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RESUMO  

O Artigo apresenta algumas reflexões sobre o que fato vem a ser a TV Digital 

Brasileira, os padrões mais comuns utilizados no mundo, e sobre o que vai mudar em 

nossas vidas, quanto à qualidade, interatividade, equipamentos e sua real utilidade.   

O Material selecionado consistiu especificamente em levantamento bibliográficos e 

em pesquisa em sites especializados sobre o tema, uma vez que a proposta inicial é 

desenvolver um estudo exploratório teórico e conceitual sobre a TV Digital Brasileira, 

seguido de questionamentos sobre as implicações políticas e culturais da mesma na 

sociedade. 

Palavras-chave: TV Digital Brasileira, padrões, interatividade.  

ABSTRACT  

The article presents some thoughts about what actually comes to be the Brazilian 

Digital TV, the most common patterns used in the world, and what is going to change in 

our lives, about the quality, interactivity, equipments and its real usefulness.   

The selected material consisted specifically in bibliographical survey and research 

on specialized websites about the topic, once the initial proposal is to develop a theoretical 

exploratory and conceptual study on the Brazilian Digital TV, followed by questions about 

the political and cultural implications of the same society.  

Key words: Digital TV Brazilian, Standards,  Interactivity 
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1. INTRODUÇÃO  

Muito se tem falado sobre TV Digital Interativa, porém poucos textos tratam do 

assunto interatividade e a relação do consumidor e usuário final com esta nova mídia 

que se apresenta.  O Padrão de TV Digital para o Brasil já foi definido e suas atividades 

já foram iniciadas, agora vamos começar a entender o que está sendo feito localmente e 

em que a vida do publico em geral vai ser afetada.  

Dados mundiais mostram que há mais de 24 milhões de casas conectadas na 

Europa e Ásia, possuindo um set top box (caixa preta ou conversor), sem contar os 

usuários americanos. As vias de acesso variam de satélite a cabo, podendo passar pela 

fibra ótica e aéreo-terrestre. Com esta nova parafernália digital, o telespectador poderá 

manter certo nível de interatividade com o aparelho e até utilizá-lo como gerenciador de 

várias atividades dentro da casa, como controle de estoque, controle de alarme, 

secretária eletrônica e outras atividades.  

Em pleno século XXI, estamos prestes a viver uma nova mudança, uma nova 

quebra de paradigmas com a introdução da tecnologia digital no serviço de televisão 

recebido pelo telespectador, isto é, o usuário final. O que entendemos como televisão 

digital é a transmissão de sinais de TV em forma de dígitos binários – daí o digital – que 

proporciona, entre outras vantagens, uma melhor qualidade de imagem e som ao 

telespectador.  

O público leigo deve estar se fazendo à pergunta clássica: para que eu preciso de 

mais uma parafernália na minha casa, se nem uso o que tenho? E a resposta vem 

imediatamente quando se observam índices incríveis de participação do público em 

programas como “Você Decide”, Casa dos Artistas, Show do Milhão. Isto nos leva a 

uma importante necessidade intrínseca e incorporada do ser humano: a de participar, o 

desejo das pessoas de se pronunciarem e de saírem da posição de passividade, para o 

outro extremo que seria a TV e os canais de comunicação como vias de mão dupla no 

processo de comunicação. 
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2. HISTÓRICO  

A TV Digital é uma nova tecnologia de transmissão de sinais de televisão, que 

proporcionará gratuitamente ao telespectador melhor qualidade de imagens e sons e 

uma série de novos benefícios, tais como ver televisão quando em deslocamento e 

interagir com os programas.  

O surgimento da TV digital se deu em função do desenvolvimento da TV de alta 

definição (HDTV) no Japão e na Europa, há mais de uma década. O Japão foi pioneiro 

em programas de alta definição, mas por via analógica.  

Nos Estados Unidos, a movimentação em torno da TV de alta definição 

começou em 1987, com o reconhecimento por parte do governo e das emissoras da 

importância tecnológica e estratégica do serviço. Em 1991 o Federal Communications 

Commission (FCC) estabeleceu os princípios gerais a serem observados quanto ao 

emprego da tecnologia digital.  

Muitas empresas concorreram com propostas diferentes, mas, depois de vários 

testes, foi conseguido um consenso entre os desenvolvedores dos quatro melhores 

sistemas e, em 1993, foi formada a Grande Aliança. Foi proposto um sistema comum, 

que aproveitava características individuais de cada proposta. Esse sistema foi 

recomendado pelo comitê consultor no final de 1995. Em 1996, o FCC adotou o padrão 

ATSC (Advanced Television Systems Committee) para TV digital.  

No final de 1998 iniciaram-se, nos E.U.A., as primeiras transmissões digitais. Já 

na Europa, ao final de 1991, as empresas transmissoras, as produtoras de equipamentos 

eletrônicos e os órgãos reguladores começaram a discutir a formação de um grupo para 

examinar a viabilidade do desenvolvimento da televisão digital, o European Launching 

Group – ELG.  
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O ELG se expandiu e passou a incorporar outros grupos, tanto públicos quanto 

privados, interessados no assunto. Foi feito um MoU (Memorandum of Understanding), 

estabelecendo as regras a serem seguidas pelos participantes do ELG. Todos os 

participantes assinaram o MoU em setembro de 1993, e o ELG passou a se chamar 

Digital Vídeo Broadcasting – DVB. Nessa época foi feito um estudo sobre a viabilidade 

e perspectivas da TV digital terrestre na Europa, introduzindo questões como o 

fornecimento do serviço a diferentes mercados consumidores ao mesmo tempo.  

O DVB tinha por objetivo desenvolver um sistema digital completo baseado 

num só padrão para vários países, cada um com características específicas, como sua 

geografia, por exemplo. No final de 1995 ocorreram as primeiras transmissões digitais 

na Europa.   

Um dos países não europeus a adotar o sistema de DVB foi à Austrália. Lá, o 

órgão responsável pela área de transmissão, Australian Broadcasting Authority (ABA), 

nomeou um grupo de especialistas em televisão digital terrestre, que após estudarem o 

sistema recomendaram sua adoção no País.  

No Japão, foi criada, em 1995, com o apoio do governo japonês, redes de TV e 

principais indústrias do setor, o Advanced Digital Television Broadcasting Laboratory 

(ADTV-LAB), com o objetivo de digitalizar as transmissões de TV no país. O padrão 

de modulação adotado foi o europeu COFDM e o orçamento aprovado para ser usado 

no desenvolvimento de tecnologia foi de 30 milhões de dólares, ao longo de quatro 

anos.   

Em 1997, foi formado o Digital Broadcasting Experts Group (DIBEG), em cuja 

constituição estão presentes as mesmas entidades anteriores e também grandes empresas 

não japonesas. Seus principais objetivos são a promoção de intercâmbio de informações 

técnicas e a cooperação internacional.   
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Somente em 1999 foi criado o padrão japonês de TV digital, o ISDB – 

Integrated Services of Digital Broadcasting. Os trabalhos de desenvolvimento desse 

padrão encontram-se mais adiantados no segmento via satélite, cuja operação está 

prevista para iniciar-se no final de 2000. Quanto à transmissão digital terrestre, os 

primeiros testes foram realizados em 1999 e estima-se que esta fase será concluída em 

2003.  

3. PADRÕES DA TV DIGITAL  

Existem três padrões de TV Digital já definidos. São eles: o americano ATSC, o 

europeu DVB

 

e o japonês ISDB. Destes, apenas o japonês ainda não entrou em 

operação. Todos utilizam o MPEG-2, o mesmo compressor utilizado no DVD para 

codificação do sinal de vídeo e multiplexação do sinal. Já para a codificação do sinal de 

áudio, alguns países optaram pelo sistema Dolby Digital (também conhecido como AC-

3), e outros pelo próprio MPEG-2.   

Além deles, um outro padrão também está sendo desenvolvido pela China. Para 

poder transmitir o sinal da TV digital, antes ele deve ser modulado. E é justamente aí 

que está a grande diferença entre os padrões.   

3.1. O padrão americano (ATSC)   

Desenvolvido pelo Comitê para Sistema de TV Avançada (Advanced Television 

Systems Committee), o padrão ATSC já está em funcionamento nos EUA desde 

novembro de 1998. Também foi adotado no Canadá, Coréia do Sul e Taiwan.   

Nos Estados Unidos o sistema ainda não fez sucesso. O preço elevado dos 

aparelhos de HDTV e set-top boxes, e o fato de 80% da população norte-americana 

receber o sinal de TV via cabo ou satélite podem ser os responsáveis por este quadro. 
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O ATSC utiliza a modulação 8-VSB e uma taxa de 19,4 Mbps (bits por 

segundo). E foi desenvolvido e testado para trabalhar em um espaçamento de banda de 

6 MHz, apesar de permitir o escalonamento para 7 e 8 MHz. Uma das deficiências do 

ATSC se deve ao fato de não permitir a recepção móvel. Apesar disso, uma nova 

solução para sanar esta debilidade já está sendo testada nos EUA. Outra deficiência do 

padrão se deve à necessidade de se instalar equalizadores para recepção do sinal em 

situações de multi-percurso*.   

multi-percurso - Em alguns casos, a transmissão de um sinal pode ser feita 

percorrendo caminhos diferentes. Com isso, cada sinal irá chegar no receptor em 

intervalos de tempo diferentes. O sinal resultante será a soma de todos esses sinais de 

comprimentos diversos. Com isso, ocorre um “espalhamento no tempo” da energia do 

sinal. Esse fenômeno ocorre principalmente nos grandes centros, onde há uma grande 

concentração de prédios.   

3.2. O padrão Europeu (DVB-T)   

Formado por empresas públicas e privadas, em 1993 surgiu o grupo DVB 

(Digital Vídeo Broadcasting). O DVB foi adotado por todos os países da Europa, 

Austrália, Singapura e Nova Zelândia. Na Inglaterra o sistema já está bem 

desenvolvido, tendo aproximadamente 1 milhão de usuários. Nos países da Europa onde 

a TV Digital já começou suas transmissões, os set-top boxes são subsidiados pelas 

operadoras, sendo a TV Digital terrestre um serviço pago.   

Na Austrália o sistema já está funcionando desde o início de 2001. Até fevereiro 

deste ano, mais de 53.000 residências já estavam equipadas com aparelhos de TV 

digital. O sistema DVB-T utiliza a modulação COFDM e uma taxa que pode variar de 

4,98 a 31,67 Mbps, dependendo dos parâmetros utilizados na codificação e modulação 

do sinal. O DVB é mais imune aos problemas de multi-percurso apresentados pelo 

ATSC.  
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Vale destacar que o sistema DVB-S, versão para transmissão via satélite, já 

virou praticamente o sistema padrão em todo o mundo para este tipo de transmissão.   

3.3. O padrão japonês (ISDB-T)   

O ISDB-T foi criado no Japão em 1999 por um grupo de empresas e operadoras 

de TV. O sistema ainda não entrou em operação no Japão, sendo este o único país a 

adotar o sistema. O ISDB-T apresenta características muito semelhantes ao padrão 

europeu. A grande vantagem é a grande flexibilidade de operação e seu grande potencial 

para as transmissões móveis e portáteis. O ISDB-T, assim como o DVB-T, utiliza a 

modulação COFDM. com algumas variações, e também é mais imune aos problemas de 

multi-percurso.   

3.4. O padrão Chinês   

Além dos três padrões apresentados acima, a China também está desenvolvendo 

sua própria TV Digital. Com uma capacidade para fabricar mais de 40 milhões de 

aparelhos de TV anualmente, a China é outro grande concorrente na corrida da TV 

Digital. Atualmente, estão em teste cinco padrões de transmissão digital terrestre, 

desenvolvidos por quatro grupos: Tsinghua University, HDTV Technical Expert 

Executive Group (TEEG), Academy of Broadcasting Science (ABS) e a Chengdu 

Eletronic Tecnology University.  

A Tsinghua University criou o DMB-T (Digital Multimedia Television 

Broadcasting-Terrestrial), que utiliza a modulação TDS-OFDM (Time Domain 

Synchronous-Orthogonal Frequency Division Multiplex). Já a ABS propôs o CDTB-T 

(Chinese Digital Television Broadcasting–Terrestrial), com modulação 64QAM. O 

TEEG apresentou dois projetos, o ADTB-T (Advanced Digital Television Broadcast-

Terristrial), que utiliza uma variação da modulação VSB (Vestigial Side Band) e o 

BDB-T/OFDM, utilizando uma variação do OFDM. O último padrão concorrente é o 
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SMCC (Synchronized multi-Carrier CDMA), criado pela Chengdu Eletronic Tecnology 

University, que também utiliza uma variação da modulação COFDM. Todos estes 

padrões foram apresentados ao SARFT (State Administration of Radio, Film and 

Television), órgão ligado diretamente ao governo chinês, que pode ser comparado a 

ANATEL aqui no Brasil. A previsão é que em meados deste ano à China defina o seu 

padrão de DTV.    

3.5 Tabela Comparativa dos Padrões 

 

Caracteístcas / Sistemas ATSC 

(Advanced Television 

Systems Committee) 

DVB-T 

(Digital Vídeo Broadcasting-

Terrestrial) 

ISDB-T 

(Integrated Services Digital 

Broadcasting-Terrestrial) 

Modulação  8-VSB  COFDM (QPSK, 16QAM e 

64QAM)  

COFDM (DQPSK, QPSK, 16QAM e 

64QAM)  

Multiplexação  MPEG-2  MPEG-2  MPEG-2  

Codificação de Vídeo  MPEG-2  MPEG-2  MPEG-2  

Codificação de Áudio  Dolby AC-3  MPEG-2 Layer II audio ou Dolby 

AC-3  

MEPG-2 AAC audio  

Middleware (API)  DASE  MHP  ARIB-Std-B24  

Canalização  6 MHz

 

(pode ser escalonado para 7 

ou 8 MHz)  

7 ou 8 MHz 

 

(pode ser escalonado para 6 MHz)  

6 MHz 

 

(pode ser escalonado para 7 ou 8 MHz)  

Taxa de Transmissão  19,4 Mbit/s  De 4,98 a 31,67 Mbit/s  De 3,65 a 23,23 Mbit/s  

Países que adotaram  EUA, Canadá, Coréia do Sul 

e Taiwan  

Europa, Índia, Austrália, Nova 

Zelândia e Singapura  

Japão (ainda não está em operação)  
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4. A TV DIGITAL NO BRASIL  

Desde 2003 muitas mudanças tecnológicas aconteceram nos padrões de TV 

Digital, mas seus estudos se remetem a 1994 quando a associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Sociedade Brasileira de Engenharia de 

Televisão (SET) deram inicio aos estudos para definir a migração da TV analógica para 

a TV Digital.  

Uma das grandes polêmicas da TV Digital se deve à idéia da criação de um 

padrão nacional. O Ministro das Comunicações Senhor Miro Teixeira, entregou à Casa 

Civil, no início do mês de Abril de 2003, a política para adoção da DTV no País. Neste 

documento, fica claro o interesse pelo desenvolvimento de um padrão nacional e que ele 

seja um serviço gratuito.   

Além disso, o próprio CPqD também já mostrou seu interesse e sua posição 

favorável à criação de um padrão nacional. Uma proposta enviada ao ministro pelo 

CPqD, prevê a criação apenas da API, aproveitando a tecnologia de cada um dos 

padrões já existentes. Mas a idéia não foi recebida com muito entusiasmo por alguns 

fabricantes.   

API, são também chamada de middleware, a API (Application Program 

Interface) é quem traduz os dados do sinal da TV digital e transforma isso em 

informações que são exibidas na tela do TV. Grosso modo, a API funciona com uma 

linguagem de programação, onde é possível juntar som, vídeo e imagens, para a criação 

das aplicações de datacasting e interatividade da TV Digital. Cada um dos padrões 

(ATSC, DVB e ISDB) tem suas APIs específicas.     
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Segundo o ministro, as pesquisas para desenvolvimento do padrão nacional 

serão feitas pelo CPqD, pelo Instituto Genius, por universidades e outros interessados. 

A Previsão que as olimpíadas de Beijing em Pequim já sejam vistas tanto no Rio como 

em São Paulo e em algumas outras poucas capitais, por milhares de telespectadores 

usando a TV Digital.    

Em 02/12/2007 começam as transmissões na cidade de São Paulo. De início, as 

transmissões de TV Digital serão em UHF e deverão poder captar as transmissões 

digitais todos os telespectadores que atualmente conseguem captar do ar (via antena 

externa ou externa) os canais de televisão aberta, em UHF, da cidade de São Paulo. O 

sistema de TV Digital adotado no Brasil possibilita que, com um trabalho adicional e 

investimentos por parte das emissoras, sejam também servidas as áreas dentro da cidade 

que hoje apresentam má qualidade de cobertura dos canais abertos analógicos. Assim, 

ao longo do tempo, a cobertura da TV Digital dentro das cidades será muito melhor que 

a atual da TV analógica, atingindo as atuais “áreas de sombra”.   

No momento a TV Digital esta em plena operação nas cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro em UHF pelas seguintes emissoras: BAND, CBI, Cultura, Gazeta, 

Globo, MTV, Record, Rede TV, SBT. Ao logo do ano algumas outras capitais estarão 

operando com a TV Digital.   

5. O QUE MUDA PARA O PÚBLICO GERAL   

Todo brasileiro com mais de 30 anos se lembra da chegada das televisões 

coloridas ao mercado no final da década de 60. A novidade provocou ansiedade, pois 

todos queriam assistir a programas com a qualidade de cores que se via no dia-a-dia. A 

mesma situação é vivida hoje com a expectativa de mudança da cara da televisão com a 

chegada da TV digital ao Brasil. Mas o quê significa isso? O que vai mudar na vida do 

cidadão que assiste aos seus programas favoritos todos os dias? Quanto vai custar? Os 

aparelhos atuais continuarão sendo usados? Como fazer a troca?   



 

14

 
Estas questões intrigam a população, já que a televisão está presente em mais de 

90% dos lares brasileiros e hoje utiliza canais analógicos. Na TV digital a transmissão 

do áudio e do vídeo passa a ser feita por sinais digitais que, codificados, permitem um 

uso mais eficiente do espectro eletromagnético, devido ao aumento da taxa de 

transmissão de dados na banda de freqüências disponível.   

As novas tecnologias abrem um grande leque de opções para a evolução do 

modelo atual do negócio de televisão. Mesmo em um cenário mais conservador, com a 

televisão restrita apenas ao transporte de sinais de áudio e de vídeo, a introdução da 

tecnologia digital possibilitará melhorar a qualidade dos sinais recebidos, assim como 

permitirá que mais canais e programas sejam disponibilizados aos telespectadores.   

Por outro lado, mais abrangente, o negócio de televisão seria enriquecido pelo 

acréscimo de novos recursos, pela execução de outros serviços de telecomunicações e 

de valor adicionado usando a mesma plataforma tecnológica de transmissão, com o 

telespectador sendo atendido através de terminais que, mais do que meros reprodutores 

de sons e imagens, fossem terminais integrados.   

Entretanto, para que todos esses recursos possam ser aproveitados de uma forma 

otimizada e, sobretudo, atendendo às expectativas dos usuários, é necessário 

compreender a respeito do quê eles esperam e como a introdução da tecnologia digital 

poderia vir a satisfazer a tais anseios.   

No entanto, do ponto de vista de comportamento, esta sim será uma grande 

mudança, uma vez que o telespectador passará a assistir à TV de uma outra maneira. A 

TV digital apresenta algumas funcionalidades que permitem ao usuário interagir com a 

emissora possibilitando o acesso a informações adicionais como, por exemplo, o menu 

de programação ou por meio de um canal de retorno da emissora via linha telefônica, 

possibilitando, por exemplo, que o espectador faça consultas de preços e compras de 

produtos que achar interessante num programa de TV. A qualidade de imagem supera a 

do DVD.  
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A Primeira mudança vai ocorrer depois de implantado o sistema no Brasil, pois 

o espectador poderá adquirir um conversor (set top box) que permitirá receber o sinal 

digital e convertê-lo para um formato de vídeo e áudio disponível em seu receptor de 

TV ou adquirir uma televisão nova que já incorpore o conversor.  

Este processo vem ocorrendo em vários países do mundo. Até 2005, por 

exemplo, mais de 65% das residências no Reino Unido já estavam com acesso à TV 

digital. Este sistema de TV digital não é pago e vem para substituir apenas o analógico, 

cujo conteúdo é mantido pelos anunciantes e patrocinadores. A chamada TV a cabo ou 

TV por assinatura não vai mudar em nada, apenas a TV Aberta.  

A Segunda mudança será em relação à “Mudança de hábitos”, a nova tecnologia 

da TV Digital Interativa trará severas mudanças ao meio televisivo, aos hábitos de 

consumo, aos ambientes de aprendizagem, ao modo como os indivíduos se relacionarão 

com essa nova mídia. Como principais exemplos, podemos citar:  

-Nova relação sensorial-cognitiva do aspecto de 16 X 9; 

- Vídeo digital de alta resolução; 

- Vários canais de áudio digital; 

- Maior imunidade aos fantasmas e ruídos com perceptiva melhoria da qualidade 

de imagem; 

- Viabilidade de trafegar simultaneamente canais de dados (datacasting); 

- Possibilidade de múltiplos canais em resolução standard (SDTV) numa mesma 

faixa de 6 MHz; 

- Video-on-demand, personal video recorder, pay per view (similar a TV a cabo); 

- Videos games, apostas x  jogos (Possibilidade de jogar através da TV Digital); 

- Canais de TV personalizados; 

- Serviços de Comunicação (email, SMS, videoconferência); 

- Acesso à internet, chat com o key speaker do programa; 

- Internet banking através da TV Digital; 
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- Propagandas interativas onde com um simples click pode-se comprar o produto 

como resposta direta aos anúncios; 

- t-commerce (Compras pela TV Digital); 

- Novos ambientes de aprendizagem (corporativo e institucional, mesclando 

ambiente de trabalho com ambiente de aprendizagem, tanto do ponto de vista 

presencial e físico, como digital e interativo no mundo virtual). Estas mudanças 

vão trazer a interatividade à tona.  

6. O QUE VAMOS GANHAR COM A TV DIGITAL?  

Pelo fato do sinal ser comprimido e enviado de forma digital uma série de 

recursos adicionais, serão incorporados a TV. Veja a seguir o que você ganha com a TV 

Digital:   

Alta definição – Este é um dos maiores atrativos da TV Digital. Apesar disso, o 

termo HDTV (High Definition TV) ou TV de alta definição não é uma idéia recente. 

Em 1981 o grupo japonês NHK apresentou pela primeira vez nos EUA um sistema de 

HDTV que na época ainda era analógico.   

As atuais transmissões de TV apresentam 480 linhas de resolução horizontal no 

formato entrelaçado. Já o HDTV possibilita duas opções de transmissão: uma com 720 

linhas de resolução horizontal no formato progressivo e outra com 1080 linhas no 

formato entrelaçado. Além disso, a transmissão em HDTV será feita no formato 

Widescreen, o mesmo utilizado nos cinemas e nos DVDs. Os TVs convencionais têm a 

proporção 4:3, ou seja, quatro unidades de altura por três de largura.   

O sinal de alta definição adotou o formato 16:9. Esse formato explora a chamada 

visão periférica, aumentando a sensação de realidade das cenas. Mas para aproveitar 

tudo isso, você irá precisar de uma TV de alta definição. Os televisores convencionais 

apresentam resolução efetiva de aproximadamente 210.000 pixels (pontos de imagem). 
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Na resolução mais alta, uma TV HDTV contém cerca de 2 milhões de pixels. Com isso, 

características como textura, cor e profundidade de campo ganham uma nova dimensão.    

Múltiplos canais – Se a emissora optar pela transmissão em HDTV de um 

determinado programa, só será possível enviar um único sinal de vídeo. Já se ela optar 

pela transmissão em SDTV (Standard Definition TV), que apresenta a mesma resolução 

do sinal atual, será possível enviar até quatro sinais de vídeo. Assim você poderá, por 

exemplo, acompanhar um jogo de futebol de quatro câmeras diferentes de forma 

simultânea.   

Som digital – Esta é outra grande vantagem, principalmente para os amantes do 

home theater. Os filmes gravados em 5.1 canais, agora poderão ser transmitidos via TV. 

Alguns países inclusive, adotaram o famoso padrão Dolby Digital para codificar o sinal 

de áudio para a transmissão da DTV. Além disso, será possível, por exemplo, transmitir 

um filme com mais de uma opção de áudio, da mesma forma que no DVD. E mesmo os 

sinais transmitidos em estéreo terão qualidade igual à do CD.   

Melhora do sinal – Com a transmissão digital os problemas de recepção de 

sinal, como imagens com fantasma, deixarão de existir. Apesar disso, ou você terá sinal 

ou não terá. Na TV Digital não existe meio termo, como na TV analógica.   

Interatividade – Você não terá que ligar para nenhum número de telefone para 

poder interagir com a programação. Tudo será feito através do controle remoto. A TV 

Interativa é uma das possibilidades com a chegada da DTV. Mas o canal de retorno 

dessa interação deverá ser feito via rede de telefone fixa ou até mesmo via rede celular, 

como em alguns países da Europa.    

Segundo Rossou (2004) a interatividade é a razão de ser de um mundo virtual. 

Nesse contexto, a interatividade está associada à habilidade do usuário escolher um 

caminho dentro do mundo virtual, podendo navegar livremente e manipular os objetos 

tridimensionais. 
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Datacasting – Além de som e vídeo, a TV Digital também possibilita a 

transmissão de outros tipos de dados. Será possível transmitir informações sobre um 

filme que esteja passando ou o que a emissora achar conveniente. Com essa 

possibilidade irão surgir muitos serviços como o t-commerce e o t-banking, que são o 

comércio e o acesso ao banco através do seu TV. Até mesmo a Internet poderá ser 

acessada através do seu televisor. Todos essas vantagens podem ser conseguidas com 

qualquer um dos padrões de TV Digital existentes. Veja a seguir alguns detalhes de 

cada um dos padrões.   

6.1 Como tudo funcionará na prática?   

Para aproveitar algumas das vantagens da TV Digital você não terá que comprar 

um novo televisor. Através de um set-top box, você poderá receber o sinal digital e 

convertê-lo para que o sinal seja visualizado em seu TV atual. Apenas para a recepção 

do sinal em alta definição (HDTV) é que será necessário um novo aparelho que suporte 

gerar as imagens com a resolução de 1080 linhas, como os aparelhos HDTV ready que 

já estão à venda no mercado nacional.            
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como podemos observar o Brasil é muito diferente dos paises que já tem TV 

Digital. No mundo diversos padrões são bem sucedidos no que tange a TV Digital para 

o país, O sistema japonês é o preferido das operadoras de televisão, o problema é que só 

o Japão o utiliza.   

O grande problema são os investimentos iniciais, que é considerado alto para um 

país que tem sérios problemas educacionais e de saúde, mas mesmo assim se vislumbra 

grandes benefícios ao Brasil com a implantação da TV Digital.   

Outra grande questão e qual será o prazo para que o sinal analógico seja 

desligado, segundo o CPqD seria necessário 20 anos para que haja a troca de todos os 

televisores, porém o governo brasileiro já decretou que o prazo será de 10 anos.  

A implantação da TV Digital Brasileira será benéfica se bem utilizada por todos, 

não pode ser meramente política, mas um instrumento de inclusão digital e inserção de 

cultura a população brasileira. Ao longo dos anos após a implantação da TV Digital 

poderá ser visto com mais clareza os benefícios da TV Digital Brasileira.          
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