagens estão: a incapacidade de 

transmissão simultânea do DVB para aparelhos fixos e portáteis e a interferência de motores 

elétricos nos televisores. 

O modelo apresenta três versões: DVB-T (transmissão terrestre), DVB-C (por cabo) e 

DVB-S (via satélite). Este sistema também é o preferido por organizações não governamentais, 

pois possibilita a criação de novos canais de televisão, possibilitando uma melhor distribuição do 

controle da mídia a um custo mais menor do que os concorrentes.  

O sistema Japonês, ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial),  

entrou em funcionamento comercial no Japão em 2003 e tem com principal característica a 

integração de serviços. O padrão ISDB foi projetado para transmitir sinais de vídeo para 

aparelhos de TV tradicionais, equipamentos móveis como os celulares, unindo a qualidade da 

transmissão em alta definição com mobilidade, permitindo que telefones celulares captem a 

programação diretamente das antenas da TV, sem passar pela rede das operadoras de telefonia 

celular.  

Por isso o padrão japonês é considerado pelas redes de televisão brasileira o mais 

desenvolvido e o que se adapta melhor à transmissão multimídia, uma das características que o 

padrão brasileiro deve ter. Em contrapartida, também é o sistema mais caro, mas em termos de 

implantação é o modelo que oferece menos custos para o consumidor final, pois não é 

dependente das empresas de telefonia. Outra característica do ISDB é que, através dele, as 

emissoras de TV brasileiras poderão manter o padrão publicitário.  

Durante testes feitos no Brasil com os três padrões, o ISDB-T apresentou melhor 

desempenho em relação aos outros16. Ele é o que melhor se adapta à realidade brasileira segundo 

o Ministério das Comunicações. O padrão japonês possui uma melhor recepção de sinais de TV 

em lugares fechados, proporciona a transmissão em imagens Standard para aparelhos móveis e 

portáteis, possibilita a conversão total de celulares 3G e é flexível às diversas aplicações. Ao 

                                                 
15 3G é o termo usado para equipamentos eletro-eletrônicos considerados de 3ª Geração. 
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contrário do americano, o ISDB-T permite o funcionamento dos receptores com antena externa e 

interna.  

 

 

4.1 O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SBTVD-T 

  

Como acontece em todos os processos de evolução tecnologias, não é possível 

simplesmente definir uma data em que a nova tecnologia irá substituir a outra. Nestes casos, 

sempre é necessário oferecer aos usuários um período de adaptação ou de transição em que as 

duas tecnologias convivam, possibilitando às pessoas um prazo para que elas possam fazer a 

substituição de equipamentos antigos por mais modernos. 

 No dia 10 de outubro de 2006, o Ministério das Comunicações anunciou o cronograma 

para o início das transmissões do Sistema de Radiodifusão Digital Terrestre no Brasil. Segundo 

reportagens de O Globo on line e do Folha on line do dia 10 de outubro de 2006, a capital 

paulista será a primeira cidade a contar com a nova tecnologia. A primeira transmissão está 

prevista para ser realizada no dia 03 de dezembro de 2007. Nas demais capitais brasileiras as 

transmissões começam no dia 31 de dezembro de 2007. 

O restante do país terá um cronograma diferenciado. Nestas cidades o prazo final para o 

início da transmissão digital é 31 de dezembro de 2013. As emissoras de tevê da região 

metropolitana de São Paulo deverão solicitar a consignação do canal digital até o dia 29 de 

dezembro deste ano.  

As geradoras das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de janeiro e Salvador 

têm até o dia 30 de dezembro para encaminharem o pedido. Já as emissoras de Porto Alegre, 

Curitiba, Belém, Goiânia, Manaus e Recife devem solicitar o novo canal até o dia 30 de março de 

2008. Para as emissoras de Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Maceió, Natal, São Luiz e 

Terezina, o prazo é até o dia 31 de julho de 2008. Nas cidades de Florianópolis, Aracajú, Boa 

Vista, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Vitória a transição deve iniciar até 30 de 

novembro de 2008. Nas demais cidades brasileiras a solicitação deve acontecer de 01 de outubro 

de 2007 a 31 de março de 2009. O prazo final para o fim de todas as transmissões analógicas 

estipulado pelo governo é 30 de junho de 2016, (Folha on line, 18/08/06). 
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Porém, a Folha on line denunciou no dia 11/10/06 que o cronograma adotado pelo 

Ministério das Comunicações coincide com o da Rede Globo. O site compara a entrevista com 

Octávio Florisbal (diretor da Globo) feita uma semana antes, onde ele afirma que a emissora só 

teria condições de colocar o sinal digital no ar no segundo semestre de 2008. O jornal ainda 

coloca que o fato não é surpreendente, já que o cronograma anunciado pelo Ministro Hélio Costa, 

ex-repórter da Globo, é afinadíssimo com as redes de televisão. 

Este processo de transição gera um desentendimento entre as emissoras de tevê e o 

Ministério das Comunicações. No entendimento das concessionárias, como elas já possuem o 

direito de explorar o canal, entendem que possuem o direito de explorar automaticamente as 

demais freqüências que poderão surgir dentro desta concessão. Na prática, isto significa que uma 

emissora que possua uma determinada freqüência defende que todos os canais que estiverem 

dentro deste espectro são automaticamente concessões desta mesma emissora. A exemplo de 

Santa Maria. Se o canal 12 da RBS TV, hoje analógico puder ser dividido em seis canais digitais 

dentro do mesmo espectro, a empresa entende que os cinco novos canais estão incluídos na 

mesma concessão. 

O prazo de 10 anos para a transição do sinal analógico para o digital não agrada as 

emissoras, mas é melhor do que foi instituído oficialmente pelo decreto 5.820 de 29 de junho de 

2006 que dispõe sobre a implementação do SBTVD-T, que é de sete anos. Elas alegam que em 

países como os EUA, a transição se dará em 15 anos ou mais. Mas segundo a Folha on line 

(18/08/06) e de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações esta transição deve ser 

tranqüila, já que 290 municípios, ou 306 localidades brasileiras já contam com canais digitais, 

apesar das emissoras abertas não os utilizarem ainda.  

O consultor econômico da Eletros17, Reinaldo Gonçalves, em entrevista ao jornal Folha on line 

(18/08/06), estima um prazo maior que dez anos para a transição da televisão analógica para a 

digital no Brasil. Segundo o Gonçalves, a exemplo do que aconteceu com a migração da TV 

preto e branco para a TV a cores, que demorou cerca de 12 anos, o processo transitório não 

depende apenas das emissoras, mas também da decisão dos consumidores em aderir a nova 

tecnologia. 

Para os telespectadores que preferirem não trocar de imediato o televisor analógico pelo 

digital, o mercado deve oferecer um conversor de sinal. Este aparelho, segundo o jornal O Globo 

                                                 
17 Eletros – Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos 
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on line, (11/10/06) o custo deste aparelho deve variar entre  50 e  400 reais, dependendo da 

capacidade funcional do aparelho. Na mesma reportagem, o Ministro das Comunicações Hélio 

Costa afirma que o preço do conversor de sinal não deve ser uma barreira para a população de 

baixa renda ter acesso a TV Digital, pois o governo estaria estudando formas de financiar através 

de bancos públicos (BNDS) a compra do equipamento. A proposta do ministro seria proporcionar 

à população a compra do equipamento em prestações de no máximo 10 reais. O jornal Folha on 

line (10/10/06) completa a informação dizendo que o governo federal solicitou aos Estados 

redução de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para equipamentos 

importados necessários à implantação da TV digital, o que segundo o ministro ajudaria na 

redução do custo dos adaptadores. Entretanto, Hélio Costa já chegou a afirmar ao Folha on line 

(02/08/06) que se a parte mais pobre da população não tiver condições de pagar pelas prestações 

“deve haver financiamento pela Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco Popular. Se, ainda 

assim, ele não puder pagar, o governo terá de subsidiar porque todo mundo terá TV digital”, 

garantiu. 

O superintendente de Comunicação de Massa da Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações) Ara Apkar Minassian, afirmou que ainda este ano, em São Paulo, começa a 

funcionar um canal digital experimental para testes que possam ajudar as empresas a calcularem 

seus custos e dificuldades. Esse canal não estará disponível para o consumidor.  

 

 

4.2 QUALIDADE E/OU QUANTIDADE NO SBTVD-T 
 

A grande diferença do sinal digital em relação ao analógico está nas condições de 

transmissão, segundo Folha on line, (30/06/06). Enquanto no analógico uma TV pode "pegar 

mal", com chiados e fantasmas, no sistema digital a TV "ou pega ou não pega". Se a recepção é 

ruim, a imagem desaparece. Outra vantagem é que, ao receber o sinal digital, os adaptadores 

corrigem as falhas do sinal, consertando a imagem antes que ela chegue ao televisor, garantindo 

no mínimo qualidade comparável à de um DVD.  
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Quando falamos em qualidade da TV Digital, nos referimos não apenas ao ganho na 

definição de som e imagem dos aparelhos de televisão. Nesta categoria cabe fazer o debate sobre 

as escolhas das emissoras em produzir uma monoprogramação ou a multiprogramação.18  

O  secretário de audiovisual do Ministério da Cultura, Orlando Senna, em entrevista ao 

Folha on line (18/08/06) afirmou que se o país optar pela multiprogramação, precisará dobrar sua 

produção audiovisual, o que beneficiaria diretamente o mercado de produção, já que aumentando 

concorrência a expectativa é de aquecimento neste mercado. Para Senna, a demanda deve 

aumentar para poder gerar conteúdo que abasteça a TV digital nos próximos anos. Segundo o 

secretário, “é preciso uma expansão de 125% das produções de TV e cinema nos próximos quatro 

anos para se criar um nível de estoque adequado capaz de suportar os novos canais da TV 

digital”. 

No entanto, o jornal Folha on line (29/06/06) apresenta que a intenção da Rede Globo é 

investir em alta definição (HDTV), e não em multiprogramação, o que impede a criação de novos 

canais de televisão a partir da subdivisão dos canais analógicos. A versão digital do jornal destaca 

que a principal produtora de conteúdo nacional acredita que a televisão aberta do futuro será toda 

em alta definição. O executivo das Organizações Globo, João Roberto Marinho, disse ao jornal 

que a qualidade de imagem é um atrativo fundamental para a televisão. O vice-presidente afirmou 

ainda que a emissora já está pronta para produzir em alta definição, já que algumas minisséries 

vêm sendo produzidas desta forma.  

As declarações de João Roberto Marinho mostram que as grandes emissoras não estão 

interessadas em dividir o mercado televisivo. Um dos motivos mais evidentes para a Rede Globo 

assumir esta postura é a divisão do mercado publicitário que surgiria com a implantação da 

multiprogramação. De acordo com Valério Brittos (2005), as redes de televisão não querem na 

verdade investir na multiprogramação para não precisarem dividir o mercado publicitário 

brasileiro com novos concorrentes, já que só no ano passado apenas a Rede Globo consumiu 

58,7% dos recursos publicitários do país, sétimo maior do mundo, com investimentos em 2001 de 

2,334 bilhões de dólares.  

Pelo discurso da direção da emissora, parece ser impossível adotar qualidade de imagem à 

multiprogramação. Entretanto, com a adoção da tecnologia H26419 no SBDTV-T, desenvolvida 

                                                 
18 Multiprogramação – possibilidade de transmitir várias programações em um mesmo canal físico de radiodifusão. 
19 Compressor de vídeo aperfeiçoado pela UFRJ mais eficiente do que o modelo MPEG-2, um dos mais utilizados no 
mundo . 
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pela UFRJ, a qualidade da imagem defendida pelo executivo da Rede Globo, seria semelhante ao 

do DVD. Segundo as informações passadas pelo  professor da Escola Politécnica da instituição, 

Eduardo Barros, ao O Globo on line, (10/10/06), a tecnologia H264 será capaz de dobrar a 

qualidade da imagem da TV analógica que hoje possui resolução de 500 linhas, possibilitando a 

subdivisão de um canal analógico em até oito digitais, o que multiplicaria o número de canais na 

televisão aberta brasileira. 

 

 
4.3 TECNOLOGIA: INTERATIVIDADE, PORTABILIDADE E CONVERGÊNCIA 
 

Quando falamos nos recursos tecnológicos que possivelmente serão implantados no 

SBDTV, a maior dificuldade é conseguir informações concretas e precisas sobre quais 

ferramentas serão implantadas e colocadas à disposição dos telespectadores. O Decreto 

4.901/2003 que criou o SBTVD, por exemplo, é incompleto no que se refere à definição da 

criação de novos canais de televisão aberta. Apenas está prevista na lei a concessão de quatro 

canais públicos, que, inclusive, devem ser destinados aos executivos municipais e um para 

instituir uma rede nacional de educação à distância. 

Outra falha do decreto é o fato de dizer que haverá convergência dos serviços televisivos 

com serviços de telecomunicação, os quais são regulamentados por legislações distintas, o que 

dificulta a aplicação de serviços interativos. 

A interatividade pode se tornar o principal diferencial da TV Digital em relação à 

analógica. A possibilidade de transformar o telespectador em um ser capaz de interferir, opinar, 

consultar e até comprar través da TV fascina as emissoras e os telespectadores. Com isso surgirá 

um novo mercado dentro da TV aberta, que não apenas o publicitário, oferecendo novos serviços, 

que chegariam a quase 100% das residências do território nacional.  

Mas para isso acontecer ainda existe uma discussão longa para ser resolvida, referente aos 

métodos para disponibilizar a interação aos telespectadores.  A possibilidade seria a criação de 

um canal de retorno através de uma linha telefônica. Esta é a opção mais desejada pelas empresas 

de telecomunicações, pois os custos do serviço seriam cobrados dos consumidores. Já o mais 

viável e que beneficiaria diretamente toda a população seria a criação de um canal digital de 

radiodifusão permanente de retorno. Assim, a troca de informações entre emissora e telespectador 

não traria custos aos consumidores.  
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Eduardo Barros, professor da Escola Politécnica da UFRJ, explicou ao O Globo on line, 

(10/10/06), que os recursos mais sofisticados de interatividade, como acesso a internet pela TV 

Digital, ainda vão demorar para serem implantados no Brasil. Ele explica que num primeiro 

momento teremos recursos semelhantes aos dos DVDs, onde é possível através do controle 

remoto obter cenas extras, informações sobre autores e cenas inéditas, pois no início a 

interatividade deverá ser de mão única, ou seja, apenas o telespectador poderá enviar respostas. 

No dia 24/08/06, o Ministro Hélio Costa informou ao O Globo on line que para ampliar a 

interatividade da TV Digital o “canal de retorno” deverá funcionar através do serviço de internet 

sem fio e banda larga WiMax
20

. Com isso, o ministro sinalizou para um rumo preocupante da 

implantação da TV Digital que parecia estar resolvido, que era a entrada das empresas de 

telefonia no mercado televisivo. Conforme declarações de Costa, já está em processo de licitação 

estes serviços. No entanto, não existe interesse das empresas de telefonia em investir em cidades 

pequenas pelo custo da tecnologia, o que prejudicaria a interatividade nos locais mais distantes 

dos grandes centros por falta de serviço e nas cidades por gerar custo aos usuários do sistema 

WiMax.  

A interatividade vai exigir também que haja uma via de retorno com conexão com a 

internet, pelo telefone fixo, celular ou qualquer serviço de banda larga, segundo apurou Folha  on 

line,  (30/08/06). O jornal coloca que seria possível que os aparelhos de TV viessem equipados 

com celulares internos para transmissão de dados. Neste caso, mais uma vez o telespectador 

dependerá de contratar um serviço pago separado da TV aberta para poder executar opções 

interativas, o que compromete em parte o desenvolvimento do SBTVD-T livre e gratuito. 

No que se refere à portabilidade, o padrão japonês ISDB-T foi testado pela ABERT/SET e 

considerado o ideal para ser utilizado como modelo do SBTVD-T. Entre as características 

apontadas que beneficiam a manutenção do sistema aberto de televisão brasileiro está a 

possibilidade de transmitir sinal com qualidade para receptores em movimento, como celulares e 

televisores instalados em automóveis, por exemplo. Com o uso do modelo ISDB-T  os usuários 

de telefone celular receberão o sinal televisivo livre da cobrança pelo serviço das operadoras de 

telefonia. Mas os jornais pesquisados e a imprensa em geral se limitam a dizer que o sinal de 

televisão vai estar disponível em aparelhos de celular, mas não fornecem mais informações. 

                                                 
20 Serviço de internet sem fio que utiliza tecnologia wireless de alta velocidade, o que dispensa a utilização de 
modens ADSL ou similares. 
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4.4 DEBATE SOBRE AS POSSIBILIDADES DE DEMOCRATIZAÇÃO DO SBTVD-T 
 

Nesta categoria abordamos temas discutidos que podem influenciar no acesso do cidadão 

a TV Digital, como o mercado publicitário que a mantém, a tentativa do Ministério Público de 

impedir a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital  e a possibilidades da criação 

de novos canais de televisão. 

A história da televisão brasileira mostra que o Governo Federal cede a pressões de 

emissoras e parlamentares. A revista Carta Capital, de 12 de julho de 2006, faz um apanhado de 

como se deu o desenvolvimento da TV Brasileira em meio século de história, desde 1950, quando 

foi criada  no Brasil.  A revista coloca que só em junho de 1988, mais de 1220 canais de rádio e 

tevê foram distribuídos a aliados do governo. A revista também denuncia que 40% das emissoras 

de tevê brasileiras operam com autorizações vencidas e existem casos em que emissoras 

deveriam estar fechadas há mais de 15 anos por descumprirem a legislação. O pesquisador da 

Universidade Federal de Brasília, Israel Bayama, revelou à revista que desenvolveu um estudo 

com 3.315 emissoras de radiodifusão no Brasil. O pesquisador constatou que as emissoras são 

usadas como “moeda de troca política”, pois de um conjunto de 353 concessões, o PFL detinha 

37,5%, o PMDB 17,5%, o PPB 12,5%, o PSB e o PSDB detinham 6,25% cada e o PL e o PDT 

3,75%. A pesquisa foi desenvolvida de 1998 a 2001, e hoje, segundo o pesquisador constatou, o 

PT já está investindo no setor. 

Para Valério Brittos (2002) “a televisão é a principal mídia mundial”, considerando que o 

setor movimenta mais de  US$ 50 bilhões nos EUA, US$ 4 bilhões na Alemanha, US$ 2 bilhões 

no Brasil e US$ 2 bilhões na China. Neste contexto, podemos colocar que o Brasil é um mercado 

estratégico para a instalação da TV Digital. Partindo destes dados é possível constatar que mais 

que um modelo de transmissão de tevê, a adoção do modelo ISDB-T é uma conquista de um 

grande mercado e pode estar atendendo aos interesses dos empresários do setor.  

A influência do Brasil sobre os países vizinhos pode ampliar ainda mais o alcance da 

tecnologia japonesa, como destacou Folha on line. O jornal (29/06/06) publicou uma reportagem 

que mostra a importância da definição do Sistema Brasileiro de Televisão Digital.  A matéria 

levanta o questionamento dos interesses do Japão em um mercado ainda maior que o Brasil: a 

América Latina. A manchete do jornal diz: “Japão espera que o Brasil facilite o acesso à TV 
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Digital na América Latina”. A idéia dos japoneses é usar a influência do Brasil sobre os demais 

países vizinhos e expandir ISDB-T na América Latina. Segundo a reportagem, o governo 

brasileiro já demonstrou interesse em que os parceiros do Mercosul e outros países vizinhos 

adotem o sistema ISDB-T.  

A Argentina chegou a sinalizar ao governo brasileiro que adotaria o mesmo padrão de 

tecnologia de transmissão televisiva, mas por sofrer fortes influências de investidores da União 

Européia, poderá adotar o sistema europeu de TV Digital, como mostra o Jornal O Globo on line 

(07/11/06)21
. Esta situação reforça as teorias de Economia Política Crítica da Comunicação de o 

mercado global exercer o poder sobre as decisões dos Estados, ou seja, não se trata apenas da 

escolha de um padrão de tecnologia, mas sim de um negócio que envolve diversos setores 

econômicos mundiais.  
 

No dia 29 de junho de 2006, o Brasil anunciou a escolha do padrão japonês ISDB-T como 

modelo de TV Digital a ser implantado no país. Com a escolha do ISDB-T ainda não sabemos se 

a tecnologia será capaz de democratizar a mídia, meta que consta no Decreto 4.901/2003 que 

institui o SBTVD. Se o país adotar o padrão de alta definição, o HDTV (High Definition 

Television), serão mantidos os mesmos números de canais existentes no mercado, o que permitirá 

a continuação do “monopólio das emissoras de televisão sob controle da Rede Globo, SBT, 

Record, Band, RedeTV e CNT22, responsáveis por 92% da audiência da TV aberta no país”. 

(CAPARELLI. 2002 p. 46). Mas, conforme o jornal Folha on line, (18/08/06), o Decreto 

assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas prevê a criação de quatro novos canais 

digitais de TV públicos. São eles: Canal do Poder Executivo - destinado para transmissão de atos, 

trabalhos, projetos, sessões e eventos do Poder Executivo; Canal de Educação - para transmissão 

destinada ao desenvolvimento e aprimoramento do ensino à distância de alunos e capacitação de 

professores; Canal de Cultura - para transmissão destinada a produções culturais e programas 

regionais; Canal de Cidadania23 - para transmissão de programações das comunidades locais, bem 

como para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos federal, 

estadual e municipal. 

                                                 
21 Reportagem coletada fora do período estipulado para a pesquisa e utilizado pela relevância das informações. Os 
dados comprovam que por trás das decisões governamentais existem fortes influências dos mercados investidores de 
capital financeiro. 
22 CNT – Central Nacional de Televisão. Emissora de televisão sediada em Curitiba, no Paraná. 
23 O Canal de Cidadania poderá oferecer aplicações de serviços públicos de governo eletrônico no âmbito federal, 
estadual e municipal. 
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Em agosto, o Ministério Público Federal (MP) tentou, inclusive, anular, por meio de ação 

civil pública, o decreto de implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, baseado no 

padrão japonês ISDB-T. (Folha on line 21/08/06). No entendimento do MP a escolha do governo 

pelo sistema japonês colocava aos usuários a necessidade de comprar equipamentos mais caros 

dos que os modelos Americanos e Europeus, segundo estudo do CPqD (Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações). Para justificar a escolha mais cara, o MP entende que o 

Governo Federal deveria apresentar estudos que demonstrassem que o padrão japonês é mais 

vantajoso por outros motivos o que também não ocorreu, de acordo com os procuradores. 

 Na ação judicial também consta que o governo teria descumprido as regras postas em 

outro decreto, de 200324, no qual o governo estabeleceu procedimentos para a escolha do sistema 

que seria adotado no país. Um desses requisitos seria a consulta ao Conselho Consultivo, 

instituído pelo decreto, sobre as ações e diretrizes fundamentais do SBTVD-T, o que não teria 

ocorrido. Os procuradores questionaram ainda legalidade da consignação de uma faixa adicional 

de 6 MHz (por dez anos), para que as emissoras de TV promovam a transição da TV analógica 

para a digital, como prevê o decreto. Eles afirmam que a União invadiu a competência exclusiva 

do Congresso Nacional para deliberar sobre a renovação das concessões. 

Outro problema apontado pela promotoria é de que a convergência da radiodifusão e 

telecomunicações, por meio da interatividade prevista no decreto 4.901/2003 da TV digital, de 

acordo com a lei, esbarra na separação entre os serviços de telecomunicação e rediodifusão. Para 

os procuradores, por serem serviços distintos e regidos por legislações também distintas, o 

radiodifusor não estaria autorizado a prestar serviços de interatividade, o que seria uma atividade 

típica do serviço de telecomunicações.  

O Ministro Hélio Costa defendeu o decreto que cria o SBTVD dizendo que a escolha do 

padrão japonês foi amplamente discutida com a sociedade e comunidade científica, no entanto, o 

ministro Costa afirmou que o governo não poderia divulgar os segredos industriais e as patentes 

que estavam incluídas no trabalho (O Globo on line 22/08/06). No outro dia a decisão da justiça 

estava no Folha on line (30/08/06), o qual publicou que a justiça rejeitou a ação do MP. Um dos 

                                                 
24 Decreto Presidencial de 23 de setembro de 2003 que instituiu um grupo de trabalho para avaliar propostas, propor 
diretrizes e medidas para a implantação do SBDTV, incluindo oito Ministérios. 
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motivos apontados pela justiça pra não acatar o pedido é de que a anulação pretendida pelo 

Ministério Público seria uma interferência do Judiciário em atos de competência do Executivo. 

Esta breve discussão sobre as informações disponíveis na mídia referente ao processo de 

implantação do SBTVD-T mostra que o debate ainda é necessário. Poucas definições oficiais 

foram tomadas e o Ministério das Comunicações parece estar trabalhando em conjunto com os 

interesses das grandes redes de televisão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A palavra “democracia” é definida pelo Dicionário Aurélio (1977) como regime político 

baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equivalente do poder. A 

Constituição Brasileira diz em seu Artigo 1º, parágrafo único que “todo o poder emana do povo”. 

Em seu  Artigo  3º, nossa Carta Magna assegura que constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil “construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Para os autores 

Guareschi e Biz (2005) não é possível existir uma democracia sem que as pessoas possam 

expressar suas idéias livremente, pois em um regime democrático, todos devem poder exercer seu 

pleno direito de cidadania, expressando sua opinião ou  manifestando seu pensamento. 

Mas como um cidadão comum conseguirá ter acesso aos grandes veículos de 

comunicação se o controle destas mídias está nas mãos de algumas famílias que dominam o 

setor? Não esperávamos encontrar neste estudo a resposta ou uma solução definitiva para o 

problema, mas ao constatarmos que através da instalação do sistema digital de televisão esta 

realidade poderia ser alterada, trouxemos  alguns apontamentos e um entendimento maior sobre o 

papel do jornalista e da sociedade. 

Entendemos a partir desta pesquisa que implantação do SBDTV-T é uma excelente 

oportunidade para que o Governo Federal use suas atribuições para corrigir meio século de 

omissão na regulamentação no setor televisivo. Acreditamos que uma multiplicação do número 

de canais televisivos seja possível desde que políticas públicas sejam criadas para favorecer a 

sociedade brasileira, oferecendo diversos novos canais de televisão, que podem ser distribuídos 

para associações comunitárias, sindicatos e entidades representativas da sociedade 

contemporânea, que hoje, estão refém das grandes redes de televisão.  

Constatamos que através de uma tecnologia brasileira (H264), a qual esperamos que seja 

implementada no SBDTV-T, é possível subdividir um canal de televisão analógico em até oito 

digitais, aliando ao sistema melhor qualidade de imagem. Com isso aumentará a competitividade 

do setor e para isso novas políticas públicas deverão ser criadas e implementadas pelos governos 

para garantir uma distribuição democrática.  

Quanto à implantação de novos recursos tecnológicos interativos e o processo de 

convergência estimado no SBDTV-T, reafirmamos que a indefinição é a única certeza constatada 

neste processo, pois não existe uma legislação federal que regule esta prática. 
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No mundo globalizado, a TV Digital se apresenta como um veículo de grande 

perspectivas tecnológicas, pois já unifica som, imagem, interatividade e serviços em tempo real. 

Os profissionais deverão se adequar a esta nova realidade e entendemos que devem trabalhar para 

que este novo veículo proporcione inclusão digital, estando acessível a toda população, além de 

incentivar o desenvolvimento tecnológico e científico nacional. 

Ao analisarmos o modelo do SBTVD-T, no sentido de compreender a respeito da 

democratização dos canais abertos de radiodifusão, entendemos que as definições ainda estão em 

processo de construção. Ficou claro também que as grandes redes de comunicação influenciam as 

decisões do Ministério das Comunicações. As empresas buscam manter o atual sistema de 

televisão aberta inalterado, o qual se mantém monopolizado. Para resolver este problema, o ideal 

seria que a Constituição Brasileira fosse cumprida e a concessão dos canais de televisão se 

tornasse uma prática do congresso nacional, os quais são os representantes legais do povo na 

execução e elaboração das regras que regulam nossa sociedade. 

Mas não podemos delegar toda a responsabilidade aos órgãos oficiais para que mudanças 

ocorram no cenário do controle da mídia televisiva. As palavras de Guareschi e Biz expressam  

bem a idéia de que toda a sociedade deve cobrar por melhorias no setor. Talvez a educação seja o 

melhor forma para ajudar neste processo. 

 

É nossa convicção que o caminho da transformação, e da liberdade, começa com a 
tomada de consciência de quem somos, de quem nos subjetivou, de por que as coisas 
são como são. A consciência leva a liberdade. Não automaticamente, pois muitas vezes 
conseguimos apenas tomar consciência de nossa escravidão. Mas, por outro lado, só é 
livre quem tem consciência. E ainda um passo à frente: essa consciência, que leva a 
liberdade, nos leva também à responsabilidade, ao darmos as respostas possíveis e 
necessárias para a superação das barreiras que nos alienam e escravizam. Neste sentido, 
só é responsável que é livre e só é livre quem tem consciência (GUARESCHI e BIZ, 
2005, p. 85) 

 

Por fim, esperamos principalmente que o Fórum da TV digital, criado pelo governo 

brasileiro em parceria com o japonês, com a participação de diversos segmentos da sociedade 

brasileira, incluindo instituições de ensino e grupos de pesquisa, tenham voz frente às influências 

do mercado financeiro, indústria de fabricantes de televisão e aos interesses das redes de televisão 

em manter o monopólio do setor de radiodifusão televisiva no Brasil. 

Entendemos também que as decisões políticas, como o caso da implantação do SBTVD-

T, geralmente são vistas com desinteresse pela população, pois a maioria desconhece as 
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repercussões destas decisões sobre o cotidiano de nossas vidas. Portanto o ideal é que toda a 

sociedade possa participar das discussões políticas que envolvem o setor da comunicação 

nacional. Seja através de representação política ou por entidades de classes, mas que as decisões 

sejam amplamente discutidas e divulgadas pela imprensa. 
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