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Resumo  

 

Com o avanço da tecnologia e chegada da TV digital no Brasil, estudos 
apontam que a televisão aberta começa um novo estágio desde seu 
surgimento. Esta mídia disponibiliza ferramentas que permitem aos emissores 
de conteúdo uma dimensão interativa ainda não experimentada, sobretudo nos 
processos de comunicação massivos indicando que é possível novos caminhos 
de investimento na produção de conteúdo por parte das emissoras de TV. Com 
esta realidade de fundo, experiências começam a ser testadas no âmbito da 
televisão, como o StickerCenter, um software - desenvolvido pela TOTVS - que 
reúne elementos da internet na TV possibilitando ao receptor maior interação 
com o conteúdo televisivo, outra experiência é a realizada pela Rede 
Integração, afiliada à Rede Globo em Minas Gerais, com o software 
desenvolvido pela HXD Interactive Television, que testa um modelo brasileiro 
de interatividade no telejornal. Este trabalho mostra como estas duas empresas 
estão desenvolvendo aplicativos interativos para a TV utilizando o Middleware 
Ginga e os motivos pelos quais sua popularização não aconteceu. O 
StickerCenter não se popularizou e indica que o motivo seja erro de estratégia 
da empresa em desenvolver um produto que une broadband e broadcast TV 
sem atrativos ao consumidor, já o aplicativo interativo da Rede Integração não 
foi colocado no ar e apresenta inúmeros fatores que demonstram que não 
explorará a interatividade pela ausência de canal de retorno. Este estudo 
investigou o impacto da interatividade no mercado da radiodifusão e como a 
convergência tecnológica aponta para a construção de uma nova mídia 
baseada em displays interativos capazes de oferecer aos consumidores uma 
nova forma de recepção de conteúdo. 

 
Palavras-chave: Interatividade, Televisão, Software, StickerCenter, HXD, 

MGTV. 
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Abstract 
 
 

With the advancement of technology and advent of digital TV in Brazil, 
studies show that network television begins a new stage since its inception. 
This media offers tools that allow issuers of content an interactive dimension 
untried, especially in cases of massive communication indicating that it is 
possible new avenues of investment in the production of content by the TV 
stations. With this reality in background, experiences begin to be tested in 
the context of television, as the StickerCenter, software - developed by 
TOTVS - bringing together elements of the internet TV receiver enabling 
greater interaction with TV content, another experiment is performed by 
Integration network, an affiliate of Rede Globo in Minas Gerais, with software 
developed by HXD Interactive Television, testing a Brazilian model of 
interactivity in television news. This paper shows how these two companies 
are developing interactive applications to the TV using the Ginga middleware 
and the reasons why its popularity has not happened. The StickerCenter not 
become popular and indicates that the error reason is the company's 
strategy to develop a product that unites broadcast and broadband TV 
unattractive to consumers, since the application Interactive Network 
Integration was not placed in the air and presents numerous factors that 
demonstrate that not exploit the interactivity by the absence of feedback 
channel. This study investigated the impact of interactivity in the 
broadcasting market and how technological convergence points to the 
construction of a new media-based interactive displays able to offer 
consumers a new way of receiving content. 
Key words: Interactivity, Television, Software, StickerCenter, HXD, MGTV. 
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Resumen 

 

Con el avance de la tecnología y la llegada de la televisión digital en 
Brasil, los estudios muestran que la cadena de televisión comienza una 
nueva etapa desde su creación. Este medio ofrece herramientas que 
permiten a los emisores de contenido una dimensión interactiva no probado, 
sobre todo en los casos de comunicación masiva que indica que es posible 
nuevas vías de inversión en la producción de contenidos por los canales de 
televisión. Con esta realidad de fondo, las experiencias empiezan a ser 
probado en el contexto de la televisión, como la StickerCenter, software - 
desarrollado por TOTVS - reúne los elementos del receptor de televisión por 
Internet que permite una mayor interacción con los contenidos de la 
televisión, otro experimento se lleva a cabo por Red de Integración, una 
afiliada de Rede Globo, en Minas Gerais, con software desarrollado por la 
Televisión interactiva HXD, probando un modelo brasileño de interactividad 
en las noticias de televisión. Este artículo muestra cómo estas dos 
empresas están desarrollando aplicaciones interactivas para la TV con el 
middleware Ginga y las razones por su popularidad no ha sucedido. El 
StickerCenter no ser popular e indica que el motivo del error es la estrategia 
de la compañía para desarrollar un producto que une broadcast y televisión 
de banda ancha poco atractivo para los consumidores, ya que la integración 
de aplicaciones de red interactiva no se puso en el aire y presenta 
numerosos factores que demuestran que no explotar la interactividad por la 
ausencia de canal de retorno. Este estudio investigó el impacto de la 
interactividad en el mercado de la radiodifusión y la forma en puntos de 
convergencia tecnológica para la construcción de unas nuevas pantallas 
interactivas basada en los medios capaces de ofrecer a los consumidores 
una nueva manera de recibir contenido. 

Palabras-clave: Interactividad, Televisión, Software, StickerCenter, HXD, 

MGTV. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A televisão aberta é considerada o veículo de comunicação que possui 

maior penetração no Brasil, pois no país são atualmente mais de 95% de lares 

com receptores de TV. Apesar desta mídia ser um meio tradicional com mais 

de 50 anos de existência, ela entra em uma nova fase devido ao avanço da 

tecnologia com a transformação do sinal analógico em digital e o 

desenvolvimento de ferramentas que garantirão a exploração de oportunidades 

antes não possíveis.  

Segundo Beatriz Becker (2005) 

 

 
os maiores desafios com que a televisão terá de se confrontar 
são o aparecimento de novas tecnologias de informação digital, 
que, pelo fato de mudarem de maneira significativa o 
audiovisual do futuro, irão levar a novas experiências no meio 
televisivo, influenciadas por tecnologias em desenvolvimento 
(2005, p. 19).  

 

 

Com o avanço das novas tecnologias e chegada da TV digital no 

mercado da radiodifusão, eram aguardadas transformações nos âmbitos 

técnico, mercadológico e de consumo. Este novo ambiente instiga 

pesquisadores tanto da comunicação, quanto da engenharia, informática, entre 

outros, a compreender suas transformações e impactos sociais devido às 

potencialidades que possuem. O objetivo passou a ser o de entender como 

será a “nova” televisão, o que iria mudar com a digitalização e o possível 

casamento entre televisão e Internet. 

Carlos Ferraz (2009) aponta que a chegada da TV aberta digital 

possibilita o investimento em funcionalidades como: a alta definição de imagem 

(antes 4:3 e agora 16:9), a multiprogramação (a transmissão de até quatro 

canais na mesma frequência que hoje transmitem apenas um), a interatividade 



16 
 

(troca de informações entre emissor e receptor) e a mobilidade (o conteúdo da 

televisão pode ser assistido em qualquer lugar por meio de televisores portáteis 

ou pelo celular).  

Quando o Decreto 5.820, que dispõe sobre a implantação da TV digital 

no Brasil foi publicado em 29 de junho de 2006, houve grande enfoque na 

interatividade como forma de inclusão digital. Dentre todas as possibilidades, a 

interatividade é uma das ferramentas que desperta o interesse e o investimento 

de empresas em oferecer no mercado produtos que possam trazer novidades 

na troca informacional entre emissor e receptor. Carlos Ferraz (2009, p. 16) 

aponta que a interatividade é a ferramenta que mais se destaca no processo de 

implantação da TV Digital no Brasil “provavelmente por gerar uma forte 

expectativa de mudança na forma de comunicação entre a televisão e o 

telespectador”. Com o desenvolvimento do middleware Ginga, software 

desenvolvido por pesquisadores brasileiros que viabiliza a interatividade neste 

meio de comunicação, e a atenção dada aos softwares, fizeram com que a 

televisão ganhasse novo destaque, surgindo expectativas de se assemelhar o 

que hoje é realizado pelos computadores. 

André Barbosa (2004, p. 2) explica que na TV digital 

 

o que parece ser a mudança mais radical diz respeito à 
transformação do aparelho receptor de televisão em 
equipamento interativo o que, podemos preconizar, acarretará 
uma nova relação com o telespectador, pois novos tipos de 
serviço serão ofertados.  

 

A partir dessas transformações no cenário televisivo brasileiro, muitas 

perguntas ainda não podem ser respondidas, pois aguardam o 

desenvolvimento do mercado e comportamento do consumidor. Inicialmente é 

preciso entender qual modelo de interatividade está sendo adotado no Brasil e 

o que ela representa na atualidade para a radiodifusão. Há muita expectativa e 

previsões quanto ao impacto da tecnologia na TV, por isso este trabalho busca 

entender quais são as especificidades da interatividade na televisão aberta.  

Desde o lançamento do Ginga apareceram no mercado empresas 

especializadas em software e empresas que vislumbraram uma oportunidade 
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de negócios na exploração da interatividade na TV digital como, por exemplo, a 

TOTVS E a HXD Interactive. Estas empresas começaram a investir em 

iniciativas e produtos para a TV digital aberta e são atualmente as duas 

principais que atuam neste segmento no Brasil. Mas o que esses softwares 

interativos criados por elas oferecem aos usuários?  

Carlos Ferraz (2009, p. 42) aponta que é recente o desenvolvimento de 

softwares que fomentam a introdução da TV interativa na sociedade, mas que 

várias pesquisas estão em desenvolvimento com o intuito de ampliar as opções 

que a “televisão do futuro” adquirirá. Em 2009, quando o autor escreveu o 

artigo “Análise e Perspectivas da Interatividade na TV Digital” eram 

muito positivas as perspectivas para o futuro da interatividade, 
considerando-se a gama de categorias de aplicações que se 
pode ter: Guia de Programação eletrônica/EPG (Eletronic 
Program Guide), comércio eletrônico (t-commerce), banco 
eletrônico (t-banking), portais, aplicações transversais aos 
canais, programas interativos, publicidade interativa, jogos, 

entre outras (2009, p. 42). 
 
 
 

As empresas brasileiras de software TOTVS e HXD Interactive 

desenvolveram ferramentas que exploram a interatividade a partir do uso do 

middleware Ginga em programas televisivos e que foram adquiridos pelas 

emissoras de TV. No cenário telejornalístico, uma das primeiras iniciativas de 

adoção apareceu na Rede Integração, afiliada à Rede Globo em Minas Gerais 

que, em 2011, ofereceu conteúdo interativo por três dias em seus telejornais e 

depois, por solicitação da Rede Globo, tiraram do ar (veja Capítulo 4, subitem 

4.6, página 153). 

Quem adquire um conversor digital com interatividade que contenha o 

produto StickerCenter embarcado, produzido pela empresa de software 

TOTVS, pode receber no aparelho de TV aplicativos interativos. O 

StickerCenter permite que as emissoras e seus anunciantes desenvolvam 

aplicativos interativos que são vendidos pela “loja” Stickershop, no entanto, o 

usuário precisa ter conexão com a internet para realizar a operação. 

Apesar deste cenário de expectativas e incertezas nas áreas de 

tecnologia e comunicação, foi proposta esta pesquisa que tem como objeto de 
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análise os produtos interativos que vêm sendo desenvolvidos pelas empresas 

de software TOTVS e HXD Interactive para inserção de interatividade na 

programação televisiva. Outra questão relevante apontada nesta pesquisa é a 

compreensão do cenário que está sendo desenhado no âmbito de investimento 

da interatividade por parte dos radiodifusores, indústria e mercado.  A proposta 

apresentada se justifica pela atualidade do tema que começa a ser aos poucos 

pesquisado na área da comunicação, já que se caracteriza mais pela questão 

tecnológica.   

Para o desenvolvimento deste estudo partiu-se de perguntas macro 

sobre a TV e a interatividade (utilizando o middleware Ginga) não fixando uma 

hipótese para sua investigação, pois a tecnologia de televisão vem sofrendo 

alterações constantes e o campo indica o impacto de diversas áreas e 

contextos. É possível que a televisão seja interativa? O modelo de transmissão 

de dados com a adoção do padrão japonês de TV digital permite o investimento 

em interatividade, mas experiências como o StickerCenter e o telejornal MGTV 

se mostrarão viáveis às emissoras? Visto que a TV é um veículo que nunca 

ofereceu interatividade pelo modelo linear de transmissão de dados, entende-

se que diversos fatores atrapalham a consolidação da interatividade na 

televisão como, por exemplo, a falta de um modelo de negócios para os 

radiodifusores, a postura de retração adotada pelo governo quanto ao 

investimento nesta tecnologia, a concorrência com novas plataformas de 

comunicação, a baixa penetração de set-top-box e a futura cobrança de 

royalties do Ginga-J pela Oracle. Entende-se também que com a inserção no 

mercado de novas tecnologias ligadas ao setor da radiodifusão, como é o caso 

das Smart TVs, é possível que esta concorrência seja um motivo para que a 

interatividade baseada no Ginga fique prejudicada, tornando-se uma ameaça 

iminente ao seu desenvolvimento e consolidação no país. 

Esta pesquisa está inserida no Programa de Desenvolvimento e 

Capacitação de Recursos Humanos em TV Digital da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que tem como 

objetivo implantar redes de cooperação acadêmica no país na área de TV 

Digital, fornecendo recursos para a produção de pesquisas científicas e 

tecnológicas e a formação de recursos humanos pós-graduados neste 
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segmento. Com apoio da CAPES, a pesquisadora esteve presente na maior 

feira de televisão do mundo realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 

abril de 2010, e ainda participou de vários eventos ligados ao tema “TV digital”, 

colhendo entrevistas e conversando com empresários, desenvolvedores de 

software, diretores de TV, professores-pesquisadores, todos com amplo 

conhecimento no assunto. 

 O primeiro capítulo deste trabalho apresenta a evolução da sociedade 

moderna até os tempos atuais onde a informação passou a ser a principal 

matéria-prima como fator de impacto na sociedade. A televisão como veículo 

de comunicação de maior inserção no país é mostrada a partir de suas 

particularidades e desafios impostos devido ao impacto das novas tecnologias 

digitais. A convergência tecnológica que se materializa nas mãos dos 

consumidores é resultado da evolução dos meios de comunicação em 

plataformas cada vez mais envolventes, interativas e completas. Os displays 

vêm-se tornando extremamente populares, pois garantem o recebimento de 

dados de qualquer natureza aliado à multimídia e interatividade.  

 A história e chegada da TV digital no Brasil, suas especificações e 

particularidades são explicitadas no segundo capítulo onde são discutidas as 

questões da alta definição, multiprogramação, mobilidade e interatividade que 

são hoje os diferenciais da TV digital comparada à TV analógica. O capítulo 

também aborda a criação e surgimento do Ginga, um middleware 

genuinamente brasileiro, reconhecido internacionalmente pela International 

Telecommunication Union (ITU) e que depende de ações políticas, da iniciativa 

das indústrias e da exploração pelas emissoras de TV para se disseminar e ter 

a oportunidade de transformar a comunicação televisiva brasileira.  

 O terceiro capítulo aborda inicialmente as discussões teóricas referentes 

ao termo interatividade. Autores como Alex Primo (2008) e Carlos Ferraz 

(2009) diferenciam a interação da interatividade, contribuindo para reflexões 

sobre as trocas informacionais entre homem e máquina. Devido a este novo 

conceito e forma de ver TV (interagindo) surge a HbbTV (Hybrid Broadcast 

Broadband TV) onde o radiodifusor pode personalizar conteúdos interativos 

devido às novas formas de distribuição de vídeo pela rede. Para que haja troca 

de dados entre meio de comunicação e usuário, é preciso que o canal de 
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retorno esteja disponível por meio de soluções tecnológicas, sendo mostradas 

também todas as opções de canal de retorno neste capítulo.  

Ainda no terceiro capítulo, no subítem  “O Ginga e as TVs conectadas”, 

são apresentadas as diferenças entre TVs conectadas e a TV digital (que utiliza 

o legado deixado pela TV analógica e insere o middleware Ginga para 

desenvolvimento de aplicativos interativos), seus desafios, perspectivas e 

tendências de mercado. São apresentados os aplicativos interativos para TV 

digital já usados pelas redes brasileiras de TV: Rede Globo, SBT, Record e 

Band. Tais emissoras possuem no currículo know how e expertise, mesmo que 

inicial, na produção de material interativo. Os aplicativos interativos utilizados 

por estas emissoras são apresentados por meio de imagens que retratam quais 

produtos televisivos ganharam o desenvolvimento de conteúdo adicional na 

tela da TV.  

O quarto capítulo concentra esforços em mostrar o que vem sendo feito 

na prática na questão de investimentos e fomento à interatividade na TV digital 

aberta. Primeiramente, apresenta-se como a pesquisa de campo foi feita a 

partir do método analítico-qualitativo, preocupando-se em avaliar o tema 

proposto profundamente com base nos dados coletados através da entrevista 

em profundidade, por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa in loco. Os 

dados são apresentados de maneira descritiva, com o apoio de imagens e 

figuras.  

O quinto e último capítulo se consolida como a principal parte da 

pesquisa por ter como apoio teórico todos os capítulos anteriores para dar 

suporte às considerações sobre questões que circunscrevem a interatividade 

na TV digital aberta: a indefinição do canal de retorno, postura do governo no 

fomento ao Ginga, o cenário dos fabricantes de TV, a questão de cobrança de 

royalties do Ginga pela Oracle, falta de conhecimento da população, o 

investimento em conteúdo interativo pelos radiodifusores, o modelo de 

negócios e a tendência dos novos aparelhos receptores denominados por esta 

pesquisa como displays. 

Por fim, as considerações finais fazem um comparativo com toda 

bibliografia analisada, demonstrando, através dos dados empíricos coletados, 

os rumos da interatividade da TV Digital brasileira, seus desafios e 
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perspectivas.  

CAPÍTULO 1  

 

1 Sociedade tecnológica 
 
 

A história da evolução do homem é marcada pelo desenvolvimento e 

uso frequente de aparatos tecnológicos. Desde os primórdios da humanidade 

foi preciso que o homem usasse a inteligência para criar ferramentas simples 

para sua sobrevivência, assim como reproduzir o fogo, arte rupestre, 

conservação dos alimentos, entre outros. No início, o homem sentia 

necessidade de se comunicar, o aprimoramento da arte de contar histórias 

trouxe benefícios como a invenção da escrita e do papel. A próxima grande 

invenção foi a prensa de tipos móveis1 - de Johannes Gutenberg, entre os anos 

de 1430 e 1440 - possibilitando muitos anos à frente a produção de jornais 

impressos e, assim, o acesso à informação (DIZARD, 2000).  

Paul Virilio (1996) - no ensaio “A arte do motor” - cita o telégrafo como 

primeiro motor que encurtou distâncias, instalou a noção de tempo real e foi o 

responsável pelo fim da presença in loco. O telégrafo foi criado por Samuel 

Morse, em 1791 e 53 anos depois houve a primeira transmissão utilizando esta 

tecnologia. Seu uso impactou diretamente no jornalismo do século XIX, pois 

com o surgimento das agências de notícias os jornais começaram a receber e 

enviar notícias mais atuais entre uma cidade e outra. As pesquisas 

tecnológicas que se seguiram no fim do século XVIII e na primeira metade do 

século XIX contribuíram para muitas descobertas, como por exemplo, a 

descoberta de ondas eletromagnéticas em 1863, em 1887, o princípio da 

propagação radiofônica e para, em 1919, começar a chamada "Era do rádio". 

No mesmo período o telefone é criado, em 1876, por Alexander Graham Bell, 

transformando a comunicação ao oferecer um meio que transpõe distâncias, 

conectando pessoas em terminais fixos de recepção (TRINDADE, 2010).  

                                                           
1
 A prensa de tipos móveis foi um processo gráfico criado, no século XV, por Johannes 

Gutenberg para produzir livros; a partir do século XVIII, a prensa também é usada para a 
impressão de jornais. O primeiro livro impresso por ele foi a Bíblia, no início em 1455, tendo 
ficado pronta cinco anos depois.  
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Conforme aponta Manuel Castells (1999) a sociedade capitalista 

atravessa um período de transformações devido à emergência do que ele 

denomina informacionalismo2, devido às mudanças culturais, mercadológicas e 

econômico-sociais motivadas pelo advento das Tecnologias da Informação na 

Comunicação (TIC). O termo TIC vem sendo empregado com frequência em 

estudos acadêmicos, foi discutido amplamente por Manuel Castells (1999) no 

livro “A sociedade em Rede” indicando o impacto da tecnologia na sociedade 

moderna. 

A Tecnologia da Informação e Comunicação3 surge na segunda metade 

do Século XX no contexto da revolução informacional, onde a informação 

passou a ser a principal matéria-prima oferecida pelas novas empresas (Time 

Warner, News Corp, AOL, entre outras). Neste sentido Dênis de Moraes (1998, 

p. 37) acredita que devido a junção de três poderes estratégicos no campo da 

multimídia (informática, telecomunicação e comunicação) os produtos e 

serviços oferecidos à população estarão cada vez mais integrados, o que ele 

chamou de infotelecomunicações. 

 

A infra-estrutura de comunicações respalda-se na formidável 
expansão das tecnologias de informação, que estimulam, por 
conexões generalizadas, a convergência entre 
telecomunicações, mídia e informática. A linguagem digital 
comum potencializa as interfaces entre os dispositivos 
tecnológicos, multiplicando a capacidade de transmissão de 
conteúdos. O encurtamento das distâncias via satélite constitui 
um diferencial na produção global. A informatização, por seu 
turno, ativa a economia baseada na troca de dados. Televisão, 
rádio, telefone e computador tendem a confluir para uma via de 
circuitos integrados on line, cujos fluxos hipervelozes 
reconfiguram irreversivelmente as trocas comunicacionais e os 

acessos à informação e ao entretenimento (MORAES, 1998, 
p. 29). 

 

O desenvolvimento das tecnologias voltadas para a comunicação vem 

trazendo mudanças em nível global devido ao trabalho de engenheiros, 
                                                           
2
 Para Castells (1999, p. 65) o termo informacional quer dizer uma forma específica de 

organização social onde a geração, processamento e transmissão da informação são as 
principais fontes de produtividade e poder de uma sociedade, devido ao advento das novas 
tecnologias que possibilitam o acesso de informação e transformação da sociedade em 
sociedade em rede, ou seja, conectada. 
3
 Em 2001 as TICs fizeram parte das discussões da Associação Geral das Nações Unidas onde 

a preocupação central estava ligada ao acesso à informação e a diminuição da exclusão digital. 
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desenvolvedores de software e designers que pensam e desenvolvem produtos 

com base tecnológica que estão transformando a sociedade. A velocidade das 

mudanças teve como força propulsora a criação do Personal Computer (PC) 

em 1980. Com o surgimento da internet e sua disseminação, em 1990, o PC 

ficou cada vez mais popular e se tornou equipamento necessário em todos os 

setores da sociedade, tanto nas empresas quanto na casa das pessoas. 

Castells (1999, p. 91) afirma que “essas tecnologias representaram um salto 

qualitativo na difusão maciça da tecnologia em aplicações comerciais e civis, 

devido a sua acessibilidade e custo cada vez menor, com qualidade cada vez 

maior”. 

Steve Jobs, empresário e co-fundador da Apple, definiu a era do estilo 

de vida digital após observar que “todo mundo” tinha aparelhos celulares, 

câmeras digitais, DVDs, entre outros, por isso ele considerou a explosão dos 

dispositivos digitais, tendo o computador como um grande hub capaz de 

acoplar todos os aparelhos periféricos (KAHNEY, 2009, p. 173). 

Partindo agora para o sentido de tecnologia compreende-se que ela 

pode ser definida etimologicamente, segundo a origem latina da palavra, como 

o estudo do ofício. Goldemberg (1978, p. 157) a define como sendo “o conjunto 

de conhecimentos de que uma sociedade dispõe sobre ciências e artes 

industriais, incluindo os fenômenos sociais e físicos, e a aplicação destes 

princípios à produção de bens e serviços”. O autor indica que a tecnologia é 

produzida com um fim objetivo, para ser aplicada em soluções cotidianas. Na 

atualidade, tais conhecimentos se materializaram em máquinas em rede que 

estão em constante evolução.  

Apesar de a tecnologia estar longe de atingir a totalidade da população 

devido à exclusão digital e analfabetismo, o computador conectado coloca as 

pessoas na era da conexão em rede, onde as informações estão mais 

disponíveis e acessíveis, contribuindo assim para a disseminação do 

conhecimento. Sebastião Squirra (2012, p. 2) aponta que na Era da Informação 

este “fenômeno é irreversível e profundo e engloba extensas áreas do 

conhecimento científico, pois essas se inserem na dinâmica e abrangência das 

facilidades materializadas com a avassaladora digitalização da sociedade”. 
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A comunicação na plataforma digital tornou-se novidade quando 

começam a surgir suportes inovadores para a troca de informações como: o e-

mail (correio-eletrônico), salas de bate-papo (pessoas de qualquer lugar do 

mundo podem conversar pela Internet), jogos em rede (pessoas em 

computadores localizados em qualquer lugar do planeta disputam jogos pela 

rede), blogs (diários pessoais), fotologs (compartilhamento de fotos pela 

Internet), redes sociais, jornais on-line (migração da mídia tradicional para a 

mídia digital) celulares com conexão à internet, TVs conectadas, interatividade 

na TV, entre outros. A partir da tecnologia digital, com a convergência das 

mídias, há favorecimento no desenvolvimento dessas novas plataformas 

comunicacionais, a cada ano surgem dispositivos mais avançados que 

garantem uma comunicação mais completa. Desta forma Squirra (2012, p. 6-7) 

aponta que  

 

a comunicação moderna é fortemente digital e atualmente está 
alocada em múltiplos formatos que se enxergam tecnicamente 
e permitem acoplagens e conexões dinâmicas. Por permitirem 
interações plenas entre si, e entre os sistemas digitais e os 
usuários, se encontram estruturados em sistemas 
transplataformas (aproveitando o princípio inovador da 
Transmídia, de Henry Jenkins). 

 
 

A tecnologia aplicada nos meios de comunicação vem avançando 

rapidamente. Há 20 anos quem poderia imaginar que existiria a comunicação 

móvel, troca e compartilhamento de arquivos entre polos opostos no mundo, 

uma biblioteca virtual disponível com todo o tipo de conteúdo existente? Tanta 

inovação em um curto período altera a sociedade, a economia, a cultura; até a 

política passa por transformações, como por exemplo, quando o atual 

presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, utilizou as Redes Sociais, em 

2008, para se promover e angariar 500 milhões de dólares pela internet.  

 

Neste ano, a campanha presidencial testemunhou níveis sem 
precedente de engajamento no processo político, à medida que 
milhões de cidadãos comuns empregaram a internet para se 
manter informados sobre a política, dar dinheiro às campanhas, 
compartilhar pontos de vista e aderir a comunidades online 
constituídas em torno de interesses e objetivos comuns. 

(SMITH, 2008, apud GOMES et al, 2009, p. 5). 
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Visando entender as mudanças na sociedade devido aos fatores 

transformacionais criados pelo próprio homem, Alvin Toffler (1997) denominou 

de “Terceira Onda” o conceito de uma sociedade diferente da industrial e 

agrária ao discutir uma teoria pós-industrial onde houve mudança e impacto na 

comunicação, nas relações humanas e na economia. Para o autor, a sociedade 

já passou por duas ondas de mudança e está no auge da Terceira Onda. A 

primeira é marcada pela sociedade rural quando os seres humanos viviam no 

campo e tinham como forma de vida o plantio, pastoreio, caça e pesca. A 

transição da primeira para a segunda onda apresenta uma sociedade que 

avançou pelo planeta, constituindo-se em aldeias e vilas e um novo estilo de 

vida. A Segunda Onda teve como força propulsora a Revolução Industrial 

quando os homens saíram do campo para as fábricas. A Terceira Onda surge 

devido a revolução tecnológica e o advento do computador. 

Toffler (1997, p. 202) denomina Sociedade da Informação aquela em 

que o valor está na informação e no conhecimento gerado pela quantidade de 

conteúdo distribuído pelas redes. Desta maneira, na Terceira Onda, Toffler 

(idem, p. 204) afirma que há alteração na forma como os homens trabalham. 

 

Enquanto a Terceira Onda se espraia através da sociedade, 
encontramos cada vez mais companhias que podem ser 
descritas, nas palavras de um pesquisador, como nada mais 
que „pessoas aglomeradas em volta de um computador‟. 
Ponha-se o computador nas casas das pessoas e eles não 
mais precisarão se aglomerar. O trabalho dos colarinhos 
brancos da Terceira Onda, como a manufatura da Terceira 
Onda, não exigirá 100 por cento da força de trabalho 
concentrada na oficina. 

 

Nesta nova sociedade, os trabalhadores que anteriormente se 

apinhavam nas fábricas podem agora gozar do trabalho “at home”, onde as 

casas dotadas de computadores conectados passam a ser chamadas, por 

Alvin Toffller, de “cabanas eletrônicas”. As mudanças ocorridas na sociedade, 

como por exemplo, a libertação da mulher e sua ocupação no mercado de 

trabalho, a diminuição da taxa de natalidade, consequentemente o 
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envelhecimento da população, transformam o homem, que passa a ter um 

novo caráter social. 

Ao se colocar em discussão a tecnologia, é preciso lembrar-se do 

pesquisador Philip Brey4 (2003, p. 33) que ao teorizar a modernidade e a 

tecnologia, faz um paralelo entre ambas e afirma que ela foi responsável por 

tornar a modernidade possível. O autor repassa a Revolução Industrial, no 

século XVIII, e as inúmeras inovações tecnológicas da época como a 

metalurgia, a tecnologia química e a engenharia mecânica para chegar ao que 

hoje é chamado de modernidade devido a essas descobertas. Esta, para o 

autor, é a transformação da sociedade tradicional em sociedade industrial. 

“Modernidade é usado para descrever a condição que emergiu nas sociedades 

europeias do século XVIII, e que hoje é caracterizada pelas sociedades 

industriais em todo o mundo5” (2003, p.37) (tradução da autora).  

Esta reflexão sobre a tecnologia também é feita pelo filósofo canadense 

Andrew Feenberg (2003), que igualmente considera a tecnologia um fenômeno 

da modernidade. Para ele, a tecnologia está repleta de valores ligados ao 

capitalismo cuja valoração associada ao controle e eficiência assumem papel 

relevante. As classes dominantes ditam os interesses e valores das máquinas, 

assim como decidem sobre seu desenvolvimento e permanência na vida 

cotidiana. Feenberg (1991, p.14) pensa na tecnologia como dimensão da vida 

humana e não somente como meio técnico desenvolvido ao longo da história.   

 

Parto não apenas de uma hipótese sobre a essência do 
computador, por exemplo, que ele privilegia controles ou 
comunicações, valores humanistas ou pós-humanistas, mas, 
de preferência, de uma análise da maneira pela qual tais 
hipóteses influenciam os próprios agentes, moldando design e 
uso. O mundo da tecnologia é o meio dentro do qual os 
agentes interagem com o computador. Nesse mundo da vida, 
os processos de interpretação são centrais. Os recursos 
técnicos não são apenas pré-dados, mas adquirem significado 
por esses processos. À medida que as redes de computador se 
desenvolveram, funções de comunicação acabaram sendo 
introduzidas mais pelos usuários do que tratadas como 
recursos do médium pelos criadores dos sistemas.  

                                                           
4
 PhD pela Universidade da Califórnia em 1995. É atualmente professor de filosofia da 

tecnologia na Universidade de Twente, na Holanda. 
5
 Texto original: Modernity used to describe a condition that emerged in eighteenth-century 

European societies, but today it characterizes industrial societies around the globe.  
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Autores como Herbert Marcuse6, John Naisbitt7 e Alvin Toffler 

debruçaram-se sobre a teorização crítica da sociedade industrial, assim como 

Manuel Castells (1999) que faz uma análise profunda e reflexiva sobre o ápice 

da Terceira Onda em que se encontra a sociedade no livro “A sociedade em 

rede”. Castells (1999, p. 567) explica que a sociedade em rede tem caráter 

capitalista, global e está estruturada em uma rede de fluxos financeiros. A “rede 

é um conjunto de nós interconectados” e, dependendo do tipo de rede, cada nó 

pode significar um serviço, por exemplo, um sistema de televisão pode abrigar 

nós como: equipes de jornalistas, estúdios de entretenimento, equipamentos 

móveis que geram, transmitem e recebem sinais, entre outros. “Uma estrutura 

social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico, suscetível 

de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio” e o poder está na mão daqueles 

que estão conectados. Com base na teoria desenvolvida pelo pesquisador, é 

possível encontrar pistas para entender o impacto da tecnologia na sociedade. 

Castells (1999, p.67) define a tecnologia, baseado em pensadores como Daniel 

Bell8 e Harvey Brooks9, como sendo “o uso de conhecimentos científicos para 

especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível”. 

Assim como Goldemberg, autor citado anteriormente, Castells também explicita 

a ligação da tecnologia com o capitalismo, ou seja, sua reprodução e uso 

social. Porém, a sociedade, que está arraigada com leis e valores, pode, por 

um lado, barrar o desenvolvimento da tecnologia ou, por outro, acelerar a 

modernização tecnológica, propiciando mudança econômica e social em um 

período curto de tempo. Para Castells (1999, p. 43), a sociedade está 

intrinsecamente ligada à tecnologia. 

 

A tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade 
escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que 
muitos fatores, inclusive criatividade e iniciativa 

                                                           
6
 Um dos mais importantes teóricos alemães do século XX publicou o livro "A Ideologia da 

Sociedade Industrial em 1964. 
7
 Escritor americano publicou em 1980 o livro Megatendências. 

8
 Foi professor de sociologia da Universidade de Harvard. Pesquisador conceituado por discutir 

o pós-industrialismo e o fim das ideologias no livro The End of Ideology (1960). 
9
 Pesquisador da Universidade de Harvard por mais de 50 anos, foi professor de Tecnologia e 

Ciências Aplicadas. 
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empreendedora, intervêm no processo de descoberta científica, 
inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o 
resultado final depende de um complexo padrão interativo.  

O estudo de Castells tem como foco a compreensão da revolução da 

tecnologia da informação como fator de impacto na sociedade, sua definição de 

tecnologias da informação é ampla, pois agrupa sistemas integrados de 

tecnologias convergentes em microeletrônica, computação, telecomunicações, 

radiodifusão, optoeletrônica e engenharia genética. A teoria das tecnologias da 

informação definida por Castells diz que, na sociedade em rede, houve uma 

mudança de paradigma contemporâneo, a transferência de uma tecnologia que 

utilizava insumos baratos de energia para outra, baseada nas 

telecomunicações e microeletrônica com insumos baratos de informação. 

Castells (1999, p. 108-109) destaca cinco aspectos centrais da mudança de 

paradigma da tecnologia da informação: 

  

1- A informação é a sua matéria-prima, ou seja, as tecnologias agem 

sobre a informação; 

2- a penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. Todos os 

processos da atividade humana (individual e coletivo) são moldados pelo 

novo meio tecnológico; 

3- lógica das redes que pode ser implementada em todos os tipos de 

processos e organizações; 

4- flexibilidade (referente às redes), os processos são reversíveis, as 

organizações e as instituições podem ser modificadas. A capacidade de 

reconfiguração é importante devido às mudanças organizacionais 

constantes e 

5- convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente 

integrado, a microeletrônica, telecomunicações, computadores são 

integrados nos sistemas de informação. 

 

As mudanças apontadas por Castells no paradigma da tecnologia da 

informação mostram como a tecnologia foi transformadora tanto para a 

sociedade como para os meios de comunicação, tudo está relacionado direta 
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ou indiretamente a ela. As trocas informacionais, mercadológicas e culturais 

proporcionadas pela tecnologia fazem com que haja maior interação entre os 

países potencializando a chamada globalização. Neste sentido Fernando 

Alcoforado (1997, p. 16) afirma que “o processo de globalização ou de 

interdependência da economia mundial não se realizaria sem os avanços 

alcançados com o desenvolvimento da moderna tecnologia”. Por globalização 

entende-se, a partir da definição do autor, como um fenômeno que se 

desenvolveu no durante a Revolução Industrial, quando houve a consolidação 

do capitalismo e a interdependência da economia mundial. 

Desta forma Alcoforado (1997, p. 16) explica que  

 

as telecomunicações associadas à informática contribuíram 
decisivamente neste sentido. Hoje, graças a uma economia 
capitalista mundial cada vez mais integrada às 
telecomunicações globais e ao aumento das viagens 
internacionais, o intercâmbio entre os povos está acontecendo, 
também, em um ritmo sem precedentes. 

  

 

As novas tecnologias da informação estão contribuindo para que os 

diversos países sejam interligados através das redes. Na visão de Castells 

(1999, p. 573) essas múltiplas redes interligadas que existem se tornam a 

principal fonte de orientação e formação da sociedade, “por isso é que a 

informação representa o principal ingrediente de nossa organização social, e os 

fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem o encadeamento 

básico de nossa estrutura social”.  

O importante da revolução tecnológica é quando ela descentraliza 

informações e oportuniza a geração de conhecimento deixando para os 

usuários manipularem, transformarem e controlarem a tecnologia como é o 

caso da internet. Dizard (2000, p. 24) aponta que os meios de comunicação 

tradicionais “estão sendo transformados pelas novas formas de coletar, 

armazenar e transmitir informação”. As tecnologias não param de superar os 

limites do possível e da expectativa do homem e é devido ao impulso de 

superação que empresas e centros de pesquisa científica apresentam produtos 

e incrementos diversificados. 
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É importante destacar que com a diversificação na oferta de produtos, 

são os usuários que, a partir da exploração e uso contínuo do produto criado, 

podem informar com maior precisão se aquela tecnologia atende ou não as 

expectativas e necessidades deles. O walkman, por exemplo, foi símbolo de 

uma geração e as fitas cassete eram sinônimo de alta tecnologia. Porém a 

Sony, desenvolvedora do walkman, não acompanhou o desejo dos usuários, 

tentou modernizar e dar continuidade ao seu invento, mas não permitiu que os 

walkmans digitais tocassem arquivos em MP3, diante disso, perdeu lugar para 

o iPod da Apple. No universo de plenas evoluções, os aparatos tecnológicos, 

desenvolvidos e inseridos na sociedade tornam-se onipresentes, são muito 

mais do que símbolos da modernidade, carregam em si valores de quem os 

fabrica e de quem os consome, identificando todos em formas de tribos 

tecnológico-sociais, como as que se veem na atualidade. 

O visionário e estudioso canadense Marshall McLuhan (1962) foi um dos 

primeiros a estudar o papel dos meios de comunicação e impacto das 

tecnologias na sociedade, na década de 1960, quando a televisão tornou-se o 

principal veículo comunicacional. No livro “A galáxia de Gutenberg”, McLuhan 

apresenta o conceito de aldeia global. “A nova interdependência eletrônica 

recria o mundo à imagem de uma aldeia, uma aldeia global” (1962, p. 31). A 

aldeia global é caracterizada pela forte inserção dos meios de comunicação, 

que rompem barreiras geográficas, conectando o mundo. Mesmo sua pesquisa 

tendo sido apoiada na televisão, que tem como característica a 

unidirecionalidade da mensagem, McLuhan apresentou conceitos fundamentais 

que podem ser aplicados em estudos da sociedade moderna, entre eles, os 

impactos que uma nova tecnologia causa nos homens quando esta se torna 

extensão de nós mesmos.  

No livro “Os meios de comunicação como extensões do homem”, 

McLuhan (1974, p. 59) defende o fascínio dos homens pelas extensões do 

próprio corpo, tomando como exemplo o mito do espelho de Narciso, que 

tornou o espelho extensão dele mesmo no reflexo produzido. O autor cria, 

nesta mesma linha de pensamento, o conceito da autoamputação, por 

exemplo, quando o homem criou a roda e tornou-se dependente desta 

ferramenta. McLuhan considera que a roda tornou-se uma extensão do pé, 
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portanto o pé foi “amputado”, pois a roda substituiu suas funções. Na era das 

tecnologias digitais, o homem vivencia diariamente a “amputação” e a 

“extensão” das tecnologias no próprio corpo, pois há dependência de 

equipamentos tecnológicos no dia-a-dia das pessoas. “Qualquer invenção ou 

tecnologia é uma extensão ou auto-amputação de nosso corpo, e essa 

extensão exige novas relações e equilíbrios entre os demais órgãos e 

extensões do corpo” (1974, p. 63). 

Desta forma, McLuhan aponta centenas de equipamentos que tornam a 

vida mais fácil e fazem o homem cada vez mais dependente dessas 

“parafernálias” como, por exemplo, o despertador, utensílios domésticos, 

impressora, televisão, rádio, carro, entre outros.  

 
A tecnologia elétrica se relaciona diretamente com nosso 
sistema nervoso central, de modo que é ridículo falar do “que o 
público quer”, brincando com seus próprios nervos. Seria o 
mesmo que perguntar ao público que espécie de luz e som 
prefere no ambiente urbano que o envolve! (McLUHAN, 1974, 
p. 88). 

 
 

Diante de tantos equipamentos, o homem está “entorpecido” e 

dependente das novas tecnologias. De acordo com o pensamento de McLuhan 

é possível fazer uma analogia com o aparelho celular, podendo ser citado 

como exemplo de aparelho que talvez seja um dos mais importantes na vida do 

homem moderno, pois permite a comunicação móvel em tempo real, tornando-

se uma extensão dos ouvidos e de localização. Quando o aparelho para de 

funcionar por falta de bateria ou por outro motivo, é sentida a ausência do 

recurso – como se um membro tivesse sido amputado – e fosse impossível 

viver sem deixar o celular. Este pode ser relacionado a uma prótese do corpo 

humano tamanha a necessidade e praticidade que apresenta no dia-a-dia, pois 

atua como um sentido inerente ao homem, há o costume e a necessidade  

desse recurso. As inúmeras facilidades trazidas pelas novas tecnologias 

escondem a “extensão” conceituada por McLuhan, pois a relação criada entre 

homem e máquina torna-se invisível a dependência estabelecida entre as 

partes (homem-máquina e homem-tecnologia). 
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A tecnologia está intrínseca à sociedade, é como se fosse natural ter 

disponível energia elétrica, água encanada, internet, etc. Portanto, para 

pessoas que possuem à disposição estes recursos, a falta de um deles leva-as 

à dificuldade de conseguir desenvolver alguma atividade sem a presença da 

tecnologia. Esta dependência e relação dos homens com as máquinas foram o 

cerne das pesquisas de pesquisadores como Licklider (1960), Sackman (1970), 

Weinberg (1971), entre outros, sobre IHM – interação homem/computador – 

que tem como foco explicar o fenômeno da interação entre o usuário e a 

máquina.  

Segundo Rocha e Baranauskas (2000, p. 15) IHC pode ser definido 

como  

 
o design de sistemas computacionais que auxiliem as pessoas 
de forma a que possam executar suas atividades 
produtivamente e com segurança. IHC tem, portanto, papel no 
desenvolvimento de todo tipo de sistema, variando dos 
sistemas de controle de tráfego aéreo onde segurança é 
extremamente importante, até sistemas de escritório onde 
produtividade e satisfação são os parâmetros mais relevantes 
até jogos, onde o envolvimento dos usuários é o requisito 
básico. 

 

O desenvolvimento de máquinas com tecnologias interativas deve seguir 

métodos e técnicas que, além de serem de fácil manuseio, sejam satisfatórias 

ao usuário, atingindo o objetivo proposto. Silva et al (2004) explicam que, nesta 

área, é preciso trabalharem juntos dois tipos de profissionais: um engenheiro 

de software, que é responsável pela parte tecnológica e o especialista em IHC, 

aquele que define como será a interação e a interface ao usuário. A falta de 

comunicação entre esses dois profissionais pode gerar produtos que não 

atendam às exigências do consumidor, gerando impressões negativas entre 

usuário e empresa desenvolvedora e também o uso inadequado do usuário 

com a máquina. Os padrões10 desenvolvidos nas pesquisas de IHC são 

fundamentais para aplicação no desenvolvimento de equipamentos que fazem 

parte hoje do dia-a-dia das pessoas, tais aparelhos (celulares, computadores, 

                                                           
10

 Silva et al (2004) apresentam inúmeros padrões catalogados da bibliografia dos 
pesquisadores em IHC que podem ser analisados no artigo “Aplicabilidade de Padrões de 
Engenharia de Software e de IHC no Desenvolvimento de Sistemas Interativos”. Ver referência.  
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televisões, entre outros) estarão inseridos no desenvolvimento de funções 

simples da vida pessoal e profissional dos usuários, impactando de alguma 

forma na execução de tarefas. 

Como apresentado acima, diversos autores desenvolveram reflexões 

sobre as transformações tecnológicas vivenciadas no século XX. Como a 

tecnologia pode ser explorada em diversas disciplinas, neste trabalho o foco 

será nas TICs - Tecnologia da Informação na Comunicação, ou seja, quando 

aplicada às informações e utilizada em ambientes comunicacionais, como é o 

caso da internet e televisão.  

O avanço da tecnologia na área da informática coincide com um 

momento transitório da televisão quando esta migra do sistema analógico para 

o digital. Tal realidade cria impactos tanto no formato, quanto na questão 

técnica da TV que irão modificar as bases consolidadas por mais de 70 anos 

pela plataforma televisiva.  
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1.1 Discutindo a televisão  

 

O que é televisão? O termo é amplo e pode ser definido a partir de 

muitos aspectos, tanto econômico, social quanto político-cultural. Segundo 

Machado (2001, p. 19), aplica-se a imensas “possibilidades de produção, 

distribuição e consumo de imagens e sons eletrônicos: compreende desde 

aquilo que ocorre nas grandes redes comerciais, estatais e intermediárias, 

sejam elas nacionais ou internacionais, abertas ou pagas [...]”. Televisão é um 

aparelho receptor de ondas eletromagnéticas que as transforma em som e 

imagem. Para que este aparelho fosse desenvolvido, foi necessário agregar 

conhecimento de diversas áreas do saber. No início do século XIX, surgem as 

primeiras pesquisas feitas por cientistas físicos e matemáticos que culminariam 

no surgimento do aparelho de TV, tais estudos perpassam desde a descoberta 

do selênio11 em 1817, até a descoberta do iconoscópio12 em 1923. Com a 

junção de descobertas como estas passa a existir a televisão, um aparelho que 

mudaria a comunicação mundial impactando na vida das pessoas.  

A palavra televisão significa “visão a distância”, ver a distância as 

imagens em movimento em um aparelho receptor. A TV é um fenômeno que 

surge no auge da Revolução Industrial no século XX após a Segunda Guerra 

Mundial. Sua consolidação como meio de comunicação acontece a partir de 

1946 na Europa (LEAL, 1997). Após o fim da Segunda Guerra, com a 

urbanização das cidades, há um aumento no consumo de bens culturais, como 

jornais, revistas, rádio e televisão, um fenômeno que se configura, pelo olhar 

dos teóricos não só da época, como uma nova forma de produção mecanizada 

de informação objetivando o lucro.  

Justamente pela amplitude do termo e da diversidade de aspectos para 

sua análise, pesquisadores como Postman (1985), Popper e Condry (1996) e 

Sartori (2001) criticam a televisão como meio de comunicação. Postman a 

considera um meio com pouca profundidade intelectual que não estimula as 

                                                           
11

 O selênio foi descoberto pelo químico Jons Jakob Berzelius. O selênio tem a capacidade de 
transformar energia luminosa em energia elétrica. 
12

 O russo Wladimir Zworykin patenteou, em 1923, o iconoscópio, este invento utilizava tubos de 

raios catódicos, tornando-se inspiração posterior para a criação da TV de tubo. 
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pessoas à reflexão. Pooper acredita que a TV é uma contraventora da 

democracia e Sartori alerta para a manipulação da TV sobre a sociedade, 

afirmando que ela é o meio que menos informa. Arlindo Machado (2005) critica 

pontos de vista como os de Popper e Sartori defendendo a televisão como um 

meio que deve ser levado a sério e que, ao longo da existência dela, produziu 

extensa quantidade de material audiovisual referência na cultura mundial.  

 

A despeito de todos os discursos popularescos e 
mercadológicos que tentaram e ainda tentam explicá-la, a 
televisão acumulou, neste últimos cinqüenta anos de sua 
história, um repertório suficientemente denso e amplo para que 
se possa incluí-la sem esforço entre os fenômenos culturais 
mais importantes de nosso tempo (2005, p. 15). 

 

Esse meio de comunicação há mais de 70 anos passou a fazer parte do 

cotidiano das pessoas no mundo inteiro e foi assumindo, aos poucos, um lugar 

privilegiado na sala de estar e posteriormente em outros cômodos da casa das 

pessoas. Segundo José Aronchi Souza (2004, p. 38) o sucesso da televisão 

está ligado a diversos fatores, entre eles, pelo poder de instruir, entreter e 

informar. 

A televisão, enquanto aparelho técnico apresentou um processo de 

constante evolução, primeiro quando as transmissões preto-e-branco passaram 

a ser em cores e posteriormente quando o número de canais aumentou, 

fazendo com que os telespectadores passassem a usar o controle remoto. 

Também foram acoplados ao aparelho televisor dispositivos periféricos, como o 

videocassete e videogame (BECKER e MONTEZ, 2005).  

 

A próxima etapa da evolução tecnológica da TV reside na 
digitalização de parte da produção, com a introdução de 
câmeras e ilhas de edição digitais. O passo seguinte foi o da 
transmissão digital dos fluxos de áudio e vídeo e o uso de set 
top boxes para receber e decodificar esses fluxos. A fase final 
de mais essa evolução da TV é a substituição do conjunto TV 
analógica + set top box por receptores totalmente digitais 
(BECKER e MONTEZ, 2005, p. 33).  

 

A evolução da TV é apontada, ao mesmo tempo, por Montez e Becker 

(2005) a partir do ponto de vista do conteúdo, modelo de negócios e 
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regulamentação. Segundo os autores, a primeira fase da televisão equivale ao 

seu surgimento até o fim da década de 1970 quando há pouca quantidade de 

canais de programação de massa e as transmissões são terrestres, recebendo 

financiamento pela publicidade em países da América Latina e Estados Unidos 

e pelo Estado na Europa. O governo concedia canais para a exploração do 

serviço de radiodifusão para determinadas pessoas/empresas e, em troca, 

exigia a produção de programas informativos, educativos, entre outros. Foi 

nessa época que começaram a surgir os grandes grupos de comunicação no 

Brasil.  

A segunda fase da TV é marcada pelo aparecimento da televisão por 

cabo e por satélite, havendo aumento no número de canais e fragmentação da 

audiência. “Com as novas tecnologias que surgiram, desenvolveu-se um 

modelo de negócios baseado na assinatura de pacotes de programação, o que 

efetivamente viabilizou a segmentação de canais” (BECKER e MONTEZ, 2005, 

p. 35). Nesta fase, os autores apontam que nas TVs por cabo e por satélite 

“consolida-se um modelo baseado no controle total do transmissor sobre o 

conteúdo”. Atualmente a TV por cabo está presente em 16,5 milhões de 

residências no Brasil e este número vem crescendo a cada ano, o mês de 

fevereiro de 2012 registrou um aumento de 2,04% no número de assinantes13.  

A terceira fase da televisão teve início no fim da década de 1980 quando 

começam as pesquisas sobre TV digital. É a partir da digitalização do sinal da 

TV que começam a aparecer rumores e expectativas quanto ao futuro da 

televisão, pois as imagens e sons da TV são transformados em bits14, ou seja, 

“são processados eletronicamente por chips e microprocessadores de última 

geração que traduzem a imagem animada em códigos numéricos, em milhões 

de combinações de dígitos binários de informação” (SIQUEIRA, 2008, p. 39), 

aproximando televisão e computadores. 

As transformações tecnológicas como, por exemplo, a digitalização da 

informação, indica o início do processo de alteração no cenário no qual a 

                                                           
13

 TV POR ASSINATURA CRESCE 2,04% EM FEVEREIRO. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 
21 mar. 2012.  Disponível em: <http://www.jb.com.br/economia/noticias/2012/03/21/tv-por-
assinatura-cresce-204-em-fevereiro/> Acesso em: 03 abr. 2012.  
14

 Na informática, o bit é a menor unidade de informação possível de ser transmitida ou 
armazenada, assumindo apenas dois valores, 0 ou 1 .  

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2012/03/21/tv-por-assinatura-cresce-204-em-fevereiro/
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2012/03/21/tv-por-assinatura-cresce-204-em-fevereiro/
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televisão está envolvida. O primeiro deles provoca a discussão quanto ao que 

significa o termo televisão.  

Para se compreender melhor a televisão e suas particularidades, foram 

realizados inúmeros estudos no Brasil e no mundo, cada qual analisando um 

aspecto de sua essência principalmente nas áreas da comunicação, 

antropologia e sociologia. Alguns analisaram as empresas de comunicação 

(LEAL FILHO, 1997), outros analisaram os efeitos da recepção de imagens 

televisivas (GOMES, 2004), a televisão como indústria cultural (CANCLINI, 

2005), gêneros e formatos de produtos televisivos (SOUZA, 2004), novelas 

(LOPES et al, 2002), telejornais (SQUIRRA, 1993) (REZENDE, 2000), 

programas de auditório (MICELI, 1972), profissionais que atuavam na televisão 

(SQUIRRA, 1993), (TRAVANCAS, 1992), o papel da televisão na sociedade 

(LEAL FILHO, 2006), entre outros. 

Agora surge outra gama de estudos que têm como objetivo entender 

como será a nova televisão, o que irá mudar com a digitalização e o possível 

casamento entre televisão e Internet. O pesquisador canadense Derrick de 

Kerckhove (1995), no livro “A pele da cultura”, examina a televisão enquanto 

meio comunicacional e seus efeitos, mas com um olhar muito atento ao futuro. 

Ele entende que se deve compreender o desenvolvimento dos computadores 

em continuidade ao da televisão. 

 
No novo chavão, o telecomputador, a ideia da visão e até a da 
televisão desapareceram. A palavra-chave do telecomputador 
é tele, um aparelho de conexão a distância, como o telefone. O 
que está a emergir deste termo é a noção de telecomunicação 
combinada com a de computador. Porque, muito em breve, nos 
ambientes informativos constituídos por redes integradas 
digitais, o domínio da televisão será absorvido pelos 
computadores (KERCKHOVE, 1995, p. 89). 

 
 

O autor assume postura semelhante à de seu mentor Marshall McLuhan 

(1962) por discutir que tanto as tecnologias da televisão e do vídeo quanto às 

do computador possuem um apelo psicológico nas pessoas focando a TV 

enquanto meio de grande difusão para enormes audiências e o computador por 

ser personalizado e individual.  
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Enquanto a TV fornecia uma espécie de espírito coletivo para 
toda a gente, mas sem qualquer contribuição individual, os 
computadores eram espíritos privados sem contribuições 
coletivas. A convergência de ambos oferece uma possibilidade 
nova, sem precedentes: a de ligar indivíduos com as suas 
necessidades pessoais a mentes coletivas 
(KERCKHOVE,1995, p. 89). 

 

Kerckhove (1995, p. 89) defende que, quando a televisão entra na era 

digital, ela automaticamente passa a evoluir aproximando-se do computador; 

quando o computador ganha o poder da comunicação à distância (assim como 

o telefone) herda um grande legado da TV, que é ter acesso a “um grande 

número de pessoas ao mesmo tempo, em tempo real”.  
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1.2 A televisão aberta brasileira 

 

A televisão é considerada o maior meio de comunicação de massa 

quando comparada a outros meios de comunicação, isso devido ao seu 

alcance e penetração. A TV aberta no Brasil apresenta especificidades devido 

a sua cultura, política e economia como apresenta Bolaño (2004, p. 44) no livro 

“Mercado Brasileiro de Televisão”: 

 

Se o desenvolvimento do capitalismo brasileiro se deu com 
base numa estrutura distributiva tão concentrada, a televisão, 
porém, por suas próprias características, desenvolveu-se 
criando uma grande massa de telespectadores que 
tendencialmente é formada pelo conjunto da população 
brasileira. [...] No Brasil, a existência de dois públicos 
claramente distintos deve-se à própria forma „concentracionista‟ 
da distribuição da renda nacional, que relega grande parte da 
população a baixíssimos níveis de consumo.  

 

A televisão surge no Brasil na década de 50 quando ela passa por um 

grande desenvolvimento econômico e industrial, o momento é marcado por 

otimismo com investimentos em diversos setores, inclusive na área das 

comunicações com a chegada da televisão. Desde a sua criação, adotou o 

sistema comercial, “respaldado por um esquema de concessões do Estado à 

empresa privada” (BOLAÑO, 2004, p. 32). As TVs se organizam como 

empresas privadas gerando receita através da venda de espaço publicitário. 

Outro modelo de TV existente no Brasil é o modelo estatal cujo sistema é 

financiado pelo Estado. É a partir de 1965 que a TV inicia uma fase mais 

monopolista com o mercado concentrado. Bolaño (idem, p. 48) explica: “o que 

houve [na década de 1970] foi uma expansão das redes, liderada pela Globo, 

através da integração de emissoras independentes e da implantação de 

estações retransmissoras por todo o território nacional”.  

As emissoras de televisão são empresas que têm como principal modelo 

de negócios a venda de comerciais ao longo da grade de programação, sendo 

seu acesso livre. Ferraz (2009, p. 16) aponta que  
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na TV aberta, o acesso do usuário é gratuito, e o modelo de 
negócios das emissoras é baseado em intervalos comerciais 
(ou inserções nos programas, o chamado merchandising) para 
propaganda de produtos ou serviços de terceiros, que pagam 
por isso às emissoras. Como se sabe, os usuários, 
normalmente, são obrigados a assistir tais propagandas 
durante os seus programas favoritos. 

 

No fim da década de 60, o Brasil vivia um boom econômico, nesta época 

houve uma vultosa venda de aparelhos de TV, favorecendo ainda mais a líder 

de audiência (Rede Globo). Segundo Azevedo (2006, p. 38) em 1965, com a 

criação da Embratel, há a implantação da rede de telecomunicações, expansão 

das estações repetidoras e expansão nacional das redes de televisão, fazendo 

da Rede Globo a maior rede nacional de TV. A Globo apostou em programas 

popularescos e, em 1969, com o início do Jornal Nacional, veiculado em todo o 

país, consolida um modelo que passa a ser sinônimo de credibilidade. 

O autor considera a expansão da rede nacional como sendo a principal 

característica do mercado de radiodifusão brasileiro durante este período e a 

definição do padrão Globo de qualidade15 como fator preponderante para sua 

efetiva penetração e dominação do mercado. Priolli e Borelli (2000, p. 87) 

atestam que 

 

por toda a década de 1970 e de 80, a TV Globo segue com o 
modelo que lhe propiciou uma vantagem considerável em 
relação às outras emissoras. Já em 80, o sinal da Globo 
chegava a 75% dos aparelhos de televisão existentes no país. 
Nos anos 70 não surgiu nenhuma outra emissora que pudesse 
abalar o quase-monopólio da Globo em aceitação do grande 
público.  

 
 

Enquanto a Rede Globo dominava o mercado nacional, outras 

emissoras surgiram e passaram a disputar audiência em pequena escala, 

                                                           
15

 O “Padrão Globo de qualidade” é definido por Priolli e Borelli (2000, p. 79) como a forma que 
a Rede Globo encontrou de unir produção e tecnologia para criar um padrão estético que fosse 
mais aceito pelos receptores e produtores. Dentre esse padrão, a emissora se preocupa com 
imagens mais nítidas, padronização na forma como apresentadores e profissionais atuam a 
frente do vídeo, abolição de espaços “vazios” ou “sem sons” na tela, entre outros. 
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primeiro na Região Sudeste e depois em todo o território nacional16. São 

criadas emissoras como: TV Cultura (1964), TV Bandeirantes (1967), TV 

Gazeta (1970), SBT (1981) e TV Manchete (1981) (idem). 

Não será detalhada aqui toda a história da televisão brasileira17, apenas 

alguns fatos relevantes para que se possa compreender o objeto estudado. A 

TV Globo, por ser líder de audiência, ganha destaque quando se fala de TV no 

Brasil, exercendo representação cultural ao mesmo tempo em que dita 

tendências. Segundo Azevedo (2006, p. 35), as emissoras brasileiras têm 

como forte característica o monopólio familiar e seu controle feito em grande 

parte por políticos.  

No Brasil, a força da televisão está na TV comercial aberta. É através 

dela que os valores e ideais da sociedade são expostos nos telejornais, 

novelas e programas gerais. Heintz-Knowles (2001, p. 177), ao estudar a 

representação da estrutura familiar na televisão americana, mostra aspectos 

sobre a televisão que podem ser adotados generalizadamente: 

 

A televisão é uma contadora de histórias culturais. Sua 
programação reflete tanto os valores e ideais da sociedade 
americana quanto as formas de atitudes e crenças de quem a 
ela assiste. Telespectadores mais assíduos tendem a acreditar 
que as representações sobre a programação de TV refletem o 
estado do mundo exterior e, assim, desenvolvem a percepção 
sobre o nosso mundo com base em informações da TV18. 

 

A televisão, por estar tão presente no cotidiano dos brasileiros, reforça 

sua importância informacional em todas as camadas da sociedade. Quem 

assiste à televisão obedece às regras impostas pelos radiodifusores, mas com 

a possível mudança em suas estruturas devido à digitalização, o que será do 

seu futuro? Quem tenta responder a essa pergunta é Nicholas Negroponte 

                                                           
16

 É a partir de 1968, com a inauguração da Rede Nacional de Micro-ondas da Embratel e 
transmissões via satélite, que se inicia o processo de implantação da redes nacionais por todo 
o país.  
17

 Ver sobre a História da TV brasileira no livro: MATTOS, Sérgio. História da televisão 
brasileira. São Paulo: Vozes, 2002. 247p. 
18 Texto original: Television is a cultural storyteller. Its programming both reflects the values and 
ideals of American society and shapes the attitudes and beliefs of those who watch it. Heavy TV 
viewers tend to believe that the representations on TV programming reflect the state of the 
world outside TV, and thus develop perceptions about our world based on TV information.  
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(1995, p. 54), que mesmo após mais de 15 anos desde a publicação do livro “A 

Vida Digital”, já vislumbrava que com a irradiação dos bits, a televisão se 

transformará em um veículo totalmente diferente, pois surgirão inúmeros 

“aplicativos novos, criativos e estimulantes na superestrada da informação”. 

Mas o autor alerta que o desenvolvimento desta nova mídia pode sofrer atrasos 

por órgãos reguladores, indústrias e políticos, que ele chamou de “a polícia dos 

bits”. 

Com o surgimento da Internet, os consumidores de conteúdo televisivo 

passam a ter contato com uma nova plataforma que oferece o direito de se 

publicar conteúdo, trocar informações e estar em contato com muitas pessoas 

ao mesmo tempo. Essa nova forma de comunicação transcende o modelo19 

linear de comunicação descrito por Shannon e Weaver (1949) na “Teoria 

matemática da comunicação” em que considera como partes do processo 

comunicacional: Fonte de Informação-Transmissor-Canal-Receptor-Destino. 

A teoria de Shannon e Weaver foi muito utilizada para reforçar as trocas 

comunicacionais ponto a ponto, apresentando aos telespectadores na prática 

conteúdo desenvolvido por interesses comerciais. Para o tecnólogo David 

Weinberger (2008, p. 451), o broadcast é mais do que uma simples indústria, “é 

uma topologia de rede, um modelo econômico, e uma estrutura social, com 

conseqüências diretas para o processo político”20, os efeitos do consumo 

excessivo da televisão impactam na liberdade das pessoas que se define 

apenas pela troca de canais. O autor reflete sobre o poder da indústria nos 

seres humanos e as novas possibilidades advindas com as tecnologias da 

informação, onde estar conectado virou questão de sobrevivência no mundo 

corporativo e pessoal, tornando-se a maior inovação para as pessoas se 

organizarem e reinventarem formas de se comunicar.  

Diante dos avanços tecnológicos, a televisão passou a ser captada de 

diversas formas, apesar de ainda continuar sendo TV. Existem hoje 

possibilidades de receber o conteúdo da TV por satélite, pela internet, por cabo 

e pelo ar. A TV aberta foi a primeira a existir, sua recepção é feita através de 

                                                           
19

 Emissor – Mensagem – Receptor.  
20

 “Texto original: Broadcast” isn't simply an industry. It is a network topology, an economic 
model, and a social structure with direct consequences for the political process as well.   
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ondas eletromagnéticas emitidas pela antena do emissor e recebida através 

dos aparelhos de TV. Atualmente, a TV aberta também pode ser recebida em 

dispositivos móveis que sejam aptos a captar o sinal aberto. Diante das 

diversas formas de recepção de TV, reforça-se que para este trabalho o foco 

de pesquisa está na TV aberta digital. 
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1.3 A era do display multimídia interativo 

 

Com as tecnologias digitais surgem diferentes linguagens e formatos 

que são consumidos em diversos aparelhos. Mas como se pode definir esse 

intrincado de inovações que impactam no consumo da informação?  Jenkins 

(2008, p. 43) afirma que “estamos entrando em uma era em que haverá mídias 

em todos os lugares”, elas estarão disponíveis em tudo, ou melhor, em 

displays. Os aparelhos televisores vendidos atualmente no mercado são como 

se fossem grandes quadros emoldurados para se pendurar na parede e serem 

admiradas as imagens em alta definição. As geladeiras, fogões, painel do 

carro, tudo poderá conter telas conectadas, verdadeiros repositórios de 

informação e entretenimento. Desta forma Squirra (2009, p. 48-49) aponta que 

“longe de qualquer intenção de vidência “mágica”, mas ancorado na certeza da 

força da comunicação pelas imagens, é seguro afirmar que tudo deve passar 

por algum tipo de tela, nas múltiplas interfaces digitais audiovisuais”.  

A palavra display significa em português mostrador ou painel que 

apresenta em uma tela algum objeto audiovisual sensível ao toque ou não. 

Segundo Cavallini (2008, p. 124), display é “todo e qualquer tipo de tela, do 

celular ao monitor de plasma, passando pelos novos papéis eletrônicos e até 

mesmo projetores inteligentes”. Como a tendência da mídia é se tornar 

totalmente digital considera-se que o conteúdo seja produzido, transmitido e 

armazenado neste formato. Os displays vêm-se tornando extremamente 

populares e são utilizados em vários produtos, equipamentos e instrumentos 

como: calculadoras, terminais bancários e de cartões de crédito, painéis 

informativos e de equipamentos etc. Nesse sentido, Hirakawa e Cugnasca 

(2007, p.4) argumentam que  

 

 

essa popularização vem trazendo diversas vantagens, pois 
possibilita a utilização de um dispositivo de baixo consumo e de 
fácil programação e interfaceamento com a maioria dos 
microprocessadores e microcontroladores, a um custo muito 
reduzido. Atualmente, existem muitos fabricantes que 
produzem displays de cristal líquido que funcionalmente 
possuem características semelhantes. As diferenças são 
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quanto à conexão, número de linhas e colunas, dimensões 
físicas e consumo. 

 

 

Existe uma infinidade de displays eletrônicos digitais, os mais 

conhecidos são displays de LCD21, OLED22 e vislumbra-se que no futuro 

existam displays a laser, de nanotubo de carbono e de nanocristal que cria 

telas flexíveis e vibrantes. A variedade de tecnologia de telas faz com que a 

competição entre as empresas seja de investir cada vez mais em alta definição 

de imagem, passando de high definition23 (alta definição) para ultra high 

definition24. Uma empresa dos Emirados Árabes tem um projeto de construir a 

maior tela de LED do mundo (uma altura de 33 andares) que pode ser vista até 

um quilômetro e meio de distância25. Hoje, a maior tela de LED do mundo está 

em um shopping em Beijing na China, custou 32 milhões de dólares e tem 25 

metros de comprimento e 30 de largura26. 

Squirra (2009, p. 49) afirma que   

 

o que já se presencia, nos dias atuais, indica que viveremos 
numa profusão de “canais” visuais e sonoros de acesso aos 
dados e às informações de todos os tipos, origens e formatos. 
Seguindo a tendência do mercado de miniaturização e 
barateamento contínuos, os consumidores passarão a adquirir 
específicos equipamentos de conexão e exibição, que estarão 
alojados nos diversos cômodos das residências e servirão para 
a leitura dos dados e interação a partir da explicitação das 
escolhas. 

 

De acordo com os sites de empresas como Sony, Toshiba, LG, 

Samsung, Apple, entre outras, nota-se que estas investem em telas cada vez 

                                                           
21

 Em inglês Liquid crystal display. É uma tecnologia aplicada em telas finas, como telas de 
computador, televisão, entre outros. 
22

 Em inglês Organic Light-Emitting Diode. São telas mais finas do que as de LCD que utiliza 
como tecnologia moléculas de carbono que emitem luz ao receberem uma carga elétrica.  
23

 Imagens high definition tem 1080 por 1920 pixels, cerca de dois milhões de pixels. 
24

 As imagens ultra high definition são formadas por 4320 linhas de 7680 pixels, cerca de 32 
milhões de pixels (SIQUEIRA, 2008, p. 59). 
25

 AGÊNCIA EFE. Companhia árabe anuncia construção da maior tela do mundo. Portal Terra. 
São Paulo, 06 out. 2008. Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3236818-
EI4799,00-Companhia+arabe+anuncia+construcao+da+maior+tela+do+mundo.html>. Acesso 
em: 9 jul. 2010.  
26

 Disponível em: <http://www.mundogump.com.br/a-maior-tela-de-led-do-mundo/>. Acesso em: 
9 jul. 2010. 

http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3236818-EI4799,00-Companhia+arabe+anuncia+construcao+da+maior+tela+do+mundo.html
http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3236818-EI4799,00-Companhia+arabe+anuncia+construcao+da+maior+tela+do+mundo.html
http://www.mundogump.com.br/a-maior-tela-de-led-do-mundo/
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menores para oferecer ao usuário, além de qualidade de imagem em aparelhos 

celular pequenos, tecnologias que deem ao usuário a comunicação, anywhere, 

anytime, ou seja, em qualquer lugar, a qualquer hora. Relógios de pulso que 

exercem a função de telefone, câmera, player de MP3 e possuem conexão via 

bluetooth também já foram lançados com uma tela do tamanho de 1,33 

polegadas. Squirra (2009, p. 49) também aponta que  

 

as “portas da comunicação” estarão em toda parte, seja em 
formatos grandes, radicalmente discretas ou mesmo 
dissimuladas, e serão colocadas nas mesas dos escritórios, 
nas empresas ou nos domicílios ou, ainda, nas paredes dos 
cômodos domésticos. Mas, também, nos carros, ônibus 
coletivos ou em partes dos instrumentos do dia a dia das 
pessoas (relógios, óculos, etc.) e mesmo como próteses 
inseridas no próprio corpo humano. 

 

 

Informações dos centros de inovação da indústria revelam que existem 

pesquisas que pretendem conferir atributos mais sensoriais aos displays 

tecnológicos, que passam cada vez mais, a integrar o corpo humano, atuando 

como uma extensão do mesmo, como prognosticava McLuhan.  

Vários vídeos27 futuristas desenvolvidos por designers, empresas de 

tecnologia, entre outros, já apresentam telas que poderão estar em qualquer 

lugar (na sala de estar, na porta da geladeira, no celular, no carro, no pulso) 

oferecendo ao usuário uma experiência inédita envolvendo ação e imersão 

assim como fizeram os primeiros aparelhos de videogame, na década de 70, 

nos Estados Unidos, quando eram plugados à tela da TV. Os videogames de 

hoje são muito mais sofisticados e continuam aperfeiçoando-se para que o 

usuário tenha cada vez mais a sensação de realidade aumentada28. Foi a partir 

dos jogos de videogame que as pessoas puderam interagir com o que se 

                                                           
27

 O vídeo “2019 - Uma Visão Do Futuro” é um vídeo produzido pela Microsoft (disponível em:   
http://www.youtube.com/watch?v=edYOVjqErV0) e apresenta o uso de telas em todos os 
lugares e ambientes, tudo se transforma em um display. Outro vídeo que tenta prever o futuro 
dos displays é o “Future of Screen Technology” (Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E>), que apresenta telas transparentes e 
aumentam de tamanho conforme a necessidade do consumidor.  
28

 Termo original em inglês: Augmented reality.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=edYOVjqErV0
http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E
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apresentava na tela e essa é uma das principais características da nova mídia: 

a interatividade e a multimídia. 

A multimídia assume cada vez mais a forma de facilitadora e 

transformadora da vida cotidiana quando modifica a linguagem da mídia 

alterando a forma como as pessoas recebem conteúdo. A multimídia 

apresenta-se como sendo uma linguagem de interface de textos, gráficos, 

sons, imagens (2D e 3D), músicas, cinema, animação, vídeo, fotografia etc., 

todos em formato digital que juntos oferecem ao usuário uma experiência 

completa de acesso a informações e entretenimento.  A multimídia aguça os 

sentidos humanos quando apresenta interfaces gráficas que se aproximam da 

realidade. 

A multimídia não evoluiu das mídias tradicionais, mas sim da 

interatividade e interface existente nelas. No início dos anos 80, quando a 

informática evoluía rapidamente e o computador passou a oferecer ícones 

gráficos e uma interface mais amigável, ao esconder os elementos de 

programação, a multimídia possibilitou mudanças estruturais na forma de 

visualizar o conteúdo informático tornando a operação dos computadores mais 

acessível ao usuário comum. Bairon (1995), em um livro clássico sobre a 

multimídia já afirmava que os computadores passaram a misturar sons, textos 

e imagens parecendo mais espetáculos psicodélicos que teriam prazo de 

validade curto na indústria informática, porém percebeu-se que, com a 

multiplicação de novas interfaces e princípios interativos desenvolvidos, a 

multimídia ganhara contornos que impactariam na mudança estrutural de tudo 

que está relacionado à informação.  

Nos anos 80, quando a multimídia dava seus primeiros passos na 

eletrônica, foi lançado o filme Tron (1982), de Steven Lisberger. O filme conta a 

história de um programador de computação e um amigo que vivem uma 

aventura dentro do software do computador. O interessante do filme foi 

conhecer o mundo digital a partir de elementos multimidiáticos. Outro exemplo 

foi o filme Viagem Insólita (1987) de Steven Spielberg, que conta a história de 

um piloto que é miniaturizado dentro de uma nave e injetado na corrente 

sanguínea de um corpo humano. Ele viaja pelo cérebro, estômago e coração, 

apresentando, assim, uma visão de como funciona o corpo humano. 
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Os projetos ousados descritos acima só foram possíveis devido à 

sofisticação dos computadores. Bairon (1995, p. 34) ressalta que, além da 

interface, para que a multimídia seja interessante, é preciso haver um bom 

conteúdo por trás do visual. 
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1.4 Convergência tecnológica: apontamentos para a nova mídia 

 

A convergência tecnológica que se materializa nas mãos dos 

consumidores é resultado da evolução dos meios de comunicação em 

plataformas cada vez mais envolventes, interativas e completas. Segundo 

Squirra (2009, p. 45) a convergência tecnológica 

 

é entendida como a integração tecnológica em uma base 
comum, uma vez que apesar das formas da tecnologia serem 
diferentes, elas permitem um princípio básico que é a 
comunicação direta de um usuário com outro através de um 
conjunto invisível de conexões e sistemas de aberturas, 
interpretações e disponibilização de dados. Assim, possibilitam 
trocas de gigantescos volumes de informação a partir de 
grande conjunto de interfaces que permitem o acesso à 
informação em tempo real e/ou aquela estocada nos circuitos 
informatizados dos equipamentos digitais. 

 

Em um só aparelho tecnológico é possível se comunicar com outras 

pessoas, ler notícias, tirar fotos, fazer filmagens, trocar informações, assistir a 

conteúdos televisivos, enfim, um único meio reúne centenas de tecnologias já 

inventadas pelo homem. O computador é o exemplo mais fiel disso, porém a 

televisão, ao entrar na era digital, chega cada vez mais perto de convergir com 

a web e se tornar algo diferente, sem ser TV e nem computador, uma mídia 

híbrida que vai garantir o máximo de comunicação e informação.  

Henry Jenkins (2008, p. 27) relaciona três conceitos para definir a 

convergência tecnológica: o da convergência dos meios de comunicação, 

cultura participativa e inteligência coletiva. No caso específico do primeiro 

conceito, Jenkins adianta que 

 

por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 
múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos 
públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 
parte em busca de experiências de entretenimento que 
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 
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sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam 
estar falando.  

 

A convergência tecnológica coloca os meios de comunicação 

tradicionais em interessante embate com as novas mídias, pois antigamente as 

empresas de comunicação centralizavam seus esforços – em mídias que, 

apesar de terem o mesmo dono, não estavam relacionadas. Assim também 

procedia o mercado anunciante que dividia recursos e ação de divulgação, 

observando esses modelos rigidamente formatados para a destinação de 

investimentos. Do seu lado, e como consequência do modelo, o público 

consumidor seguia o mesmo princípio, comprando artefatos e destinando 

tempo para uma mídia ou outra. Todavia, com o impacto da tecnologia, estes 

paradigmas estão desmoronando, pois não há mais o muro que separa uma 

mídia da outra, uma vez que nas bases digitais convergentes, amigáveis e 

dialogantes do presente, os conteúdos fluem aberta e facilmente entre todas as 

mídias, indistintamente das formas narrativas ou segmentações de outrora. 

Essa fluidez deixa nas mãos dos usuários a decisão de como e quando 

consumir o conteúdo já que estes se apresentam de várias maneiras, sendo 

materializáveis nas plataformas (os displays) audiovisuais a que se tenha 

acesso, no momento da conexão. 

Com a convergência tecnológica Jenkins (2008, p. 41) mostra que o 

conteúdo de diferentes mídias está convergindo. Os conteúdos (nos filmes, nas 

ligações telefônicas com imagens, na internet etc.) que transitam entre as 

máquinas, ultrapassam as limitações das plataformas das distintas indústrias 

tornando-se acessíveis em qualquer aparelho. O tablet29 iPad da empresa 

Apple é um exemplo de aparelho tecnológico que, depois do seu lançamento 

em janeiro de 2010, mostrou-se um campeão de vendas, substituindo aos 

poucos os netbooks30. Mesmo sendo a primeira versão do aparelho, 72% dos 

consumidores estão muito felizes com a compra, 23% contentes e apenas 1% 

dos que compraram o iPad não gostaram da aquisição31. 

                                                           
29

 Um tablet é um computador pessoal em formato de prancheta sensível ao toque.  
30

 Netbooks são mininotebooks. 
31

 MICROSOFT ADMITE QUE IPAD ESTÁ 'MATANDO' O MERCADO DE NETBOOKS. FNDC, 
Brasília, 8 nov. 2010. Disponível em: 
 <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=615140>. Acesso em: 10/11/2010. 

http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=615140
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Os telefones celulares passam por uma crise de identidade quando, 

além de exercerem a função a que se destinam, que é a de telefone, são 

usados como câmeras fotográficas, filmadoras, internet, videogame, etc., 

tornando-se um aparelho multimídia. Pelo acréscimo de funções, Nicola 

Nosengo (2008) chama tal aparato tecnológico de videotelefonia32, pois 

superaram a habilidade da transmissão de sons no formato reduzido de 

comunicação dirigida entre duas pessoas para transmitir imagens, acessar a 

rede, consultar banco, ler livro, ver televisão, realizar vídeo conferências etc. 

Por isso, enquanto os aparelhos se multiplicam, o conteúdo cresce ainda mais. 

O impacto é sentido pelas empresas midiáticas e pelas pessoas. As empresas 

veem uma nova oportunidade de aumentar o lucro, conquistar novos mercados 

e consolidar os laços com os consumidores. Já os consumidores utilizam as 

novas tecnologias para ter maior controle e acesso aos conteúdos e poder 

interagir com outras pessoas. 

Jenkins afirma que “a convergência representa uma mudança no modo 

como encaramos nossas relações com as mídias” (2008, p. 49). Essas 

relações foram amplificadas quando a comunicação tornou-se de mão dupla, 

os consumidores ganharam o poder de falar e serem ouvidos por uma 

infinidade de pessoas. Agora os “produtores que não conseguirem fazer as 

pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma clientela declinante e a 

diminuição dos lucros” (2008, p. 51). Para Jenkins, a cultura participativa faz 

parte da consolidação de um novo paradigma que atua na forma como as 

novas mídias são exploradas pelos usuários, onde estes passam a exercitar 

uma postura mais ativa e interativa com conteúdos digitais. Hoje, é preciso que 

as empresas de comunicação devotem atenção irrestrita ao público, ouçam o 

que ele está dizendo, pois essa é a maior forma de medir audiência 

identificando suas preferências e tendências, garantindo a continuidade do 

processo empresarial. 

Um dos maiores exemplos de cultura participativa da web é hoje o 

YouTube. O maior site de vídeos mundial, nascido em 2005, tem como seu 

principal negócio agregar vídeos amadores ou profissionais em uma plataforma 

que estimula os participantes. Um dos fundadores do site garante que o 

                                                           
32

 Idem, p. 13 
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sucesso do YouTube se deve a quatro fatores: recomendações de vídeos, 

compartilhamento de vídeos por links que podem ser enviados por e-mail, a 

publicação de vídeos do YouTube em outras páginas da Internet e comentários 

(BURGEES, GREEN, 2009, p. 19). A cultura participativa descreve a junção 

das tecnologias acessíveis aos usuários, o conteúdo gerado e manipulado por 

eles e a alteração na relação de poder entre mídia e consumidor, como por 

exemplo, o Wikipedia, que é uma enciclopédia aberta online escrita por 

qualquer pessoa que tenha o interesse de participar. 

A produção e o compartilhamento de vídeos no YouTube fazem com que 

as pessoas estabeleçam laços e criem uma nova forma de comunicação 

diferentemente da relação criada na mídia clássica. O YouTube começa a 

assumir uma postura considerada mais séria quando se articula com a mídia 

tradicional para transmitir discursos políticos ou quando passa a ser usado por 

professores universitários que fazem upload de palestras, aulas e debates 

(BURGEES, GREEN, 2009, p. 19).  

Para que a convergência tecnológica acontecesse, foi preciso 

primeiramente que a mídia se tornasse digital. O sistema digital é capaz de 

armazenar quantidades gigantescas de imagens e dados que podem ser 

randomicamente editados e sua busca torna-se simples podendo ser feita de 

qualquer terminal que tenha acesso à internet. Atualmente os meios de 

comunicação tradicionais já migraram ou estão em processo de migração do 

analógico para digital. A tendência é a da completa migração da tecnologia 

analógica para a digital devido aos infindáveis benefícios oferecidos por esse 

sistema, pois, entre outros, há melhora na manipulação dos dados que podem 

ser facilmente processados em computadores. Outra vantagem do sinal digital 

é a sua representação universal, pois é codificada em sequências de bits, 

conforme esclarecem Carlos Montez e Valdecir Becker (2005, p.65), quando 

dizem que “todos os tipos de informações digitais (inclusive as que não são 

multimídia) podem ser manipulados, armazenados e transmitidos da mesma 

forma, usando o mesmo tipo de equipamento”.  

Com a fusão das mídias audiovisuais e a tecnologia do computador, 

surge a nova mídia, um ambiente que está em plena revolução. O teórico Lev 

Manovich (2000, p. 66), que estudou a linguagem da nova mídia, explica que, 
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para definir este ambiente, é preciso entender cinco princípios da tecnologia 

digital: a representação numérica, modularidade, variablilidade, 

programabilidade, automação e interatividade. 

Quanto a representação numérica Manovich (2000, p. 66) explica que 

todos os objetos da nova mídia são compostos por códigos digitais e podem 

ser descritos matematicamente. A digitalização simplifica a manipulação 

desses objetos de uma mídia para a outra, como por exemplo, quando se 

transfere um vídeo gravado em uma máquina fotográfica digital para o 

computador. Além disso, toda mídia digital (texto, imagem, dados de áudio e 

vídeo) pode ser apresentada em vários dispositivos, como por exemplo, o 

computador ou o aparelho de televisão. Na manipulação dos dados digitais, 

não há perda de qualidade quando o conteúdo é transferido ou copiado e todo 

conteúdo digital possui uma quantidade fixa de informações, que não se altera 

com sua manipulação. 

Outra característica da nova mídia indicada por Manovich (2000) é a 

modularidade, ou seja, o acesso à mídia digital pode ser aleatório. É possível 

selecionar exatamente o conteúdo que se quer ver, ou a parte de um material 

específico sem que seja seguida uma sequência. Um site, por exemplo, 

apresenta objetos separados como imagens, vídeos, links, que estão dispostos 

na página independentes entre si, o usuário escolhe o que acessar 

(MANOVICH, 2000, p. 140). Assim, e superando uma limitação das bases 

analógicas, no sistema digital, o objeto da nova mídia pode ser infinitamente 

copiado e também modificado. No maior site de vídeos do mundo – o 

YouTube33 - são constantes os vídeos que sofrem alterações e novas versões 

feitas pelos internautas. 

Devido ao caráter digital, a nova mídia pode ser personalizada, uma vez 

que os usuários podem interferir em sua estrutura, desenvolver novas formas 

de acesso como é o caso do sistema chamado GNU/Linux. O Linux é software 

livre e deu início a uma nova forma de criação e disponibilização de sistemas e 

softwares às pessoas. Com seu código-fonte disponível e de livre acesso às 

pessoas, é possível que cada empresa ou pessoa modele o sistema de acordo 

com suas necessidades de uso (MANOVICH, 2000, p. 31). Do seu lado, na 

                                                           
33

 <www.youtube.com>.  

http://www.youtube.com/
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automação, a máquina assume uma postura mais ativa; quando programada, 

pode “tomar decisões” utilizando-se da inteligência artificial. O Google Search34 

representa bem essa função quando busca informações publicadas em toda a 

Internet, define qual grau de relevância cada uma possui e as disponibiliza aos 

internautas por ordem de importância. 

Dentre todas essas características da nova mídia, definidas por 

Manovich (2000) há mais uma que se destaca: a interatividade. A interatividade 

é uma ferramenta que vai começando aos poucos a ser aplicada na televisão, 

enquanto que na Internet é ela que modifica a forma tradicional de 

comunicação, por isso, quando as mídias agregam novas ferramentas 

tecnológicas, iniciam mudança nos emissores, no conteúdo apresentado e nos 

receptores das mensagens. Manovich (2000, p. 66) afirma que  

 

em contraste com a mídia tradicional, onde a ordem de 
apresentação era fixa, o usuário agora pode interagir com um 
objeto de mídia. No processo de interação, o usuário pode 
escolher quais os elementos para mostrar ou quais caminhos 
seguir, gerando, assim, um trabalho único. Assim, o usuário se 
torna coautor do trabalho35 (tradução da autora).  

 

 

Todos os elementos das novas mídias integram, parcialmente, as mídias 

tradicionais como, por exemplo, a mídia on-line, a televisão e o jornal impresso. 

O jornal assume a hibridização de estar na rede em formato digital e, ao 

mesmo tempo, sendo vendido em formato papel nas bancas de revistas. Mas, 

no caso da TV, há mais de 15 anos Negroponte (1995, p. 54) alertava que “se 

pararmos de pensar no futuro da televisão em termos exclusivamente de alta 

definição e começarmos a construí-lo em sua forma mais geral – a da 

irradiação de bits –, a TV se transformará num veículo inteiramente diferente”. 

Negroponte toca em uma questão altamente relevante para o início da 

discussão da convergência tecnológica quando diz que é preciso pensar na 

                                                           
34

 O Google Search é um sistema de busca desenvolvido pelo Google e é considerado um dos 
mais inteligentes da rede. 
35

 New media is interactive. In contrast to traditional media where the order of presentation was 
fixed, the user can now interact with a media object. In the process of interaction the user can 
choose which elements to display or which paths to follow, thus generating a unique work. Thus 
the user becomes the co-author of the work.  
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digitalização como fator propulsor da transformação do maior veículo de 

comunicação do mundo, a televisão. Para este autor, a digitalização 

potencializa a convergência tecnológica, dando plasticidade e fluidez aos 

conteúdos que transitam em suportes tecnológicos diferentes.  

Na mesma linha, Ithiel de Sola Pool (1983, p. 23), considerado o profeta 

da convergência por delinear suas implicações no livro Technologies of 

Freedom, trabalha com a “convergência de modos” para definir um processo 

que torna as fronteiras da comunicação de massa (televisão, rádio, jornais) e 

ponto a ponto (telefone, correio, telégrafo) imprecisas quando estas podem ser 

oferecidas em diversas formas físicas.  

A Internet é um celeiro de novas tendências na área da comunicação, 

com ela o consumidor está tendo a oportunidade de ser participativo e se sentir 

do lado do produtor/emissor quando tem atitudes mais ativas com o conteúdo 

da rede. A transformação desse novo consumidor é um caminho sem volta, o 

gosto de estar presente e participar se enraíza e dificilmente ele voltará a ser 

como antes, um mero espectador. 

A televisão está passando por um momento de impacto, transformando-

se em um meio digital podendo inserir todas as características já apresentadas 

da nova mídia e oferecer mais poder ao receptor. 
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CAPÍTULO 2  

 

2 TV Digital 

 

 A TV digital foi inaugurada no dia 02 de dezembro de 2007, em São 

Paulo, oferecendo apenas imagens de alta definição. Assim como as primeiras 

transmissões de televisão no país, em 1950, quando Assis Chateaubriand 

distribuiu 200 aparelhos televisores em locais estratégicos na capital paulista, o 

governo atual inaugurou a TVD para poucos36 telespectadores que estavam 

prontos a receber o sinal digital, também em São Paulo. Quando as discussões 

sobre a transição da TV analógica para TV digital começaram a ganhar espaço 

na mídia, os consumidores começaram a manifestar inúmeras dúvidas quanto 

ao novo sistema e a questionar qual a principal diferença entre ambas37. 

Os brasileiros tem receio de investir em uma nova tecnologia, pois ainda 

desconhecem o que é de fato televisão digital, como ela funciona, quais são as 

diferenças entre a “antiga” (analógica) e a “nova” (digital) TV, faltando também 

coragem e dinheiro para aderir ao novo sistema. Nos oito primeiros meses do 

processo de digitalização da TV no Brasil, houve baixa adesão em São Paulo, 

cidade onde o sinal começou a ser transmitido. Tavares (2008, p.262) aponta 

que nesse período foram vendidos apenas 40 mil conversores, ou seja, baixo 

consumo do produto que garante a captura do sinal digital. 

Para o sinal digital ser captado, é preciso possuir uma antena interna ou 

externa UHF38 e um televisor novo com conversor embutido ou, para quem tem 

televisão de tubo ou de tela plana sem o conversor, comprar um set-top box39 

                                                           
36

 Segundo MUNIZ (2007) em reportagem ao portal Folha Online apenas mil telespectadores, 
em São Paulo, estavam aptos a receber o sinal digital no dia da estreia da TV digital.  
MUNIZ, Diógenes. "TV digital vai estrear para ninguém", diz diretor da TVA. Folha de São 
Paulo online. São Paulo, 27 set. 2007. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u331183.shtml>.  Acesso em: 3 mai. 2010. 
37

 Portais como “Teleco inteligência em telecomunicações”, “TV Globo Digital”, “Idgnow”, 
“HDfórum” e centenas de outros oferecem perguntas e respostas aos consumidores que 
querem entender o que é TV digital, como ela funciona, etc. 
38

 A sigla UHF significa em inglês Ultra High Frequency (Frequência Ultra Alta), que é uma 
frequência comum usada para propagação de sinais de TV e rádio. 
39

 O set-top box é definido por Marcelo Zuffo (2001, p. 75) como “uma plataforma para 

aplicações multimídia para redes de serviços digitais bidirecionais”. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u331183.shtml


57 
 

para transformar o sinal digital em analógico. Na TV digital o set-top-box, além 

de atuar como um decodificador do sinal digital convertendo-o em sinal 

analógico para que as pessoas tenham acesso à nova tecnologia pela TV, 

funciona também como um canal de retorno40. As especificidades sobre o canal 

de retorno serão mais bem descritas no capítulo 3. 

O set-top-box é um aparelho que pode resolver o problema do 

consumidor que não possui uma TV preparada para rodar a interatividade. O 

investimento será menor do que trocar de TV. Lemos (2012) compara o set-

top-box com um computador que precisa ser atualizado com frequência, novas 

versões 1.1, 1.2 vão surgindo conforme o avanço da tecnologia, por isso, 

quando alguma emissora lançar um aplicativo mais complexo, a atualização do 

set-top-box pode ser uma alternativa mais viável e barata, pois “estamos 

misturando dois mundos: o da televisão e o da computação, informática. O 

computador a gente troca de três em três anos, quatro anos no máximo, 

passou disso o computador já fica velho” (LEMOS, 2012) e a televisão que 

havia um tempo maior de troca, de 10 a 15 anos pode continuar mantendo 

esse prazo, ficando apenas para ser trocado o set-top-box. 

Existem cidades em que o sinal digital ainda não chegou devido ao alto 

investimento que as emissoras de TV devem fazer para as novas 

transmissões. Squirra (2009, p. 62) afirma que  

 

 
o complexo televisivo brasileiro deverá fazer sua parte, pois é 
necessário reequipar tanto as “cabeças de rede” quanto as 
retransmissoras de sinais de televisão país adentro. Nesse 
sentido, o governo federal acionou o BNDES que, em conjunto 
com o Japan Bank for International Cooperation, colocaram 
linhas de financiamento para todos os segmentos envolvidos. E 
esse tipo de iniciativa é fundamental para que o negócio 
decole, uma vez que terão que ser trocados os equipamentos 
de cerca de quinhentas geradoras de sinais televisivos e 
substituídas cerca de oito mil antenas retransmissoras, em 
investimento aproximado de 1,6 bilhão de dólares. 

 

 

                                                           
40 Alencar (2007, p. 56) define o canal de retorno como sendo o principal meio pelo qual pode 

existir contato entre emissor e receptor. “É por ele que se estabelece uma ligação direta entre o 
usuário e o vendedor de um determinado produto ou entre a direção da emissora”.  
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Até o final de 2008, as estimativas divulgadas pelo Fórum do Sistema 

Brasileiro da TV Digital Terrestre41 (SBDTV) eram de que o sinal estivesse 

disponível a 645 mil telespectadores, baixo índice, considerando que o Brasil 

possui quase 184 milhões de habitantes. Os dados de 201042 revelam que já 

são 54 polos urbanos atingidos pelo sinal digital, destes, 21 são capitais 

brasileiras que totalizam 70 milhões de brasileiros. Em 2012, nota-se um 

aumento no número de cidades contempladas pela recepção do sinal digital, o 

Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital apresenta uma relação com as 

seguintes cidades e canais recebidos (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 <http://www.forumsbtvd.org.br/>.  
42

 Dados divulgados pela presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, 
Liliana Nakonechnyj no Congresso de Engenharia de Televisão – SET - em 2010.  

http://www.forumsbtvd.org.br/
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2.1 A implantação da TV digital no Brasil 

 

A TV digital no Brasil tem caráter embrionário, seu padrão ISDB-Tb, é 

diferente do adotado em diversos países como Estados Unidos e países da 

Europa. Segundo André Barbosa e Luis Meloni (2009), a TV digital brasileira 

nasce com premissas sociais únicas, tendo como meta fazer com que o meio 

de comunicação de maior penetração nos lares da população se torne um 

propagador de informação e conhecimento, fazendo com que as camadas 

excluídas sejam agora participantes e relevantes na nova tecnologia. Seja 

através da interatividade, da mobilidade, multiprogramação ou captando 

imagens em alta definição, a TV se torna um meio de esperança e busca por 

maior inclusão social e digital. Barbosa e Meloni (2009, p. 3) afirmam que a 

televisão digital com todo seu aparato tecnológico tem potencial para “reduzir o 

analfabetismo digital e, também, desenvolver serviços públicos e produtos 

modulares de entretenimento, informação, cultura e informação com grande 

potencial de retorno para investimentos de diferentes proporções”. 

Desta forma, Fernando Bittencourt (2007, p. 73) também ressalta a 

importância que a TV digital tem no país,  

 

a t elevisão  b rasileir a t em  t am bém  um  pap el inclusivo  

e d em ocrát ico : além  d e f un cionar , em  m uit os casos, 

com o um a esp écie d e ún ica janela p ara o  m und o 

in f o rm acional, t am b ém  p ossib ilit a que t od a a 

sociedad e t enha à sua d isposição  o  m esm o p rod ut o  

d e ent ret en im en t o , ed ucação , cult ura e in f o rm ação 

aud iovisual. 
 

 As pesquisas sobre TV digital no Brasil começam em 1991 por iniciativa 

do Ministério das Comunicações, que cria a Comissão Assessora para 

Assuntos de Televisão (Com-TV). Montez e Becker (2005, p. 133) explicam 

que, em 1994, engenheiros associados à Sociedade Brasileira de Engenharia e 

Telecomunicações (SET) passam a estudar os sistemas de TV digital 

existentes no mundo.  Após estes estudos iniciais, a Anatel dá continuidade a 
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essas pesquisas em 1998 “com uma visão mais pragmática. O objetivo inicial 

estava claro: escolher um dos três padrões para ser adotado pelo Brasil”. 

 No mesmo ano, a Anatel fez uma consulta pública e 17 emissoras 

mostraram interesse em participar de testes com os três padrões de TV digital 

existentes: o ATSC (Advanced Television System Committee)43, DVB (Digital 

Video Broadcasting) e ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting)44, entre 

elas, a Fundação Padre Anchieta, SBT e TV Globo. De acordo com Brennand e 

Lemos (2007, p. 147) o primeiro padrão a ser descartado foi o americano 

(ATSC), pois não demonstrou transmissões com mobilidade e ainda “o governo 

americano não marcou presença forte nas negociações com o Brasil, que 

foram conduzidas pela indústria. Os representantes do ATSC foram os que 

menos demonstraram interesse em oferecer contrapartidas comerciais e de 

investimento”. 

 Já o governo europeu marcou presença nas negociações com o Brasil e 

mostrou que o DVB privilegia a multiprogramação, sendo uma oportunidade às 

emissoras oferecerem mais conteúdo na TV. O desenvolvimento da TV digital 

na Europa apresenta diferenças marcantes quando comparado aos de países 

como Estados Unidos e Japão, por ser formada por 27 países-membros da 

União Europeia onde cada um absorveu de forma diferente a implantação e 

enfrenta ainda hoje desafios para adesão da população ao sistema. Brennand 

e Lemos (2007, p. 112) explicam que, na Europa, o formato de exibição de 

imagem na tela é de 4:3 e “considerando a largura de banda do canal, a 

transmissão SDTV (Standard Definition Television) permite a difusão de até 

seis programas simultaneamente”, o modelo de negócios escolhido pelos 

países europeus privilegia a multiprogramação e serviços na transmissão 

terrestre. Os autores apontam que o padrão DVB é utilizado também em países 

                                                           
43

 As pesquisas para desenvolver novos conceitos no serviço de televisão nos Estados Unidos 
tiveram início em 1987.  Segundo Brennand e Lemos (2007, p. 20), em 1993 “sete empresas e 
instituições participantes dos testes (AT&T, GI, MIT, Phillips, Sarnoff, Thompson e Zenith) se 
uniram, formando a „Grande Aliança‟ para desenvolver o padrão juntas”. Adotaram, então, o 
padrão MPEG-2, que entrou em operação em 1998. O padrão norte-americano é voltado para 
a alta qualidade de vídeo e de áudio, cuja tecnologia foi adotada por países como o Canadá, 
México e Coreia do Sul.  Marcelo Alencar (2007, p.62) aponta que o ATSC “apresenta 
problemas na recepção por antenas internas e não permite a recepção móvel”.   
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como “Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Hong Kong, Singapura, Índia e África 

do Sul” (2007, p.113). 

No ano de 1997, o Japão deu início às pesquisas para desenvolver um 

padrão próprio de TV digital e, em 1999, o padrão ISDB (Integrated Services 

Digital Broadcasting) foi especificado pelo grupo DiBEG (Digital Broadcasting 

Experts Group) e apresenta grande flexibilidade de configuração. Segundo 

Alencar (2007, p. 63), o padrão japonês é amplamente divulgado, pois “reúne o 

maior conjunto de facilidades técnicas dentre os três padrões de TV digital: alta 

definição, transmissão de dados e recepção móvel e portátil”. 

Ao oferecer seu sistema no Brasil, o Japão com o padrão ISDB, mostrou 

que faria investimentos no país e atenderia toda a demanda da indústria 

brasileira. O padrão ISDB recebeu o apoio das emissoras Globo e SBT, que 

participaram dos testes, por ser um padrão  

 
que melhor atenderia aos requisitos de alta definição (mas 
também com possibilidade de transmissão em definição 
padrão, com qualidade inferior, para permitir a múltipla 
programação), além da portabilidade e mobilidade em 6 MHz, 
mesma quantidade do espectro utilizada hoje pelas emissoras 
(idem, p. 148).  

  

Após a análise dos padrões existentes, as pesquisas técnicas 

encabeçadas pela Anatel encerraram-se em 2000 e não houve pronunciamento 

oficial sobre qual padrão seria adotado; esse anúncio foi adiado para 2003, 

após a posse do novo governo.  

Alencar (2007) explica que o governo estipulou como meta implantar o 

SBTVD em 2006, para tanto a Sociedade Brasileira de Telecomunicações – 

SBrT – organizou um workshop45 na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) nos dias 11 e 12 de agosto de 2003, com a presença do então 

Ministro das Comunicações, Miro Teixeira. Como resultado do evento, foram 

criados quatro grupos de trabalho para pesquisas em televisão digital com 

duração de 48 meses e orçamento de R$ 80 milhões. Os grupos foram 

divididos da seguinte maneira: 

 

                                                           
45

 I Workshop Técnico sobre o Projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital.  
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Grupo 1: Aplicações, serviços e conteúdos. Coordenação: Guido Lemos – 

UFPB. 

Grupo 2: Camada intermediária de software. Coordenação: Graça Bressan – 

USP. 

Grupo 3: Compressão, transmissão e rede. Coordenação: Regina Melo 

Silveira – USP. 

Grupo 4: Comunicações (camada física). Coordenação: Marcelo Sampaio de 

Alencar – UFCG e Dalton Soares Arantes – UNICAMP (ALENCAR, 2007, p. 

38). 

 

O Ministro das Comunicações na época Miro Teixeira defendeu uma TV 

digital interativa que tivesse o papel social de inclusão. Em 23 de setembro de 

2003, o governo publica um decreto em que cria o Grupo Executivo do Projeto 

Televisão Digital e estabelece  diretrizes para  a realização de estudos na área, 

fazendo com que a academia tivesse participação relevante neste processo. 

Em novembro de 2003, o governo institui o Sistema Brasileiro de TV 

Digital – SBTVD através do decreto nº 4.901 (2003, p. 1). Dentre suas 

premissas estão: 

 

 Promover a inclusão digital e social. 

 Usar a TV como plataforma de educação a distância. 

 Fomentar a pesquisa em tecnologia no Brasil. 

 Criar novos serviços e aplicações de telecomunicações, incluindo a 

interatividade. 

 Planejar e viabilizar a transição do modelo analógico para o digital. 

 Estabelecer ações e modelo de negócios na TV digital. 

 Ofertar multiprogramação pelas emissoras, ampliando o número de 

canais. 

 Melhorar a qualidade de vídeo e áudio e aproveitamento do parque 

instalado na época de 54 milhões de televisores analógicos, entre 

outros. 
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 O decreto demonstra as iniciativas do governo em trabalhar na questão 

da inclusão social a partir da democratização do maior meio de comunicação 

de massa do país. As propostas de utilizar a TV como uma rede universal de 

educação a distância já se torna uma esperança para alfabetizar e educar 

quem não tem acesso ao conhecimento em regiões remotas e com poucos 

recursos. André Barbosa (2007), então assessor especial do ministro chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, atribui ao SBTVD uma verdadeira 

revolução, pois “o Governo Federal, em vez de aceitar um padrão totalmente 

desenvolvido no exterior, optou por mobilizar cientistas, pesquisadores e as 

empresas brasileiras em busca do sistema mais adequado às características 

da televisão aberta brasileira [...]” (BARBOSA, 2007, p. 22).  

O avanço no desenvolvimento da TV digital brasileira também foi 

possível com a publicação do decreto 5.820 em 29 de junho de 2006, 

estabelecendo as diretrizes para a transição do sistema analógico para o digital 

e criou o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, com o objetivo 

de padronizar as tecnologias nacionais desenvolvidas pelas Universidades e 

centros de pesquisas brasileiros.  

Após muita pesquisa e suspense em torno da escolha do padrão a ser 

adotado e com o apoio do então Ministro das Comunicações Hélio Costa às 

emissoras de TV, foi decidido adotar o padrão japonês que, mesmo sendo mais 

caro, garantiria que o modelo de negócios atual continuasse como está. A 

missão do Ministro, que já trabalhou na Rede Globo e está ligado ao setor de 

radiodifusão, foi impedir a entrada das operadoras de telecomunicação no 

mercado de radiodifusão para que não houvesse mudança de mercado (CRUZ, 

2008).  

 

A ameaça das operadoras de telecomunicações fez com que 
as redes se juntassem em uma campanha, em março de 2006, 
que dizia “TV aberta: 100% Brasil, 100% Grátis”. Sem citar 
diretamente as disputas do processo de decisão da TV digital, 
as emissoras resolveram ressaltar a importância da TV aberta, 
como forma de se contrapor à possibilidade de as operadoras 
criarem serviços pagos na plataforma (idem, p. 93). 

 
 



64 
 

 

2.2 Especificidades e possibilidades da TV digital 

 

 

Esta pesquisa não pretende se aprofundar em todas as especificidades 

da TV digital. Portanto serão apresentadas algumas questões sobre a alta 

definição, multiprogramação e mobilidade para que se compreenda o contexto 

da TV digital no Brasil. Terá maior aprofundamento a interatividade na televisão 

por estar relacionada diretamente ao objeto de pesquisa.  

 

2.2.1 Alta definição 

 

 

 A sensação de estar imerso na imagem de uma TV de alta definição 

(high definition) já pode ser sentida com os novos aparelhos disponíveis no 

mercado. Em 2007, na maior feira46 de tecnologia de radiodifusão do mundo foi 

apresentado um projeto desenvolvido por cientistas japoneses da NHK 

(Corporação de Televisão Estatal do Japão) que encantou os visitantes com 

uma tela com 11 metros na diagonal formada por 32 milhões de pixels47, ou 

seja, 16 vezes mais nítidas do que as TVs de alta definição (HDTV). Para 

Ethevaldo Siqueira (2007, p. 358), que acompanhou as apresentações na 

“telona”, foi possível ver a “qualidade muito superior à de qualquer outra 

imagem eletrônica”.  

A televisão digital pode apresentar as modalidades Standard Definition 

Television (SDTV), High Definition Television (HDTV) e Enhanced Definition 

Television (EDTV) como explicam Montez e Becker (2004, p. 9): 

  

A primeira é um serviço de áudio e vídeo digitais, parecida com 
a TV analógica, na relação de aspecto 4:3 (largura: altura da 
imagem), cujos aparelhos receptores possuem 408 linhas, com 
704 pontos em cada uma. A HDTV, cuja imagem possui 

                                                           
46

  NAB – National Association of Broadcast. A Feira ocorre anualmente em Las Vegas no mês 
de abril.  
47

 Pixels, em inglês Picture elements, que são os pontinhos luminosos que compõem a 
imagem. 
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formato 16:9, é recebida em aparelhos com 1080 linhas de 
definição e 1920 pontos. Entre esses dois sistemas existe a 
EDTV, TV de média definição, que possibilita a utilização de 
aparelhos com 720 linhas de 1280 pontos. Dependendo da 
largura de banda disponível para a transmissão, é possível 
mesclar essas modalidades de TV digital, uma vez que a 
qualidade da imagem no receptor é proporcional à banda 
utilizada pela transmissão 

 

Já a imagem apresentada em Las Vegas pela NHK possui uma 

resolução muito superior, 4320 linhas X 7680 pixels.  

 
Tabela 1: Apresenta as características – resolução e aspecto – de cada 
formato de TV Digital 
 

Formato Resolução Aspecto 

SDTV 408X704 4:3 

HDTV 1080X1920 16:9 

EDTV 720X1280  

Ultra-HDTV 4320X7680  

 

 

As TVs de alta definição são formadas por pontos luminosos, chamados 

pixels, que são compostos por três cores – vermelho, verde e azul – e variam 

de brilho, cor e saturação. Segundo Siqueira (2008, p. 40), “todas as 

informações sobre essas características da imagem são dadas pelos códigos 

digitais transmitidos. O total dessas informações binárias pode chegar a um 

gigabit/segundo (o mesmo que um bilhão de bits por segundo, ou ainda mil 

megabits/segundo)”. É importante frisar que nem toda TV digital é de alta 

definição, ela pode receber o sinal digital, mas o que vai ser determinante é a 

quantidade de pixels recebidos e que ela pode exibir, quanto maior o número 

de pixels mais definição. 

A diferença de uma imagem digital para a analógica recebida nos 

televisores de alta definição atrai os consumidores. No Brasil, a paixão pelo 

futebol acelerou a venda de televisores de tela plana durante a realização da 

Copa do Mundo de 2010. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de 

Produtos Eletroeletrônicos, houve um aumento de 75% na venda de aparelhos 
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no primeiro semestre de 2010 em comparação ao mesmo período de 2009, 

totalizando mais de seis milhões de aparelhos vendidos48.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/zhdinheiro/19,0,2977496,Copa-faz-

vendas-de-televisores-subirem-75-no-primeiro-semestre.html>. Acesso em: 30 ago. 2010.  

 

http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/zhdinheiro/19,0,2977496,Copa-faz-vendas-de-televisores-subirem-75-no-primeiro-semestre.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/zhdinheiro/19,0,2977496,Copa-faz-vendas-de-televisores-subirem-75-no-primeiro-semestre.html
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2.2.2 Multiprogramação 

 

 A multiprogramação talvez seja um dos assuntos mais polêmicos desde 

a inauguração da TV digital no Brasil. A multiprogramação consiste na 

possibilidade de as emissoras transmitirem simultaneamente quatro canais de 

programação devido à digitalização do sinal que comprime os dados. O decreto 

nº 5.820, de 2006, que institui o Sistema Brasileiro de TV Digital, não explicita 

esse recurso e é motivo de grandes debates atualmente pelas emissoras 

abertas. 

 As emissoras transmitem hoje seus canais analógicos na frequência de 

6 MHz e, para poderem transmitir o sinal digital, ganharam mais uma faixa de 

frequência de 6 MHz. Nesse espaço é possível transmitir um canal em alta 

definição ou em quatro canais em definição padrão, porém, segundo a portaria 

nº 24, de 11 de fevereiro de 2009, publicada pelo Ministério das 

Comunicações, apenas as emissoras públicas podem utilizar a 

multiprogramação. A cláusula 10.3 do referido documento é citada por Tavares 

e Sousa Filho (2009, p. 2) que “a multiprogramação somente poderá ser 

realizada nos canais a que se refere o art. 12 do Decreto no 5.820, de 29 de 

junho de 2006, consignados a órgãos e entidade in t egran t es d os p od eres 

d a Un ião ”. 

 Por enquanto as emissoras de TV que não são públicas estão proibidas 

de usar a multiprogramação. A Rede Globo, Rede Bandeirantes, Rede Record, 

MTV e a RedeTV são declaradamente a favor de sua exploração. A Rede 

Bandeirantes e a RedeTV entraram com uma ação no Superior Tribunal de 

Justiça, em julho de 2009, por meio da Associação Brasileira de Radiodifusores 

(ABRA) para que fosse suspensa a proibição de uso da multiprogramação, 

porém o pedido foi negado. Na abertura do Congresso da Sociedade de 

Engenharia de Televisão de 2010, o presidente da RedeTV, Amilcare Davelo 

(2010) reforçou seu ponto de vista. 

Ao governo, cabe um papel importante nesse processo com a 
criação de um marco regulatório que esteja atento ao novo 
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momento que não se baseie só em proibições que restrinjam o 
modelo e as exportações como, por exemplo, a 
multiprogramação. Se quisermos pensar como gente grande, 
não podemos ter um modelo engessado que esteja mais 
preocupado em garantir as capitanias do passado de 
vislumbrar oportunidades do futuro (DALEVO, 2010).  
 

 

Já a Rede Globo e SBT não eram contra a multiprogramação, 

argumentando principalmente que o recurso fatiará as verbas publicitárias das 

empresas que anunciam na TV, além de obrigar as emissoras a investirem 

ainda mais em produção de conteúdo. O diretor de engenharia da Rede Globo, 

Fernando Bittencourt (2008), em entrevista ao jornal Folha de São Paulo afirma 

que a fase em que a televisão era soberana no rol das mídias pode ser 

atribuída a quando a emissão de conteúdo era feita somente pelo ar, pois 

agora a TV compete com várias mídias. "A TV aberta sobrevive de publicidade 

[...]. Nós não temos dinheiro novo na TV digital. Então, se você assumir a 

multiprogramação, significa que o dinheiro que a gente tem é o mesmo para 

produzir mais de um, dois programas" (BITTENCOURT, 2008)49. 

Segundo Patrícia Santos (2009, p. 11) o ex-ministro das Comunicações, 

Hélio Costa, que possui laços fortes com a Rede Globo, utilizou o poder do 

cargo para conduzir a proibição da multiprogramação visando a interesses 

próprios e localizados. Uma demonstração de seu autoritarismo foi extenuada 

quando ameaçou lacrar os transmissores digitais da TV Cultura quando esta 

realizou testes usando o espectro para transmitir mais de um canal. Foram 

autorizadas algumas experiências de multiprogramação como forma de o 

Ministério avaliar seu desempenho e estudar a possível liberação. As seguintes 

experiências já estão sendo feitas no sentido de testes: 

1 - TV Câmara em parceria com a TV Assembleia de São Paulo: transmissões 

iniciadas em outubro de 2008. 

2 - TV Cultura de São Paulo, transmitindo três canais: Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo - Univesp (programas desenvolvidos por três 

                                                           
49

 BITTENCOURT, Fernando. "Éramos felizes e não sabíamos", diz diretor da Globo sobre 
novas mídias. Folha Online, Rio de Janeiro, 25 ago. 2008. Entrevista concedida a Diógenes 
Muniz. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u437464.shtml. Acesso em: 03 set. 2010. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u437464.shtml
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universidades públicas de São Paulo sobre formação universitária, ensino 

superior e especialização de professores), o Multicultura (em parceria com a 

Universidade de São Paulo - USP, a programação servirá de plataforma para a 

experimentação da interatividade) e seu canal normal (TAVARES e SOUSA 

FILHO, 2009). 

No dia cinco de março de 2012 o governo publicou uma portaria 

regulamentando o decreto 5.820 de 2006 onde permite “o compartilhamento 

não-oneroso das faixas de programação entre órgãos da União – que tenham 

canais de 6 MHz consignados para transmissão digital – e órgãos, autarquias e 

fundações públicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”50 e 

mantém a restrição às emissoras privadas. 

Mesmo o Brasil tendo particularidades em relação ao modelo de TV 

digital, vale a pena entender como se dá o processo do uso deste recurso em 

outros países. Na Austrália, por exemplo, as emissoras não têm permissão 

para usar a multiprogramação, mas é permitido que elas empreguem o uso da 

multicâmera em eventos esportivos. Tavares e Sousa Filho (2009, p. 15) 

explicam que naquele país o veto ao uso da multiprogramação teve como 

objetivo “impedir a entrada de novos concorrentes para ofertar televisão por 

assinatura no espectro destinado originariamente para o serviço de 

radiodifusão de sons e imagens”, demonstrando, assim, o mesmo temor que 

assombra algumas emissoras brasileiras. 

O desenvolvimento da TV digital na Europa apresenta diferenças 

marcantes entre seus 27 países-membros onde cada um absorveu de forma 

diferente a implantação e enfrenta ainda hoje desafios para adesão da 

população ao sistema de TV digital. Na maioria deles o forte é a TV por cabos, 

havendo baixa penetração da TV aberta, por isso a multiprogramação é uma 

forma de disseminar mais canais e opções ao usuário. 

 

 

                                                           
50

 TV DIGITAL: MINICOM PERMITE COMPARTILHAMENTO DE MULTIPROGRAMAÇÃO. 
Convergência Digital. São Paulo. 05 mar 2012. Disponível em: 
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?=&infoid=29415&sid=8. 
Acesso em: 20 jun. 2012. 

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?=&infoid=29415&sid=8
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2.2.3 Mobilidade 

  

O acesso a informações por redes de telecomunicações está 

transformando a vida das pessoas. André Lemos (2009, p. 29-30) discorre 

sobre a cultura da mobilidade como uma forma de comunicação que move as 

informações de um lugar para outro. Para o autor “com a atual fase dos 

computadores ubíquos, portáteis e móveis, estamos em meio a uma 

„mobilidade ampliada‟ que potencializa as dimensões física e informacional”. 

Desta forma, amplia-se as possibilidades de consumo, produção e distribuição 

de informação virtual ao mesmo tempo em que oferece tais conteúdos em 

plataformas digitais móveis. 

 A mobilidade possibilitou aos indivíduos ampliar os momentos de 

comunicação através das mídias durante vários períodos do dia, enquanto 

esperam em uma fila, no trajeto para o trabalho ou quando não há o que fazer, 

é possível, com o uso de dispositivos móveis, comunicar-se. “Qualquer tempo 

de espera torna-se um tempo de comunicação em potencial”51 (CASTELLS et 

al., 2007, p. 175).  

Já os jovens utilizam esse tempo para transpor as barreiras e regras 

impostas na escola ou em casa, criando o próprio espaço e tempo de interação 

com as tecnologias móveis, seja mandando mensagens de texto, jogando, 

ouvindo música ou “matando o tempo” (CASTELLS et al., 2007, p. 175). A 

pesquisa de Castells et al. (2007, p. 166) debruça-se sobre a cultura da 

mobilidade envolvendo os jovens e aponta que, no Reino Unido, constatou-se 

diminuição de jovens fumantes de 15 anos, quando estes assumem um novo 

compromisso ao ter que pagar a conta do telefone celular. Outro exemplo 

citado na pesquisa foi o intenso uso de mensagens pelos jovens na China 

durante uma campanha publicitária da Coca Cola, que forneceu inúmeros 

prêmios. Foram contabilizadas quatro milhões de mensagens em 34 dias. O 

                                                           
51

 Texto original: “Any waiting time becomes a potencial communication time” (CASTELLS, 
2007, p. 175) Tradução da autora. 
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uso da tecnologia é potencializado ao máximo pelos jovens, pois eles a usam 

de forma melhor, mais rápida e frequente (CASTELLS et al., 2007). 

 O uso de dispositivos móveis e de suas inúmeras funções avança entre 

os consumidores, mas Bolaño e Barros (2005) apontam como duvidoso o uso 

dos aparelhos para outra função: a recepção de programas de TV. Antes de 

avaliar tal recurso, inicialmente, será apresentada a trajetória do avanço da 

tecnologia móvel até a possibilidade de acesso a programas de TV pelo celular. 

 O princípio das pesquisas que desenvolveram a telefonia móvel no 

mundo data do ano de 1946, nos Estados Unidos. Lários (2003) explica que, 

nesta época, eram utilizados aparelhos pesados e caros, sendo necessária a 

intervenção de um operador para fazer manualmente a conexão da chamada. 

No Brasil, o início das operações de telefonia móvel tem como marco o fim dos 

anos 1980, durante o governo Sarney, quando um decreto definiu a telefonia 

móvel como serviço público, garantindo às empresas estatais de operar o 

sistema (2003, p. 23). Em 1990, inicia-se o serviço de telefonia móvel no Rio de 

Janeiro pela estatal Telebrás52, porém a falta de investimentos em infra-

estrutura apresenta um sistema limitado e com dificuldades para oferecer o 

serviço. Devido a isso, em 1995  

 
iniciou-se uma série de reformulações no modelo até então 
vigente para a prestação dos serviços de telefonia no país. 
Desencadeava-se no Brasil o programa de desregulamentação 
do setor de telecomunicações, com o objetivo de quebrar o 
monopólio estatal. A telefonia passou a ser oferecida pela 
iniciativa privada, introduzindo a competição na prestação 
destes serviços. A competição tornou possível a melhoria na 
qualidade dos serviços prestados, a queda dos preços e a 
ampliação da oferta de novos serviços. As longas filas de 
espera pela habilitação de telefones fixos ou móveis não 
existiam mais e a telefonia celular em especial passou a ser um 
meio de comunicação acessível para todos e não mais 
privilégio de poucos (2003, p. 24). 

 
  

                                                           
52

A Telebrás foi criada em 1972 com o objetivo de planejar, implantar e operar o Serviço 
Nacional de Telecomunicações no Brasil, pois na época o serviço de telefonia de longa 
distância era eficiente, entretanto a telefonia urbana era deficiente. Disponível em: 

<http://www.telebras.com.br/historico.html>. Acesso em: 5 set. 2010.  

http://www.telebras.com.br/historico.html
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Após a privatização da Telebrás, a ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) introduz novas regras para o serviço de telefonia móvel em 

2000 para fomentar a competição entre as empresas do setor e libera para 

leilão novas faixas de frequência para serem adquiridas por até nove 

empresas. Nesta fase entram no mercado empresas como TIM, Oi, Claro, entre 

outras para acirrar a competição por clientes.  

 Entre os anos 2000 e 2003, iniciam-se as tentativas das empresas para 

oferecer novos produtos como Torpedos ou SMS53 e acesso à internet pelo 

celular. A empresa Takenet criou um portal de buscas chamado Shazam, 

lançou também um portal de hospedagem de sites móveis, porém todas as 

tentativas não vingaram na época devido à baixa velocidade e transmissão de 

dados, assim como as tentativas de grandes portais de oferecer versões 

móveis (PAIVA, 2010)54. 

 Em 2007, a Apple lança no mercado o iPhone, que pode ser 

caracterizado como um minicomputador controlado pelo toque que oferece 

acesso à internet, servindo  também como telefone móvel (KAHNEY, 2009). O 

iPhone entra no rol dos chamados Smartphones, telefones móveis sofisticados 

por seu sistema operacional que tem embutido câmera digital, filmadora, GPS, 

editores de texto, acesso à internet, entre outros. A partir do iPhone as 

empresas concorrentes passam a desenvolver produtos semelhantes que 

oferecem funcionalidades semelhantes contribuindo, assim, para a evolução 

dos aparelhos celulares.  

 Segundo Alonso (2009), o avanço da telefonia móvel pode ser dividido 

em três gerações:  

Primeira geração (1G) (Década de 1980) – A primeira geração dos celulares 

se caracteriza por operar através do sistema analógico AMPS (Ad vanced  

Mob ile Phone Service) cap az d e realizar  ap enas t r ansm issão  d e voz. 

Segunda geração (2G) (Década de 1990) – Nesta fase a transmissão de 

dados passa a ser digital, utilizando as tecnologias TDMA (Time Division 
                                                           
53

 Em inglês Short Message Service, Serviço de Mensagem Curta.  
54 PAIVA, Fernando. Uma década de valor adicionado. Teletime. Edição #132. a. 13, São 

Paulo, mai. 2010. Disponível em: <http://www.teletime.com.br/5/2010/uma-decada-de-valor-
adicionado/tt/188658/revista.aspx>. Acesso em: 15 out. 2011. 
 

http://www.teletime.com.br/5/2010/uma-decada-de-valor-adicionado/tt/188658/revista.aspx
http://www.teletime.com.br/5/2010/uma-decada-de-valor-adicionado/tt/188658/revista.aspx
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Multiple Access), GSM (Global System for Mobile Communications) e CDMA 

One (Code Division Multiple Access), capazes de aumentar a transmissão de 

dados e inserindo a possibilidade de envio de mensagens de textos entre os 

usuários de telefone celular. 

Segunda geração intermediária (2,5G) (Década de 1990) – As transmissões 

continuam digitais, porém há evolução da tecnologia GSM para GPRS (General 

Packet Radio Service) e EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), 

possibilitando a transmissão de voz e dados. 

 

Terceira Geração (3G) (Ano 2000 em diante) – A terceira geração se 

caracteriza por transmissões digitais a partir de tecnologia WCDMA (Wideband 

Code Division Multiple Access), que proporciona maior velocidade nas 

transmissões de dados e voz, e CDMA2000, que permite a transmissão de 

dados de banda larga em alta velocidade.  

 Ethevaldo Siqueira (2008) atribui à terceira geração o grande salto dado 

pelas operadoras quando estas passam a poder oferecer serviços ilimitados 

aos consumidores devido ao avanço tecnológico. Nesta fase há também um 

aumento expressivo no número de pessoas que possuem aparelho celular.  

 Dados da Anatel revelam, que em 1994, de cada mil habitantes 86 

possuíam telefonia fixa e cinco tinham acesso à telefonia móvel, em 2004 o 

número de pessoas com acesso a aparelhos celulares já havia ultrapassado o 

de pessoas com telefone fixo, eram 279 usuários para cada mil habitantes de 

telefonia fixa para 366 de telefonia móvel. Em 2008, o Brasil registrou mais de 

150 milhões de habitantes com acesso aos aparelhos celulares e a previsão 

para 2015 é de que o número chegue à marca dos 300 milhões (SIQUEIRA, 

2008, p. 69). 

 Segundo pesquisa realizada pela Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor de São Paulo (Procon) sobre telefonia móvel no Brasil em junho 

de 2010,  foram contabilizados 180 milhões de acessos ao serviço, destes, 

82% são acessos pré-pagos. Dados da pesquisa revelam o perfil do 

consumidor brasileiro, indicando que devido às altas tarifas cobradas pelas 

operadoras de telefonia os consumidores utilizam pouco o serviço e muitas 
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vezes, por falta de conhecimento, contratam um plano de determinada 

empresa sem saber sobre suas vantagens e desvantagens.  

 

Apesar da crescente oferta e diversidade de modalidades, a 
telefonia celular é um serviço caro. Em março deste ano, 
pesquisa da União Internacional de Telecomunicações (UIT), 
com 159 países, já mostrava que a tarifa de celular cobrada no 
Brasil era a mais cara do mundo55 (2010, p. 9). 

 

Fatores como as altas tarifas e o surgimento de inovações tecnológicas 

cada vez mais complexas nos aparelhos assusta o consumidor, retardando a 

pulverização do uso máximo de suas funções. 

Na terceira geração dos celulares e com o início das transmissões de TV 

digital, os aparelhos ganham mais uma funcionalidade: a recepção de TV 

móvel. A tecnologia One-seg é a transmissão digital de TV para aparelhos 

móveis e portáteis com a resolução de 320 linhas, as imagens não são em alta 

definição, mas, por serem digitais, são recebidas sem chuviscos e fantasmas56.   

  Assistir à TV no celular é um fenômeno que está ganhando espaço no 

Brasil, diferentemente do que previam Bolaño e Barros (2005) quando 

duvidavam que essa tendência não decolaria no país. A Copa do Mundo de 

2010 impulsionou as vendas de aparelhos celulares com TV digital. No Japão, 

em 2009, 77% dos celulares vendidos possuíam receptor de TV indicando uma 

alta taxa de penetração da mobilidade no país. Mas essa nova forma de 

consumo de TV no celular tem como pano de fundo uma disputa 

mercadológica entre as emissoras de TV e as operadoras de telefonia, pois, 

para que seja possível a transmissão de conteúdo televisivo nos aparelhos 

celular ambas devem estar afinadas quanto aos custos e lucros do negócio. 

Ainda não há modelo de negócios para explorar o serviço. 

 

                                                           
55 PESQUISA telefonia móvel. Equipe de Pesquisas – DEP. PROCON-SP. São Paulo, jun. 

2010. Disponível em: <http://www.procon.sp.gov.br/pdf/TEL_MOVEL_2010.pdf>. Acesso em: 
20 dez. 2011. 
56

 GUIA do one-seg: conheça os receptores móveis e portáteis de TV digital. Globo.com, 14 
ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.tvglobodigital.com/noticias/ler/geral/guia_do_one_seg_conheca_os_receptores_mo
veis_e_portateis_de_t_v_digital/59>. Acesso em 09 out. 2010. 

http://www.tvglobodigital.com/noticias/ler/geral/guia_do_one_seg_conheca_os_receptores_moveis_e_portateis_de_t_v_digital/59
http://www.tvglobodigital.com/noticias/ler/geral/guia_do_one_seg_conheca_os_receptores_moveis_e_portateis_de_t_v_digital/59
http://www.tvglobodigital.com/noticias/ler/geral/guia_do_one_seg_conheca_os_receptores_moveis_e_portateis_de_t_v_digital/59
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2.2.4 Interatividade  

 

 Quando o decreto 5.820, que instituiu o sistema brasileiro de TV digital, 

foi publicado em 2006 pelo governo, dentre suas especificações estava 

previsto no texto que, além da transmissão digital em alta definição, 

transmissão simultânea para recepção fixa, móvel e portátil, o sistema deveria 

possibilitar interatividade. Esta chega à TV digital com o intuito de oferecer a 

oportunidade de o usuário participar da programação televisiva, poder ter 

acesso a serviços e informações e o mais importante: inclusão digital.  

 A inclusão digital é descrita por Edilson Cazeloto (2008, p. 125), que fez 

uma análise crítica sobre o assunto como “um conjunto de práticas cujo 

objetivo é levar a informatização a grupos sociais que, sem esses 

procedimentos, muito provavelmente, não teriam condições de acesso às 

ferramentas informáticas”. O autor defende que, para haver inclusão digital, os 

benefícios da informática devem ser estendidos à população que não tem 

acesso aos recursos tecnológicos. Aliado a essa visão, Cruz (2008) 

complementa que não adianta ter apenas o acesso à tecnologia, mas que é 

preciso fomentar treinamento, educação e preparo para que a população possa 

aproveitar as vantagens do uso da tecnologia, como por exemplo, informar-se, 

fazer serviços de banco pelo computador, comunicar-se de forma barata e 

posicionar-se com mais destaque no mercado de trabalho.  

 A inclusão digital pode ser ampliada através de uso sistematizado das 

novas tecnologias. Desta forma Zuffo (2003) afirma que a televisão, por ser o 

meio de comunicação de maior penetrabilidade e alcance no Brasil, pode 

extrapolar, com as possibilidades da tecnologia, seu uso pela população 

carente. “Para o consumidor final a digitalização propiciará o estabelecimento 

da maior rede de faixa larga digital popular e gratuita, com capacidade 

unidirecional e compartilhada de descida de informação multimídia 

praticamente comparável a internet II em todos os lares brasileiros” (ZUFFO, 
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2003, p. 11). Portanto, quando a TV se transforma em uma mídia interativa, 

abre-se o leque de oportunidades aos receptores que poderão utilizar a TV de 

maneira mais democrática. 

As diferenças entre a TV analógica e a TV interativa podem ser 

visualizadas na tabela 2: 

 

Tabela 2: Diferenças entre a TV tradicional e a TV interativa. 

 
Compreensão da Televisão Tradicional 
Assumptions of Tradicional Television 

 

 
Compreensão da Televisão Interativa 
Assumptions os Interactive Television 

 

Expectador passivo 
Passive Viewer 

Participante ativo (usuário) 
Active Participant  

O conteúdo é empurrado até a audiência  
Push model 

O conteúdo é puxado pela audiência  
Pull Model 

Modelo de receita baseado na propaganda 
Advertising Driven Revenue Model 

Modelo de receita baseado no comércio  
Commerce Driven Revenue Model 

Modelo de programação em função dos 
canais de transmissão 

Broadcast Programming Model 

Modelo de programação com conteúdo 
disponível em banco de dados  

Library Programming Model 
Programação linear 
Linear Programming 

Programação participativa 
Participatory Programming 

Dispositivo central 
Device Centric 

Ubiquidade (em qualquer lugar) 
Ubiquitous 

Uso principal para o entretenimento  
Usage Primarily for Entertainment 

Uso estendido a compras, comunicação, 
integração social e educação  

Usage Expands to include shopping, 
communications, social integrations, and 

education 
Plataforma de comunicação de uma só 

direção  
One-way Communications Platform 

Plataforma de comunicação bidirecional  
Two-way communications platform 

As emissoras conhecem bem o seu papel 
Role of the Players is Well Understood 

O papel do emissor passa a ser flexível e 
requer maior integração 

Role of the players is fluid and requires 
significant integration 

Fonte: ADAMS et al (2001, p. 3 apud MÉDOLA; TEIXEIRA, 2006, p. 4). 

  

As diferenças entre a TV tradicional e a TV interativa demonstradas 

neste comparativo indicam a transformação da TV tradicional, há rupturas na 

transmissão, na recepção, no conteúdo e no modelo de negócios. O 

telespectador pode interagir com o conteúdo, a receita que antes era paga pela 

venda de anúncios passa a ser gerada também pela venda de produtos, o 

conteúdo é escolhido pelos usuários e requer maior integração do emissor. A 

TV que oferece especificamente entretenimento aos telespectadores passa a 
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ser utilizada para outros fins como, por exemplo, compras. Para que todas 

essas possibilidades sejam consolidadas os radiodifusores precisam investir no 

desenvolvimento de aplicativos interativos. Bolaño e Brittos (2007, p. 2) 

reforçam que apesar do mercado da radiodifusão estar fragilizado pelos altos 

investimentos que fez no passado este é um “momento em q ue alt os 

invest im ent os serão  necessár ios p ara a d ig it alização  d a TV”.  

Para começar a desenvolver aplicativos interativos para TV foi 

necessário reunir pesquisadores brasileiros no desenvolvimento de um 

middleware57 capaz de executar aplicações interativas, garantindo alguma 

participação do telespectador. Para isso, a PUC-Rio e Universidade Federal da 

Paraíba reuniram esforços e criaram o Ginga, middleware brasileiro que 

permite a exploração da interatividade (SOARES, 2008). 

Luiz Fernando Gomes Soares (2008, p. 182-183) da PUC-Rio, um dos 

idealizadores e desenvolvedores do Ginga, expôs as dificuldades do processo 

de criação do Ginga em um relato publicado no livro “Além das Redes”: 

 

Foi uma luta muito grande conseguirmos emplacar, dentro do 
sistema brasileiro de TV digital, essa inovação brasileira, o 
Ginga, que talvez seja o módulo do sistema de TV digital mais 
estratégico para o país deter o seu conhecimento. Felizmente, 
conseguimos isso devido a uma luta muito grande. Mas isso, 
contudo, não está garantido. É muito importante o apoio que 
tem sido dado pela Associação do Software Livre (ASL), pelo 
terceiro setor, como a RITS e o CDI, com o objetivo de difundir 
a utilização dessa facilidade, criando, assim, um movimento em 
cima desse software. 

 
 

 Além disso, Luiz Fernando Gomes Soares (2008, p. 182-183) critica 

alguns setores da sociedade que tentam retardar o processo de difusão da 

multiprogramação e interatividade, alegando que estes “têm medo do 

desconhecido e preferem não arriscar o nicho que já conseguiram hoje, 

embora pudessem conseguir até maiores vantagens”. As emissoras de TV 

estão empenhadas em desenvolver aplicações interativas e algumas como: 

Rede Globo, SBT e Rede Record já avançam nessa questão (ver exemplos no 
                                                           
57

 O middleware é uma camada de software que permite o desenvolvimento rápido e fácil de 
aplicações. 
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capítulo 3, subitem 3.4), entretanto, para que essas aplicações rodem nos 

televisores, é preciso que sejam produzidos receptores com o Ginga 

embarcado ou aparelhos televisores que também contenham o middleware. A 

preocupação atual mencionada por Soares é a de que, caso as normas das 

aplicações interativas não estejam compatíveis com os produtos que estão 

sendo vendidos no mercado, haverá problemas na recepção dos dados. 

 Em entrevista à autora, Luiz Fernando Gomes Soares (2010) (ver anexo 

2) explica que o problema é que hoje não há concorrência, pois existe apenas 

um fabricante do middleware, a TOTVS58, que está embarcando os aplicativos 

nos receptores da LG59 e SONY60, mas, assim que houver concorrência, as 

empresas iniciarão a disputa pelo consumidor, aquecendo o mercado e 

fazendo com que a interatividade esteja mais presente no cotidiano das 

pessoas. As empresas Philips61 e Panasonic62 também receberam as 

implementações da TOTVS, apenas a Samsung63 investiu no desenvolvimento 

do próprio middleware.  

 Quem também revela preocupações com o futuro da inserção da 

interatividade na TV digital é Roberto Franco (2011), presidente do Fórum 

Nacional SBTVD e do Fórum Internacional ISDB-T. Em entrevista dada à 

Revista da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão) ele revela 

que o Ginga é um sistema maduro, “bem estruturado, reconhecido 

internacionalmente como o sistema mais completo e potente para a 

interatividade da TV aberta” (2011, p. 7), mas que enfrenta o desafio da 

massificação.  

                                                           
58

 A TOTVS é a maior empresa de software latino-americana que atua na solução de softwares 
para televisão digital, além do desenvolvimento e venda de soluções em software para vários 
segmentos.  
59

 Empresa coreana líder de mercado em venda de celulares, eletrônicos, e a segunda maior 
empresa mundial na produção de TVs de plasma e LCD.  
60

 Empresa japonesa fabricante de eletrônicos como TVs, câmeras digitais, som, 
computadores, etc. É o quinto maior conglomerado de mídia do mundo.  
61

 Empresa com sede na Holanda tem como objetivo a venda de produtos que promovam a 
qualidade de vida das pessoas. O leque de produtos comercializados pela empresa é extenso 
e vai de acessórios automotivos, barbeadores, aparelhos de iluminação, TV, entre outros. 
62

 Empresa localizada em Osaka no Japão produz equipamentos como pilhas, baterias, áudio e 
vídeo, telecomunicações, broadcasting, entre outros. 
63

 Empresa Sul-Coreana que trabalha na produção de tecnologia de ponta, semicondutores, 
construção, e diversos segmentos como petroquímica, medicina, moda, finanças, entre outros. 
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 Franco (2011, p. 8) aponta como está a implantação do middleware 

Ginga no ano de 2011: 

 

 
Ele já está implantado e existem fabricantes de televisores que 
possuem a linha completa de produtos com o Ginga. Agora, se 
ele vai massificar em 2011... Ainda é muito cedo para falar 
porque a maior parte das vendas de televisores acontece no 
segundo semestre. Exceto em anos de Copa. Todas as 
emissoras de televisão têm aplicativos. O SBT, por exemplo, 
tem um aplicativo 24 horas por dia. A TV Globo e a TV 
Bandeirantes têm aplicativos. Existem produtos de 
interatividade na televisão. A gente espera que cresça 
significativamente o número de produtos com o Ginga da 
mesma forma que a gente espera que os radiodifusores 
invistam cada vez mais em produtos utilizando a interatividade. 
E isso faz com que aumente o interesse da população pelo 
produto interativo. 

 

Segundo Colen (2011, p. 1) “o futuro da interatividade ainda é incerto, 

contudo algumas emissoras investem para oferecer o novo recurso, mesmo 

sem terem uma previsão de retorno”. O uso do Ginga está sendo desafiador 

para as emissoras e para a indústria de software, bem como para a indústria de 

aparelhos de TV. Segundo o assessor da Secretaria de Telecomunicações do 

Ministério das Comunicações, Flávio Lenz64, em entrevista à jornalista Ana 

Paula Lobo (2011) explica que  

 

não há nenhum empecilho para que a indústria comece a 
produzir televisores com o Ginga. Existe um selo com a sigla 
DTVI, que pode ser colocado nas TVs e que indica a execução 
de aplicações interativas. A indústria é a responsável por 
autocertificar seus equipamentos, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor. Esse foi o modelo adotado no Brasil. 

 

 O middleware Ginga desenvolvido no Brasil é reconhecido 

internacionalmente pela União Internacional de Telecomunicações – UIT. Ele 

depende de ações políticas, iniciativa das indústrias e exploração pelas 

                                                           
64

 LENZ, Flávio. TV Digital: Projeto Acesso Ginga abre espaço aos desenvolvedores de 

software. Convergência Digital, São Paulo, 20 jan. 2011. Entrevista concedida a Ana Paula 
Lobo. Disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=24911&sid=3>. 
Acesso em: 15 mar. 2011.  

 

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=24911&sid=3
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emissoras de TV para se disseminar e ter a oportunidade de transformar a 

comunicação televisiva brasileira.  

 

 

2.3 Padrão aberto de interatividade 

 

Software Livre quer dizer que as pessoas que acessam um software têm 

liberdade no processo de uso, cópia e redistribuição de um programa de 

computador. Segundo Sérgio Amadeu da Silveira (2003, p.34)  

 

o movimento do Software livre é a maior expressão da 
imaginação dissidente de uma sociedade que busca mais do 
que sua mercantilização. Trata-se de um movimento com base 
no princípio do compartilhamento do conhecimento e na 
solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na 
rede mundial de computadores. 

 

Hoje, aqueles que querem compartilhar suas criações podem identificar 

essa vontade através da licença Creative Commons.  O Creative Commons foi 

lançado em 2001 para ser um modelo de licença que padroniza declarações de 

distribuição de conteúdos culturais para compartilhamento entre as pessoas. 

Um de seus fundadores é o advogado norte-americano Lawrence Lessing, 

nome que não pode ficar de fora quando o assunto é software livre. Autor do 

livro Free Culture (2004), Lessing defende a cultura livre e mostra preocupação 

com a quantidade de regras e permissões com as quais as pessoas vêm 

tornando-se obrigadas a consultar e a solicitar para usufruir de conteúdos e 

produtos. A licença Creative Commons, criada nos Estados Unidos, foi 

traduzida e adaptada à legislação brasileira e está representada pelo Centro de 

Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, 

no Rio de Janeiro.  

Segundo Amadeu da Silveira (2003) até início dos anos 80, os 

Softwares, chamados software proprietário ou não livres, só podiam ser usados 

a partir da compra de uma licença e sua cópia, redistribuição ou modificação 
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estavam restritos pelo seu criador ou distribuidor. Com a restrição de uso, um 

projeto chamado GNU65, criado por Richard Stallman, em 1984, deu início a 

uma transformação na computação: desenvolver um sistema operacional 

totalmente livre, para que fosse um legado da humanidade. Paralelo ao projeto 

GNU, surge outro nome relevante ao Software Livre, Linus Torvalds, um 

finlandês que desenvolveu um sistema capaz de gerenciar os recursos do 

sistema operacional criado pelo projeto GNU. O sistema chamado GNU/Linux  

é livre e deu início a uma nova forma de criação e disponibilização de sistemas 

e softwares às pessoas. Com seu código-fonte66 disponível e de livre acesso 

aos cidadãos, é possível que cada empresa ou pessoa modele o sistema de 

acordo com suas necessidades de uso. “Com a difusão da internet, o 

movimento de software livre ganhou o mundo e logrou produzir um sistema 

operacional livre, completo e multifuncional” (SILVEIRA, 2003, P. 35). 

Amadeu Silveira (2003) explica que Stallman, além de criador do Projeto 

GNU, fundou ainda a Free Software Foundation67, em 1985, levantando a 

bandeira do livre acesso a softwares que possam ser plataformas para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Países como o Brasil aderiram ao movimento do software livre, mas 

ainda há um longo caminho a percorrer. Hoje, o governo brasileiro incentiva 

seu uso e possui uma página na Internet68 para fomentar sua aplicação e 

apresentar à sociedade onde estão sendo usados softwares livres em suas 

ações. As vantagens para quem utiliza esse tipo de software são inúmeras. 

Borges e Geyer (2003, p. 1-2) explicam que há maior segurança em se usar o 

free software, pois é possível fazer auditoria em seu código fonte, possibilidade 

de cópias ilimitadas, maior integração na pesquisa, educação, indústria e 

comércio, desenvolvimento sustentável e, ainda, mais cidadania.  

 

O Software Livre estimula a solidariedade e a cooperação, 

                                                           
65 GNU, além de ser um mamífero, também significa: GNU is Not Unix (em português: 
GNU não é Unix). Unix é um software operacional de propriedade do The Open Group 
sem direito a cópia.  
66 O código-fonte detalha o funcionamento e características do software para que 
possa ser estudado e alterado.  
67

  <www.fsf.org>. 
68

  <www.softwarelivre.gov.br>. 

http://www.fsf.org/
http://www.softwarelivre.gov.br/
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refletindo positivamente na conscientização e participação 
política. Por exemplo, no Projeto Software Livre – RS, diversos 
segmentos da sociedade gaúcha participam para planejar o 
desenvolvimento do Software Livre. Naturalmente, a escolha 
de prioridades para o Movimento do Software Livre é um 
exercício saudável de política.  

 Hexsel (2002, p. 12) considera como vantagem também a 

independência de não ter um fornecedor único, a liberdade de não ficar refém 

de um software proprietário. Outro ponto apontado por ele é a não 

obsolescência do hardware, pois, quando uma empresa decide fazer novas 

versões de seus produtos, logo o consumidor se vê obrigado a comprar a nova 

tecnologia para acompanhar o tamanho dos aplicativos com processadores 

mais rápidos e que necessitam de mais memória.  

  No Brasil muitos casos de sucesso de aplicação de software livre 

podem ser citados como, por exemplo, no Banco do Brasil, Embrapa, Ministério 

das Comunicações, entre outros. Todos os casos estão descritos na página da 

Internet do governo69 mostrando como foi realizada a aplicação e descrição de 

procedimentos que deram certo, além de apontarem os problemas que 

ocorreram durante o processo.  

 No Banco do Brasil, por exemplo, a economia com o não-pagamento de 

licenças para software proprietário chegou a pouco mais de 60 milhões de 

reais, apenas com a adoção de sistemas como: Openoffice70, GNU/Linux e uso 

de outras aplicações/produtos livres, a meta é que até 2010 a economia 

chegue a quase 90 milhões de reais. A mudança começou a ser planejada em 

2000 e aos poucos todas as áreas do banco foram adotando os softwares 

livres. 

Na página do governo federal na internet71 é possível reconhecer o 

incentivo ao modelo de software livre. Em 2003, o Ministro do Tribunal de 

Contas da União, Augusto Sherman Cavalcanti (2003, p. 1), apresentou 

relatório recomendando a utilização de software livre em órgãos públicos 

brasileiros, isso porque foram constatadas “irregularidades em  p rocessos d e 

inexig ib ilid ad e d e licit ação  p ara f o rnecim ent o  d e p rod ut os e 

                                                           
69

  <www.softwarelivre.org.br>. 
70

 O software livre OpenOffice é uma versão do pacote de escritório da Sun Micosystems.  
71

 <www.brasil.gov.br>  

http://www.softwarelivre.org.br/
http://www.brasil.gov.br/
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serviços d e in f o rm át ica con t rat ad os at ravés d a TBA In f o rm át ica 

Lt d a”. O documento72 orienta que as disputas licitatórias sejam feitas tanto 

pelos revendedores da Microsoft quanto por seus concorrentes, entre eles, os 

softwares livres. 

No Brasil, também vêm tendo experiência com o uso de 
softwares livres diversas instituições públicas e privadas. [...] 
Mas é, todavia, uma das mais recentes adesões ao uso do 
software livre que se revela de especial importância para a 
administração pública federal. Trata-se da adesão do Serviço 
Federal de Processamento de Dados - Serpro -, conforme 
notícia divulgada em 29.08.2002 no „Folha Online‟, site 
vinculado ao jornal „Folha de S. Paulo‟, que a seguir 
transcrevemos: „Serpro instala Linux no Recife e prevê 
economia de R$ 3,5 mi. O Serpro (Serviço Federal de 
Processamento de Dados), maior empresa de informática do 
governo federal, começou a implantar ferramentas Linux em 
parte dos computadores da regional do Recife. A companhia 
pretende expandir a experiência para todos os seus 
computadores e prevê economia de até R$ 3,5 milhões no 
próximo ano [...] (CAVALCANTI, 2003, p. 45).  

 

 

 Ao final do documento, o Ministro reforça as vantagens de uso do 

software livre e que seu uso 

 
já não pode ser considerado fenômeno passageiro ou 
modismo, que apenas atrai os mais afoitos. Muito pelo 
contrário, esta opção já está sendo seriamente adotada ou 
colocada em pauta por governos de países como Reino Unido 
e China, além de órgãos governamentais ou privados avulsos 
ao redor do mundo (CAVALCANTI, 2003, p. 59).  
 

 

Conforme apontado a cima, o uso de softwares livres ganha cada vez 

mais espaço no Brasil, tanto em órgãos públicos como em empresas privadas 

que, para diminuir custos, troca-se o uso de produtos proprietários como o 

pacote da Microsoft para produtos GNU/Linux. Com a implantação da TV 

Digital no Brasil como sistema aberto, deve-se destacar o Ginga (nome do 

middleware73 do Sistema Brasileiro de TV Digital), que, desde a sua concepção, 

                                                           
72

 Disponível em: <http://www.softwarelivre.gov.br/casos/relatorioTCU>. Acesso em: 11 jun. 

2009.  
73

 É um programa de computador que faz a mediação entre outros softwares, diferenças de 
protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional. Disponível 

em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Middleware>. Acesso em: 5 jun. 2009. 

http://www.softwarelivre.gov.br/casos/relatorioTCU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Middleware
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foi criado como software livre, com a colaboração de vários desenvolvedores. 

Por ser open source, as pessoas podem estudar, modificar e utilizar o Ginga 

sem pagar licenças de uso.  

Segundo Angeluci e Kerbauy (2010, p. 10-11) a União Internacional das 

Telecomunicações – UIT – responsável por normatizar a distribuição de 

serviços de televisão utilizando o protocolo IP, aprovou, em abril de 2009, a 

linguagem NCL74 e o ambiente de apresentação Ginga-NCL. A partir de agora, 

não haverá mais a profusão de abordagens incompatíveis pelos fabricantes, 

pois todos serão obrigados a seguirem as normas e aplicarem tais 

especificações em seus produtos. 

 O Brasil está desenvolvendo a TV Digital para ser um canal gratuito e 

aberto aos usuários, Martins e Holanda (2005, p. 176) destacam seus 

objetivos. 

- Promover a inclusão social, a diversidade cultural do país e 
da língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, 
visando à democratização da informação. 
- Propiciar a criação de uma rede universal de educação a 
distância. 
- Planejar um processo de transição da televisão analógica 
para a digital que garanta a gradual adesão dos usuários a 
custos compatíveis com sua renda. 
- Estabelecer ações e modelos de negócios para a televisão 
digital adequados à realidade econômica e empresarial do 
país. 

 

A proposta democrática de TV digital destaca o modelo escolhido pelo 

Brasil onde repensa o conceito de interatividade já aplicado em países como na 

Europa e no Japão. Barbosa (2007) explica que a criação do SBTD foi uma 

verdadeira revolução, pois se fomentou seu desenvolvimento no Brasil, 

investindo-se “R$ 60 milhões em 22 consórcios envolvendo 106 universidades, 

institutos de pesquisa e empresas privadas. Esses estudos resultaram em um 

sistema original, nipo-brasileiro, baseado no sistema de modulação ISDB-T 

                                                           
74

  O portal online do Ginga NCL o define como um subsistema Ginga para exibição de 
documentos NCL e foi desenvolvido pela PUC-Rio visando prover uma infra-estrutura de 
apresentação para aplicações declarativas escritas na linguagem NCL. NCL é uma linguagem 
de aplicação XML com facilidades para a especificação de aspectos de interatividade, 
sincronismo espaço-temporal entre objetos de mídia, adaptabilidade, suporte a múltiplos 
dispositivos e suporte à produção ao vivo de programas interativos não-lineares. Disponível 
em: < www.gingancl.org >Acesso em: 15 fev. 2012.  

http://www.gingancl.org/
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japonês” (BARBOSA, 2007, p. 22). 

O Ginga foi pensado para ser uma plataforma de inclusão digital, com a 

obrigação de compartilhamento de conhecimento livre, ou seja, oferecer à 

população a possibilidade de acesso à informação, educação a distância e uso 

de serviços pela TV. De acordo com informações do site75 oficial do Ginga ele 

define o sistema como um software que “leva em consideração a importância 

da televisão, presente na totalidade dos lares brasileiros, como um meio 

complementar para inclusão social/digital”. As pessoas poderão usufruir da 

interatividade em vários níveis, participando de enquetes, de debates 

televisivos, mandando perguntas, seja acessando a Internet pela TV, checando 

a conta bancária ou marcando uma consulta no médico.  

Ginga é uma especificação aberta, de fácil aprendizagem e 
livre de royalties, permitindo que todos os brasileiros produzam 
conteúdo interativo, o que dará novo impulso às  TVs 
comunitárias e à produção de conteúdo pelas grandes 
emissoras76. 
 
 

A aposta da interatividade, através do Ginga está na participação do 

cidadão, alterando a forma passiva de assistir TV para a forma interativa. Alex 

Primo (2000, p. 7) explica que a interatividade  

 

deveria abarcar a possibilidade de resposta autônoma, criativa 
e não prevista da audiência. Dessa forma, poderia se chegar a 
um novo estágio onde as figuras dos pólos emissor e receptor 
seriam substituídas pela „idéia mais estimulante‟ de agentes 
intercomunicadores. 
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 Disponível em: <http://www.ginga.org.br/sobre.html>. Acesso em: 03 jun. 2009. 
76

  Disponível em: <http://www.ginga.org.br/sobre.html>. Acesso em: 03 jun. 2009. 

http://www.ginga.org.br/sobre.html
http://www.ginga.org.br/sobre.html
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CAPÍTULO 3  

 

3 TV Interativa 

 

De acordo com Jorge Fonseca (2011) a primeira iniciativa de interação 

registrada na TV foi no programa Winki Dink and You, em 1953, onde o 

telespectador era convidado a colar um plástico na tela e desenhar por cima da 

imagem preto-e-branco. A próxima forma de trocar informações entre o 

radiodifusor e seu público foi por meio do telefone, um game chamado Shotting 

Gallery, em 1978, permitia ao telespectador “atirar” quando falasse “POW”, a 

brincadeira chegou ao Brasil pelo canal do SBT em 1984. Mas a mais famosa 

forma de interação foi no programa “Você decide”, da Rede Globo. Era 

oferecida às pessoas a possibilidade de escolha entre dois finais para o 

episódio apresentado, a votação por telefone proporcionava a sensação de 

interatividade com a emissora de TV que exibia o fim da história mais votado. 

Com o advento da TV digital houve ampla expectativa do mercado, 

consumidores e radiodifusores da possibilidade de adicionar à TV o recurso da 

interatividade. O desenvolvimento do Ginga e a atenção dada aos softwares 

fizeram com que a televisão ganhasse novo destaque, surgindo expectativas 

de superar o que hoje é realizado pelos computadores. “A televisão – assim 

como qualquer outra mídia ou veículo de comunicação – também está 

envolvida num constante processo evolutivo e de adaptação às novas 

tecnologias e necessidades sociais” (MONTEZ E BECKER, 2004, p. 7). 

Segundo Cardoso (2007), a televisão que conhecemos quando crianças 

não será a mesma de quando morrermos, pois com o avanço das novas 
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tecnologias a TV enquanto aparelho técnico acompanha esta evolução. O 

conteúdo continua com a mesma estrutura, porém algumas novidades 

começam a ser incorporadas com a chegada da interatividade. Cardoso (2007, 

p. 168) questiona: “Qual a efetiva mudança em curso na nossa televisão do 

início do século XXI? Até que ponto ela é diferente do que era há 10 anos e o 

que há de diferente hoje nela que nos faça prever a sua mudança?” e responde 

que, se houver esforço para avaliar o que vem sendo produzido pela academia, 

publicado na mídia e alvo da atenção de futurólogos, chegaremos à resposta 

que será a interatividade.  

 É preciso ressaltar que esta pesquisa não tem o objetivo de entrar no 

mérito das inúmeras definições dadas ao termo interatividade, mas, para se 

compreender melhor as nuances que o termo abarca serão apresentadas suas 

principais ideias e definições. Montez e Becker (2005, p. 12) explicam que o 

termo interatividade é uma derivação da palavra em inglês interactivity, 

 

a palavra batizava o que os pesquisadores da área de 
informática entendiam como uma nova qualidade da 
computação interativa, presumindo a incorporação de 
dispositivos como o teclado e o monitor de vídeo como 
unidades de entrada e saída dos sistemas computacionais. 

 

 Os autores lembram que quando o computador passou a ter nova 

interface e os jogos eletrônicos foram criados criou-se a oportunidade para os 

usuários de manipular dados e a oportunidade de participar da ação gerada na 

tela. Ainda acompanhando as reflexões de Montez e Becker (2005, p. 12) eles 

citam dois autores que reforçam a definição de interatividade. 

 

Segundo [Steuer 1992], interatividade “mede” o quanto um 
usuário pode influenciar na modificação imediata, na forma e 
no conteúdo de um ambiente computacional. O termo é 
conceituado como uma variável baseada no tempo de resposta 
do estímulo. Portanto, livros, jornais e TV aberta são 
caracterizados como meios pouco interativos; ao contrário de 
teleconferência, e-mail e videogame. 
 
É justamente esse enfoque com a tecnologia lembrado por 
[Koogan/Houaiss 1999]: “A interatividade é a troca entre o 
usuário de um sistema informático e a máquina por meio de um 
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terminal dotado de tela de visualização”. Assim os usuários 
podem participar modificando a forma e o conteúdo do 
ambiente mediado em tempo real, sendo esta uma variável 
direcionada pelo estímulo e determinada pela estrutura 
tecnológica do meio. 

 

Alex Primo (2008) define interatividade a partir da diferença entre o 

termo interação. O autor explica que a interatividade é mais um rótulo dado por 

pesquisadores de áreas como informática e comunicação adotado comumente 

para definir qualquer tipo de interação na rede, mesmo quando essa interação 

se limita ao clique em um ícone na tela. Devido a essa popularização do tema 

sem aprofundamento teórico, o pesquisador Alex Primo (2008) concentrou os 

esforços no conceito de interação mediada por computador para denominar os 

intercâmbios comunicacionais entre interagentes na rede, como por exemplo, a 

postagem de comentários em um blog, ou ainda um clique em algum ícone ou 

link apresentado na tela diferenciando-os qualitativamente.  

A interação é definida pelo pesquisador como “ação entre os 

participantes do encontro (inter+ação)” onde o importante é olhar o 

relacionamento entre os seres humanos envolvidos no processo dialógico. 

Com este intuito, de compreender as interações entre os seres humanos 

utilizando plataformas multimídia, Primo classificou dois tipos de interação: a 

mútua e a reativa (PRIMO, 2008, p. 12). 

Na interação mútua, os interagentes envolvem-se em contínuas 

problematizações, o relacionamento entre eles ocorre simultaneamente às 

trocas comunicacionais interativas.  

 

Devido a essa dinâmica, e em virtude dos sucessivos 
desequilíbrios que impulsionam a transformação do sistema, a 
interação mútua é um constante vir a ser, que se atualiza 
através das ações de um interagente em relação à(s) do(s) 
outro(s), ou seja, não é mera somatória de ações individuais 
(PRIMO, 2008, p. 228). 

 

Segundo Primo (2008) interações reativas são predeterminações que 

condicionam as trocas entre os interagentes, ou seja, há uma imposição de 

trilhas possíveis e previsíveis oferecidas. Para que ocorra a interação reativa, é 
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preciso estabelecer as condições iniciais para que o interagente dê o start. A 

votação em uma enquete, escolha de um programa dentre um cardápio 

predefinido pela emissora/produtora de conteúdo, acesso a informações 

disponibilizadas pelo emissor são exemplos deste tipo de interação. As 

interações mútuas e reativas podem acontecer simultaneamente e em 

intensidades diferentes.  

A intensidade das interações mútuas é discutida por Raquel Recuero 

(2009) que caracteriza por laços fracos e laços fortes quando analisa as trocas 

comunicacionais entre participantes de redes sociais. De início, Recuero define 

que a matéria-prima das relações é a interação e laços sociais criados por 

quem se conecta e troca informações na rede, portanto apresentando uma 

ação comunicativa. O laço é “a efetiva conexão entre os atores que estão 

envolvidos nas interações” (2009, p. 38), tais laços podem ser fracos ou fortes.  

 

Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, 
pela proximidade e pela intencionalidade em criar e manter 
uma conexão entre duas pessoas. Os laços fracos, por outro 
lado, caracterizam-se por relações esparsas, que não traduzem 
proximidade e intimidade. Laços fortes constituem-se em vias 
mais amplas e concretas para as trocas sociais, enquanto os 
fracos possuem trocas mais difusas” (2009, p.41).  

  

   

Voltando aos autores Carlos Montez e Valdecir Becker (2005, p. 49) 

destaca-se a diferenciação entre interação e interatividade da seguinte forma: 

Interação: pode ocorrer entre dois ou mais indivíduos sem que seja 

mediada por alguma plataforma tecnológica. 

Interatividade: para que ela ocorra, é preciso ser intermediada por um 

meio técnico. 

Na TV digital Carlos Ferraz (2009, p. 33-34) explica que podem existir 

três tipos de interatividade: a interatividade local, a simples e a plena.  

Interatividade local: é aquela em que não há transmissão de dados do 

emissor para o receptor, as informações são armazenadas no set-top box do 



90 
 

receptor e atualizadas pela emissora como, por exemplo, guia de programação, 

sinopse de programa.  

Interatividade simples: nela há pouca banda para o envio de resposta 

do receptor ao emissor, o melhor exemplo desse tipo de troca informacional 

são as enquetes, o receptor responde apenas sim ou não, recebendo alguma 

resposta da emissora.  

Interatividade plena: para que ela ocorra, é preciso que o receptor 

tenha disponível um canal de retorno como banda larga, 3G, pois assim terá 

acesso a um cardápio variado de opções, como por exemplo, a escolha de 

vídeo sob demanda, compra pela TV, educação a distância, como se fosse a 

interatividade comparada à da internet. 

Gill e Perera (2003, p. 83) explicam que existem vários graus de 

interatividade, desde um clique no controle remoto até o envio de mensagens 

para o emissor através de um canal de retorno, mas a “interatividade 

verdadeira” é aquela em que o usuário transmite seus pedidos através de um 

canal de retorno, e o provedor fornece individualmente os dados solicitados e 

serviços separadamente do programa de vídeo principal77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Texto original: "True interactivity" means the user transmits requests through a return 
channel, and the provider supplies individually requested data and services separately from the 
main video program. 
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3.1 Hybrid Broadcast Broadband TV - HbbTV 

 

A convergência tecnológica e acesso às redes vem alterando o cenário 

da radiodifusão. A criação da internet, as novas formas de distribuição de vídeo 

pela rede78, juntamente com a digitalização, fizeram com que os conteúdos 

audiovisuais criados, tanto por emissoras de TV, quanto por amadores, 

circulassem facilmente no ambiente virtual. Nesse novo ecossistema, onde 

passa a existir a computação na nuvem, surgem novas plataformas de serviços 

de internet pela TV ou outros dispositivos conectados. Segundo Kienzle et al 

(2010, p. 1), “a transmissão híbrida de banda larga e padrão de TV (HbbTV), 

evoluindo agora na Europa, é um exemplo que ilustra o enorme potencial desta 

tecnologia emergente para os radiodifusores”79. A radiodifusão é ainda o meio 

de maior alcance e penetração no mundo e todo este potencial cria um desafio 

extraordinário para os radiodifusores em vários vieses, como por exemplo, a 

gestão de canais de conteúdo, relação de consumo, modelos de negócios, 

serviços de terceiros, entre outros, além de dar a oportunidade de encaminhar 

conteúdos personalizados, sob demanda em múltiplos dispositivos. 

 Kienzle et al (2010) apontam que este novo ambiente suscita também 

inúmeros problemas quando se depara com o consumo personalizado de 

conteúdo, variedade de dispositivos (displays) e o relacionamento com 

empresas “terceiras”, por isso, para que seja vantajoso ao emissor e de fácil 

assimilação pelo telespectador, é importante que exista uma “Plataforma de 

                                                           
78

 Banda larga, fibra ótica, rede 3G, ADSL, entre outras. 
79

 Tradução da autora:  The Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) standard now evolving in 
Europe is an example which illustrates the tremendous potential of this emerging technology for 
broadcasters.  
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Prestação de Serviços”. Esta plataforma surge “como uma infraestrutura 

comprovada para gerenciar conteúdo, serviços e dispositivos de forma eficiente 

e escalável”80.  

 As diversas formas de distribuição de conteúdo como, por exemplo, 

YouTube, Netflix81, Roku 282, Boxee83, Vudu84, entre outros, mexem no 

mercado a partir da fragmentação da audiência, criando um momento de 

incerteza e insegurança às emissoras de TV. Valdecir Becker (2011, p. 18) 

aponta que “de forma legal ou não, programas de TV são baixados nos 

computadores pessoais, muitas vezes, antes de serem transmitidos pelas 

redes de TV aberta. Além disso, a TV concorre com conteúdos gerados pelos 

próprios usuários”. Provavelmente, de acordo com este novo cenário, haverá 

necessidade de reorganização na maneira como o modelo de negócios da 

televisão é realizado e na monetização da forma de distribuição de conteúdo, 

seja pelo ar, seja pela rede.  

  

Isto tem sido claramente demonstrado pela mudança 
significativa de gastos feitos com publicidade online e digital. 
Agora a possibilidade de se concentrar em uma pessoa ao 
invés de apenas um tipo de transmissão de conteúdo traz 
anunciantes a um passo de seu "santo graal". Acesso a 
conteúdo personalizado solidifica a promessa de publicidade 
discreta direcionada trazendo maiores receitas no futuro85 
(KINZLE et al., 2010, p. 2). 
 

                                                           
80

 Through this process, the service delivery platform (SDP) emerged as a proven infrastructure 
to manage content, services, and devices in an efficient and scalable way. 
81

 A Netflix oferece o serviço de transmissão on-line de filmes e séries via web. A partir de uma 
mensalidade os assinantes da Netflix podem assistir on-line a filmes e séries ilimitados pela 
Internet nos computadores ou nas TVs. 
82

 De acordo com o portal do Roku 2, na internet ele é definido como: “Roku launched the first 
product designed to deliver movies from Netflix instantly on TV, using the power of the Internet. 
Since then, our best-selling Roku streaming players have become synonymous with amazing 

choice, control, and value in TV entertainment”. Disponível em: <http://www.roku.com>. Acesso 

em: 13 set. 2011.  
83

 O Boxee é um dispositivo que encontra filmes e programas de TV que estão na internet e 
auxilia o consumidor a assistir a eles pela TV sem taxa mensal. 
84

 O Vudu pertence ao hipermercado Wal-Mart, que é um dos maiores distribuidores de DVD 
do mundo, sua função é a distribuição de vídeos pela internet.  
85

 Texto original: While giving consumers new choices for content and services, this explosion 
of channels has led to a fragmentation of audiences which is has already started to erode the 
traditional advertising model. This has been clearly demonstrated by the significant shift of 
advertising spend toward online and digital presence. Now the possibility of focusing on a 
person rather than just a type of content stream brings advertisers one step closer to their „holy 
grail‟. Personalized content access solidifies the promise of discrete targeted advertising 
bringing increased revenues in the future. 

http://www.roku.com/
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 Para os radiodifusores a adaptação a este novo ambiente é desafiador, 

na Europa surge então um modelo híbrido, conforme mostra Figura 1. 

 

 

Figura 1: Infraestrutura da Hybrid Broadband Broadcast TV. 

 

Fonte: Kienzle et al., 2010, p.3.  

 

 A figura a cima mostra a ligação entre a transmissão digital de 

radiodifusão e o acesso à internet que garante, por meio do canal de retorno, a 

exploração da interatividade pelo controle remoto. Desta forma, o radiodifusor 

pode personalizar conteúdos interativos. O desafio está em oferecer conteúdos 

sob demanda, pois exigem mais recursos técnicos, outra dificuldade seria 

quanto ao conteúdo que também deve se adaptar às infinidades de dispositivos 

receptores existentes. Além disso, o emissor deve se preocupar em não gerar 

conflitos de conteúdo entre seus clientes. Na Europa surge um gerenciador de 

conteúdos que suporta infinidades de plataformas: o Service Delivery Platform 

(SDP). Este sistema propõe o uso da computação em nuvem para organizar, 

personalizar e facilitar o consumo de conteúdos pela TV.  

 

O SDP pode suportar diversos tipos de serviços de mídia, 
incluindo o componente web de uma arquitetura HbbTV. Além 
de apoio ao serviço de conteúdo básico, ele lida com serviços 
de apoio, tais como gerenciamento de perfil de usuário, 
ligações com fornecedores de conteúdo e publicidade externa 
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sistemas de gestão da integração86 (KIENZLE et al, 2010, 
p.3). 

 

 

 Como exemplo, pode-se citar a TV Philips Net, que utiliza a web como 

serviço adicional e interativo de conteúdo que se integra ao conteúdo gerado 

pela emissora de TV. O portal na web é gratuito e permite que o usuário 

escolha as fontes de conteúdo, além de ter a disposição o guia de 

programação. Os conteúdos da web devem estar adaptados tecnicamente para 

serem exibidos na tela da TV, bem como suportar os comandos de um controle 

remoto. “Muitas empresas de radiodifusão europeias adaptaram seus web sites 

para TV Net, a fim de oferecer conteúdo interativo que é complementar aos 

seus programas de broadcast”87 (KIENZLE et al, 2010, p.3). 

   No Brasil, a HbbTV também começa a ser pensada e oferecida no 

mercado. Em 2010, foi lançado um sistema que permite o acesso a 

informações que usualmente estão na internet por meio da TV sendo 

transmitida pelo ar. Este sistema será detalhado no capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86

  The SDP can support many types of media services, including the web component of an 
HbbTV architecture. In addition to supporting the basic content service, it handles the 
supporting services such as user profile management, linkages to external content providers 
and advertising management systems integration.  
87 Many European broadcasters have adapted web sites to Net TV in order to deliver interactive 

content that is supplementary to their broadcast programs. 
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3.2 Canal de retorno 

 

Na televisão digital, para que haja troca informacional entre o meio de 

comunicação e o usuário, é preciso que o canal de retorno esteja disponível 

por meio de soluções tecnológicas como, por exemplo: “ADSL88, Wi-Fi89, 

GPRS90 (Rede Celular 2,5G), Wimax91, PLC (Power Line Communication)92, 

cabo, entre outras” (CUSTÓDIO et al. 2009, p. 42). A escolha da tecnologia a 

ser adotada para o canal de retorno depende de diversos fatores, entre eles o 

padrão de TV digital do país. SANTOS et al. (2008) analisaram sete 

tecnologias que podem ser utilizadas como canal de retorno, avaliando qual a 

melhor opção a ser adotada na região amazônica93, o estudo apresenta as 

vantagens e desvantagens de cada uma na Tabela 3: 

Tabela 3: Vantagens e desvantagens das tecnologias disponíveis para 
implementação de um canal de retorno. 
 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 

PLC Reutilização de infra-
estrutura existente 

Atenuação variável, 
impedância no caminho, 

infraestrutura heterogênea 
WIMAX Excelente alcance, utiliza 

faixas licenciadas 
Custo um pouco elevado 

STFC (Serviço Telefônico 
Fixo Comutado) 

Equipamento de baixo 
custo, infraestrutura 

existente 

Ocupação da linha 
telefônica 

AD HOC Baixo custo de Dependência de um 

                                                           
88

 Asymmetric Digital Subscriber Line. 
89

 É um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN - Wireless Local Area 
Network). 
90

 General Packet Radio Service é um serviço que permite o envio e recepção de informações 
através de uma rede telefônica móvel. 
91

 Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de 
Micro-ondas. 
92

 É a tecnologia que utiliza a rede de energia elétrica. 
93

 Neste estudo os autores concluem que a melhor opção para aplicação na região amazônica 
é a rede WIMAX, que ainda não está regulamentada. 



96 
 

implantação número mínimo de pontos 
de acesso 

ADSL Alta taxa de transmissão Dependência de 
operadoras 

CDMA Mobilidade Dependência da cobertura 
das operadoras 

WIMAX 700 Alcance, baixo custo Não regulamentado 
Fonte: SANTOS, Nelson; RIBEIRO, Rafael; GOMES, Wallacy. Análise dos principais canais 
de retorno para TV digital. Trabalho apresentado no 16º Simpósio de Iniciação Científica da 
USP. Piracicaba, 2008.  

O Brasil é um país onde existem regiões com infraestrutura para 

explorar como canal de retorno quaisquer das tecnologias citadas acima, 

entretanto algumas comunidades ribeirinhas e rurais não possuem rede elétrica 

nem linha telefônica, dificultando a inserção da interatividade na TV nestes 

locais. Segundo Margalho et al (2007) estes lugares não atraem empresas de 

telefonia fixa e móvel devido ao alto custo de instalação e manutenção dos 

equipamentos, além da dificuldade de retorno do investimento. Hoje, a 

interatividade está restrita à Região Sudeste, eixo Rio-São Paulo e poucas 

cidades do interior. 

O Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) teve sua bandeira levantada 

pelo ex-presidente Lula com a implantação do “Programa Brasil Conectado” 

após publicação do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, apresentando 

como principal objetivo massificar o acesso a serviços de conexão à Internet 

em banda larga94 no Brasil. O relatório do governo (SEM ANO, p. 118) 

apresenta a relação entre TV digital interativa e a difusão da banda larga no 

país: 

 

A massificação da banda larga no Brasil e a disponibilização de 
canais de acesso com cobertura e baixo custo certamente 
trarão impacto positivo na difusão da interatividade na TV. O 
aparelho de TV ou set-top box digital é uma alternativa de 
terminal de acesso que, tão logo se obtenha escala, 
apresentará custo mais reduzido que um computador. Tal 
aspecto assegurará maior disseminação entre as famílias de 
menor renda. A existência de terminais baratos, que permitam 
a interatividade e acesso a serviços, pode alavancar as metas 
de penetração da banda larga no Brasil. 

 

                                                           
94

 No documento do governo “Brasil em Alta Velocidade” (SEM ANO, p.34), o acesso, a banda 

larga é definido como: um acesso com escoamento de tráfego tal que permita aos 
consumidores finais, individuais ou corporativos, fixos ou móveis, usufruírem, com qualidade, 
de uma cesta de serviços e aplicações baseada em voz, dados e vídeo. 
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 Apesar de a iniciativa do PNBL, do ex-governo Lula, poder trazer 

ganhos para a interatividade na TV digital, o Secretário de Telecomunicações 

do Ministério das Comunicações, Nelson Fujimoto (2010), na época 

Coordenador da Secretaria-Executiva do Comitê Gestor de Inclusão Digital, em 

palestra proferida no III Congresso Internacional de Software Livre e Governo 

Eletrônico, disse que o canal de retorno da TV Digital no âmbito do PNBL não 

será resolvido antes de 2016.  
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3.3 O Ginga e as TVs conectadas 

 

Ainda é cedo para conclusões precipitadas sobre o futuro da 

interatividade na televisão, se ela se consolidará ou não, entretanto as atitudes 

governamentais podem influenciar o rumo de seu desenvolvimento, bem como 

aponta o jornalista Grossmann (2011) em reportagem ao Portal Convergência 

Digital. Ele explica que há preocupação das empresas desenvolvedoras de 

software de ficar para trás da vizinha Argentina que já se destaca no 

desenvolvimento de produtos interativos. Além deste temor, há ainda a crítica 

sobre o abandono do Ginga por parte do governo brasileiro. 

  

O raciocínio é de que a falta de políticas voltadas para a 
interatividade na radiodifusão não evita desenvolvimentos 
alternativos para outra vertente de interatividade, a IPTV, que 
está à espera da aprovação do projeto PLC 116. A diferença é 
que, nesse caso, vão prevalecendo softwares proprietários, 
enquanto o Ginga é aberto e de maior interoperabilidade. 
Assim, quando o governo acordar para a interatividade na TV 
Digital, já que sustenta ser essa uma importante ferramenta 
para serviços de e-gov, talvez se veja na situação de precisar 
negociar com os diferentes sistemas proprietários que terão se 
desenvolvido para as chamadas TVs conectadas 
(GROSSMAN, 2011)95. 

 

 

 O middleware Ginga, que possibilita o desenvolvimento de aplicativos 

interativos para a TV digital, começou a ser embarcado nos televisores e 

                                                           
95 GROSSMANN, Luis Osvaldo. Empresas de software reclamam de falta de rumo na TV 

Digital. Portal da Convergência. São Paulo, 7 jul. 2011. Disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=26848&sid=11>. 
Acesso em: 8 ago. 2011.  
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99 
 

aparelhos celular (terminais fixos e móveis) a partir de 2007. O assessor da 

Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Flávio 

Lenz96 (2011), explicou que um selo com a sigla DTVI vai ajudar a identificar os 

televisores que permitem a execução de aplicações interativas. Este selo é 

uma certificação de que o equipamento tem o receptor compatível com o Ginga 

e a responsabilidade de instalação é do próprio fabricante.  

Hoje, existem vários televisores compatíveis com o middleware brasileiro, 

entre eles, destacam-se as marcas Sony, Panasonic e Philips. Segundo 

Roberto Barbieri (2011), da Semp Toshiba, a venda de televisores com o selo 

DTVI é difícil devido a pouca oferta de conteúdo interativo, entretanto ele 

aponta que, para que haja maior oferta de TVs DTVI, depende de: 

 Redução de riscos e custos pela adoção de uma única suíte de testes 

desenvolvida pelo Fórum Brasileiro de TV Digital. 

 Convencimento pelo consumidor da atratividade que os conteúdos 

interativos possam oferecer. 

 Assim como algumas TVs já possuem o Ginga embarcado, existe um 

segmento diferenciado de televisores que pode no futuro convergir ou competir 

com a interatividade na TV digital: são as TVs conectadas ou Broadband TVs. 

O tecnólogo David Weinberger (2008, p. 445) afirmou que “não estamos na era 

da informação, não estamos na era da Internet, estamos na era da conexão”97, 

indicando como tendência de que tudo estará conectado, seguindo essa 

tendência também a TV. Weinberger é brilhante quando destaca a ideia de que 

o impulso humano é o de estar conectado e quanto maior a conexão melhores 

serão os governos, a economia, a educação, entre outros. 

 

Nós estamos no ápice de poder nos conectar a qualquer um e 
a todos, sempre e quando nós quisermos. Sem nenhum 
“gatekeeper”. Conexão ubíqua. Conectividade que sempre 
estará lá e sempre ligada. Isto não é sobre como termos mais 
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 LENZ, Flávio. Televisores compatíveis com o Ginga virão com selo de certificação. 
Ministério das Comunicações, Brasília, 18 jan. 2011. Entrevista concedida a Andréa Xavier. 
Disponível em:  
<http://www.mc.gov.br/component/content/article/125-radio-minicom/23082-televisores-
compativeis-com-o-ginga-virao-com-selo-de-certificacao>. Acesso em: 20 jul. 2011.  
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 Texto original: “we are not in the information age, we are not in the Internet age, we‟re in the 
connected age”. 
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canais de TV. Mude a maneira de estar conectado e você 
muda tudo, da economia ao governo. Isto é como a 
transformação fundamental ocorre98 (2008, p. 445). 
 
 

Estes aparelhos que já estão no mercado são televisores de alta 

definição permitem navegação na internet, uso de aplicativos, assistir a 

conteúdo on-line ao mesmo tempo em que se assiste a TV. É com base na 

ideia de oferecer ao consumidor o máximo de conectividade que as empresas 

de aparelhos eletrônicos trabalham, fazendo com que a TV seja um terminal de 

entretenimento geral, onde o consumidor realizará todas as tarefas que quiser. 

A analista de desenvolvimento de produtos da Panasonic, Bruna Hatakeyama99 

(2011), afirma que, até o fim de 2011, 100% das TVs terão acesso à internet. O 

fenômeno de distribuição de vídeos por banda larga direto para o televisor é 

chamado de “over the top”100 (OTT).  

Nos Estados Unidos, um estudo da Forrester Research aponta que as 

TVs conectadas passarão de dois milhões em 2010 para 43 milhões em 

2015101. As TVs conectadas se baseiam em um modelo que agrega valor aos 

provedores de conteúdo juntamente com os fabricantes de TV (que antes não 

lucravam com a geração de conteúdo). Com a TV conectada, o usuário passa 

a ter nas mãos o poder de escolha do conteúdo que quer ver e quando quer 

ver, impactando diretamente no modelo de negócios da TV aberta, onde o 

telespectador é obrigado a assistir ao intervalo comercial. Apesar disso, ao 
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 Texto original: But we are on the verge of being able to connect to anyone and everyone, 
whenever and however we want. No gatekeepers. Ubiquitous connection. Connectedness that‟s 
always there and always on. This isn‟t about getting more TV channels. Change the way we‟re 
connected and you‟ve changed everything, from the economy to governance. This is how 
fundamental transformation occurs.  
99

 HATAKEYAMA, Bruna. TV conectada com internet é a mais nova atração das lojas de 

eletrônicos. Jornal da Globo, Rio de Janeiro, 27 mai. 2011. Entrevista concedida a Alan 
Severiano. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/05/tv-conectada-
com-internet-e-mais-nova-atracao-das-lojas-de-eletronicos.html>. Acesso em: 22 jul. 2011. 
100 OTT é também definido por Moyler e Hooper (2009, p. 3) no relatório da Research and 

Markets intitulado “Over The Top TV (OTT TV) Platform Technologies” como: “OTT TV is simply 
the delivery of video and audio, via the internet, directly to user(s) connected devices. It allows 
access to services anywhere, anytime and on any device”. 
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 DOMICÍLIOS com broadband TVs serão 43 mi até 2015 nos EUA. Tela Viva, São Paulo, 30 
ago. 2010. Disponível em:  
<http://www.telaviva.com.br/30/08/2010/domicilios-com-broadband-tvs-serao-43-mi-ate-2015-
nos-eua/tl/197315/news.aspx>. Acesso em: 27 set. 2011.  
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transformar a TV digital aberta em algo parecido com a internet, como fica o 

modelo de negócios da televisão?  

 Em resposta a esse questionamento, Machado Filho (2011, p. 96) 

defende em sua tese de doutorado que o melhor caminho é a integração entre 

as duas plataformas, mas atentando-se para algumas questões: 

1 – Os radiodifusores teriam que abrir mão da lucratividade isolada na 

distribuição de conteúdo; 

2 – aceitar a queda na influência política; 

3 – dividir a distribuição de conteúdo com a internet, TV paga ou empresas de 

Telecom. 

 As questões apontadas pelo autor são intrigantes, pois nenhuma 

empresa aceitaria facilmente diminuir sua influência política, abrir mão de 

vultosos lucros ou ainda dividir o conteúdo com empresas de capital 

estrangeiro. Para o Assessor da Casa Civil, André Barbosa (2011)102, as TVs 

conectadas não são concorrentes da TV digital aberta interativa, o que se 

discute atualmente é a forma como as plataformas serão integradas. Apesar de 

ser fácil falar em integração, divisão de lucros, como essas empresas que 

possuem características tão diferentes poderiam se fundir?  

Algumas emissoras já começam a buscar caminhos alternativos para 

acompanhar as mudanças no mercado como, por exemplo, a Rede 

Bandeirantes e o SBT que já começam a mudar o caminho de distribuição de 

conteúdo ao firmar parceria com fabricantes de TV da Sony passando a 

distribuir conteúdo pela BroadbandTV, permitindo que o telespectador assista 

qualquer conteúdo a hora que preferir, ou seja, conteúdo broadcast sob 

demanda.  Neste sentido inicia-se uma nova era para a radiodifusão.   

A Sony vem firmando parcerias com as emissoras abertas brasileiras e 

investindo nas Smart TVs. Em sua página na internet o slogan é o seguinte: 
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 BARBOSA, André. Para governo e radiodifusores, TVs conectadas e ginga não são 

concorrentes. Tela Viva, São Paulo, 08 nov. 2011. Entrevista concedida a Revista Tela Viva. 
Disponível em: <http://www.telaviva.com.br/08/11/2011/para-governo-e-radiodifusores-tvs-
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Lembra da época em que você só assistia o que passava na 
TV? Isso ficou para trás.  
A Sony está lançando um novo conceito de diversão. Não é 
TV. Nem internet. É TV com internet em um só produto. A 
partir de agora, você vai ter acesso a todos os canais que já 
tem e a mais de 40 canais de conteúdo gratuito de parceiros 
Sony como Lance, UOL, Terra, IG, Wired103. 

 
  

Como mostra a propaganda acima, o conteúdo é o principal atrativo para 

seduzir o consumidor a adquirir uma Smart TV. As TVs da Sony, por exemplo, 

oferecem acesso exclusivo ao conteúdo da Sony Entertainment e a loja Opera 

Store com vídeos, redes sociais, jogos, entre outros. As Smart TVs da 

Samsung buscam um nicho diferenciado, oferecem conteúdo voltado às 

crianças conforme indica o site da empresa104.  

O relatório da Research and Market105 (2011) aponta algumas 

tendências para os próximos anos relacionadas ao consumo de conteúdo OTT, 

a principal delas é o aumento na receita de faturamento para três bilhões de 

dólares em 2014, ainda aponta que a forma inicial de geração de receita se 

dará por meio de publicidade, entretanto, com o desenvolvimento do mercado 

OTT, haverá uma readequação na forma como são captados os recursos, 

podendo migrar para a forma como é hoje a TV a cabo: cobrança de 

assinatura. O mercado é promissor, na Europa, por exemplo, o ano de 2011 

registrará a marca de 340 milhões de euros para a entrega de vídeo na internet 

para a TV.  

 Um dos lançamentos que gerou expectativas no mercado de TVs 

conectadas foi a Google TV. No início de 2010, os Estados Unidos receberam 

a nova plataforma Google TV, baseada no Android, que propôs unir a 

experiência da TV com a internet, onde o usuário tem acesso q qualquer vídeo 

que esteja disponível online. Segundo Francisco Machado (2011, p. 120)  

a Google TV é apenas uma plataforma distribuidora de 
conteúdo, pois ela mesma não produz nada e mais uma vez 
ganha dinheiro com a publicidade sobre o conteúdo produzido 
por outras empresas ou pelos milhares de usuários que 
voluntariamente abastecem a rede com suas produções 
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amadoras ou profissionais. Em agosto de 2010, as emissoras 
de TV aberta dos EUA, ABC, NBC e CBS negaram o pedido de 
licença da Google TV para disponibilizar o conteúdo das 
emissoras na nova plataforma.  

 

O receio dessas emissoras é de que o Google fique com a principal 

fonte de geração de receitas que é a publicidade. Os set-top-boxes compatíveis 

com o sistema da Google TV que começaram sendo vendidos por quase 300 

dólares já podem ser adquiridos por 99 dólares, a empresa tenta de diversas 

maneiras emplacar o produto, como também oferece um kit a desenvolvedores 

que possam criar e adaptar suas criações e aplicativos para a Google TV, mas 

a empresa ainda não encontrou uma forma de corrigir seu fracasso.  

 Com o objetivo de facilitar a visualização das diferenças entre TVs 

conectadas e TV digital interativa, o pesquisador Alan Angeluci (2011) criou um 

quadro com 12 categorias (transmissão, infraestrutura e abrangência, custo de 

recepção, robustez, qualidade de serviço, legado, mobilidade e portabilidade, 

interatividade, conteúdos e aplicações interativas, canal de retorno, inclusão 

social, investimento publicitário) que mostram didaticamente a especificidade 

de cada uma. Este quadro foi apresentado no evento The Developers 

Conference, na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, em julho de 

2011: 
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Tabela 4: Comparativo entre TV conectada e TV digital interativa. 

 ISDB-Tb TV Conectada 
 

Transmissão Broadcast Broadcast e Broadband 
Infraestrutura e 
abrangência 
 

98% da população com acesso à 
TV aberta. Cobertura do sinal 
digital em todo o território: 
2016. 
 

Atualmente insuficiente, internet 
Banda Larga de no mínimo um 
Mbps não chega a todo o país. 
Expansão exponencial. 
 

Custo de recepção Compra do conversor com Ginga 
(a partir de R$ 200) ou novo 
aparelho televisor com 
tecnologia embutida. Depois 
disso, é gratuita. 

Compra de dispositivo de 
recepção e pagamento mensal 
de serviço de internet, a partir de 
R$ 50,00 em média (para 
velocidade ainda insuficiente). 

Robustez Plena, se há cobertura do sinal 
digital e ausência de área de 
„sombra‟. 
 

Variável, dependendo de infra, 
velocidade, qualidade do sinal e 
quantidade de usuários 
simultâneos. 

Qualidade de serviço Superior em áudio e vídeo. Inferior em áudio e vídeo com a 
banda disponível atualmente. 

Legado 60 anos de know-how em 
produção, herança cultural e 
social da TV analógica. 

Desenvolvimento e expansão da 
Internet. 

Mobilidade e 
Portabilidade 
 

É acessível em dispositivos de 
recepção parados ou em 
movimento, havendo cobertura 
do sinal digital e ausência de 
área de „sombra‟. 

É acessível em dispositivos de 
recepção parados ou em 
movimento havendo  
disponibilidade de banda larga 
móvel.  

Interatividade Middleware aberto Ginga. Middleware proprietário. 
Conteúdos e aplicações 
interativas 
 

Crise criativa: poucos aplicativos 
voltados às características e 
especificidades da TV; 
necessidade de formação de 
profissionais e modelo de 
negócio. Interatividade 
sincronizada e relacionada com 
a programação das emissoras 
abertas, além de serviços 
sociais. 

Parceria entre fabricantes e 
provedores de conteúdo. 
Mesmos conteúdos e aplicações 
da web adaptados para tela de 
TV. Interatividade separada do 
conteúdo das emissoras. Aposta 
nos vídeos on-line sob demanda. 
 

Canal de retorno TCP/IP TCP/IP 
Inclusão Social Alto impacto, com maior ação do 

governo e outras entidades na 
promoção do sistema. 

Baixo impacto, caso a banda 
larga não chegue gratuita em 
todos os lares. 

Investimento publicitário 53% do mercado para TV 
tradicional. Crescimento de 5%. 
 

5% do mercado para internet. 
Crescimento de 153%. 

Fonte: ANGELUCI, Alan. TV Digital interativa versus TV Conectada: o futuro da interatividade no 
Brasil. Apresentado no evento The Developers Conference 2011. São Paulo, jul. 2011.  

 



105 
 

 A Tabela 4 aponta vantagens e desvantagens de cada tipo de recepção 

de sinal para o usuário, enquanto a TV digital aberta já está consolidada devido 

ao legado deixado pela TV analógica, a TV conectada depende de banda larga 

e velocidade que ainda é insuficiente. A diferença entre elas são: 

1 - A transmissão na TV conectada depende da conectividade proporcionada 

pela conexão em rede (via internet), já a TV digital recebe informações 

somente pelo ar.  

2 - A infraestrutura da TV digital é muito superior quando comparada à TV 

conectada, pois são, segundo o autor, 98% dos lares com aparelhos 

televisores, já o acesso à banda larga é pequeno, sendo que a maioria das 

conexões não passa de 1 Mbps.  

3 - O custo de recepção também é um fator que aponta como vantajosa a TV 

digital, pois o consumidor precisa apenas adquirir um conversor no valor de R$ 

200,00 ou uma TV com a tecnologia embutida para receber o sinal 

gratuitamente, já para acessar a TV conectada, é preciso contratar o serviço de 

banda larga por mês.  

4 - O acesso (robustez) à TV digital é pleno quando há cobertura do sinal 

digital. Para ter acesso à TV conectada, é preciso infraestrutura, velocidade de 

acesso, qualidade do sinal e, dependendo da quantidade de usuários 

simultâneos, o acesso pode ficar mais lento.  

5 - No quesito qualidade do serviço, a TV digital possui alta qualidade de 

imagem e som, enquanto que a TV conectada não, pois depende da banda que 

é oferecida atualmente, sendo de baixa qualidade.  

6 - A TV digital possui um legado de mais de 60 anos, diferente da TV 

conectada, que surgiu há pouco mais de 10 anos com a expansão da internet.  

7 - A mobilidade e portabilidade na TV digital são possíveis quando existe 

área de cobertura; a TV conectada pode ser acessada em movimento desde 

que haja oferecimento de banda larga.  

8 - A interatividade na TV digital é aberta utilizando o middleware Ginga, já a 

TV conectada possui um middleware proprietário. 
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9 – os conteúdos e aplicações interativas na TV digital contam com poucos 

produtos, pois ainda não existe um modelo de negócios aplicado, são poucos 

os profissionais capacitados e a interatividade precisa estar sincronizada com a 

programação oferecida pela emissora. Na TV conectada as aplicações são 

feitas através de parcerias entre fabricantes e provedores de conteúdo, 

geralmente os mesmos aplicativos da internet são adaptados e oferecidos na 

tela da TV, não tendo relação com os conteúdos disponibilizados pelas 

emissoras. A aposta dos fabricantes são os vídeos sob demanda. 

10 – O canal de retorno de ambas as TVs são via internet. 

11 – A inclusão social na TV aberta digital precisa do apoio governamental e 

investimentos para acontecer e ter impacto na população, já a TV conectada 

depende de acesso gratuito à banda larga. 

12 – O investimento publicitário na TV digital apresenta pouca perspectiva 

de crescimento (5%), são 53% do mercado investindo em publicidade na TV. A 

TV conectada possui atualmente 5% do mercado investindo em publicidade na 

rede, entretanto a expectativa é que apresente um crescimento de 153%. 

Quando o Decreto 5.820, que dispõe sobre a implantação da TV digital 

foi publicado em 29 de junho de 2006, houve grande enfoque na interatividade 

como forma de inclusão digital. Cinco anos depois, os Ministérios da Ciência e 

Tecnologia e Indústria e Comércio iniciaram uma consulta pública para alterar 

as regras de fabricação da TV digital. Segundo Aquino106 (2011) no Brasil, já 

foram vendidos mais de 20 milhões de aparelhos de TV sem o Ginga, com isso 

há perda no interesse de investimento desta tecnologia por parte das 

emissoras e desenvolvedores de aplicativos, bem como perda de interesse por 

parte da população que se torna descrente do avanço tecnológico no país. 

 

A consulta pública ficará aberta para contribuições por 15 dias 
e estabelece que, a partir de janeiro de 2012, 75% dos 
televisores com tela de cristal líquido (LCD) devem vir com o 
middleware nacional. [...] todos os televisores terão que trazer 
o software embarcado a partir de 2013. Além disso, a proposta 
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mexe também com as TVs conectadas e estabelece que todos 
os modelos de televisores que disponibilizarem suporte a 
conectividade IP deverão implementar o middleware, e não 
poderão restringir o acesso de suas aplicações. Ou seja, a 
interatividade da TV aberta não poderá ser proibida de ser 
acessada pelas TVs fechadas (AQUINO, 2011)107.  

 

 Após esta consulta pública, com a obrigatoriedade de inserção do Ginga 

nos televisores, indica-se que o governo passou a reagir diante das críticas 

feitas quanto à forma apática que vem lidando com a questão da 

interatividade/Ginga. O ex-assessor especial da Casa Civil, André Barbosa, 

afirmou no evento TV APPs, realizado em São Paulo, no dia 08 de novembro 

de 2011, que os investimentos na área foram parados e que o Ministro da 

Ciência e Tecnologia (Aloísio Mercadante) se reuniria com os fabricantes de TV 

para discutir a obrigatoriedade da inclusão do middleware nos televisores, para 

que em 2015 todos os aparelhos de TV permitam a interatividade.  

Segundo Renato Andrade et al. (2012) em reportagem ao jornal O 

Estado de São Paulo a decisão de tornar obrigatória a instalação do Ginga nos 

aparelhos de TV chegou mais rápido do que o esperado pelos fabricantes de 

TV, tendo sido publicada no Diário Oficial da União a informação que “a partir 

de 2013, 75% das TVs de tela fina produzidas no país terão de sair de fábrica 

com o Ginga”108, já em 2014, a porcentagem aumenta para 90% de televisores 

com o software. As empresas fabricantes consultadas pela reportagem do 

jornal, LG, Philips e Samsung informaram que vão cumprir a exigência do 

governo em instalar o Ginga no prazo estabelecido.  

Em reportagem publicada no portal eletrônico Panorama Audiovisual, 

Fernanda Summa109 (2011), gerente de produtos de TV da LG, acredita que o 

Ginga se fortalecerá a partir do momento em que estiver embarcado nas TVs 

conectadas, portanto quem escolherá usar as ferramentas disponíveis na TV 

será o consumidor, que poderá acessar um aplicativo oferecido pela emissora 
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 (idem) 
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 ANDRADE, Renato; DANTAS, Iuri; CHIARA, Márcia. A partir de 2013, interatividade nos 
televisores será obrigatória. O Estado de São Paulo. São Paulo, Caderno Negócios. p. B-14. 
25 fev. 2012. 
109

 SUMMA, Fernanda. Ginga. A interatividade em marcha lenta? Panorama Audiovisual, São 

Paulo, 23 mai. 2011. Entrevista concedida a Valdecir Becker. Disponível em: 
<http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-
lenta/>. Acesso em: 29 jan. 2012.   
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http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
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através do Ginga ou oferecido pela própria TV (parceria do fabricante com 

alguma empresa). Na mesma reportagem Ethevaldo Siqueira (2011)110 opina 

que não vê vantagem na interatividade na TV digital, pois acredita que este 

recurso não agrega valor nem para o radiodifusor nem para o telespectador, 

assim como Walter Duran (2011)111, que entende que a interatividade não é 

interessante, pois a TV é coletiva e a interatividade estimula a individualidade. 

Muitas críticas e opiniões voltadas ao sucesso ou fracasso do Ginga 

vem sendo proferidas por pessoas ligadas a diversos setores (engenharia, 

televisão, comunicação, entre outros). Os questionamentos mais frequentes 

são referentes ao enfrentamento que poderá ocorrer entre TV conectada 

(Smart TV) e TV com Ginga, como afirma Francisco Machado Filho (2011, p. 

131), 

a TV conectada torna-se um desafio não só para a TV aberta, 
mas também para a TV por cabos, que, com suas rígidas 
regras de empacotamento de canais, não dá a liberdade da 
escolha individual para os canais que a TV broadband permite.  
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3.4 Aplicativos para TV digital 

 

 Até meados de 2010 não existia nenhuma implementação completa do 

middleware Ginga disponível para testes da aplicação. Salustiano Fagundes 

(2011), diretor da empresa HXD em entrevista a autora explicou que a HXD e a 

Rede Globo fizeram testes de uma aplicação da Stockcar por meio de um 

emulador do Ginga-J, porém não obtiveram sucesso, não sabiam se o 

problema era na aplicação ou no middleware. Para que pudessem testar as 

aplicações e apoiar o desenvolvimento do Ginga, a HXD estabeleceu uma 

colaboração técnica para realizar testes junto com os fabricantes de TV. Em 

2010, eram seis empresas trabalhando com implementações do middleware 

em diferentes plataformas (FAGUNDES, 2010). Fagundes explica que apenas 

em julho de 2010 conseguiram executar o aplicativo interativo da Stockcar nas 

normas do middleware brasileiro.  

Apesar de os aplicativos interativos estarem sendo inicialmente testados 

pelas emissoras e empresas desenvolvedoras de software,  

 

o ambiente de software transmitido com a programação 
necessita utilizar uma área do televisor para que possa ocorrer 
a operação. Inicia-se, então, uma espécie de negociação da 
área de exibição do televisor entre o programa de software e o 
programa televisivo, uma vez que ambos os programas 
necessitam de espaço para serem apresentados 

(MARQUIONI, 2011, p. 134). 
 

Algumas questões vem sendo levantadas quanto ao impacto que o 

investimento em interatividade trará ao radiodifusor, pois é necessário decidir 

que tipo de conteúdo interativo disponibilizará, de que forma serão feitos estes 
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aplicativos (contratarão desenvolvedores, contratarão uma empresa 

terceirizada para desenvolver), como serão apresentados na tela da TV, além 

da viabilidade econômica de se investir nesta nova tecnologia. A variedade de 

possibilidades de formatos de aplicativos interativos é citada por Carlos Ferraz 

(2009, p. 35): 

 

a. Com redimensionamento da imagem: a imagem com o 
conteúdo televisivo é reduzida a uma parte da tela (ex.:1/4) 
e o espaço restante é ocupado pela aplicação [...]. 

b. Ocultação parcial da imagem: a aplicação aparece, 
parcialmente, sobre a imagem, o que pode dificultar o 
entendimento do que se passa na TV [...]. 

c. Transparência sobre a imagem: [...] o foco na aplicação 
pode ser mais suave [...]. 

d. Tela cheia: neste caso, a imagem (e o som) da TV 
desaparece, dando lugar apenas à aplicação [...].  

 

Para que os recursos de interatividade criados sejam de fácil acesso 

para pessoas de qualquer idade e escolaridade foi necessário trabalhar o 

desenvolvimento dos aplicativos com foco na usabilidade. Para melhor definir a 

usabilidade, Cavallini (2008, p. 17) recorreu ao padrão ISO 9241-11: 

“efetividade, satisfação e eficiência que um produto permite ao ser empregado 

por certos usuários para alcançar objetivos específicos em um determinado 

contexto de uso”, ou seja, quando um produto atinge seu objetivo por ser fácil e 

simples de manusear, não havendo complicações de uso. Entretanto, quando 

se fala em usabilidade, remete-se para pesquisas de recepção e 

monitoramento do uso que os receptores fazem da tecnologia em questão, mas 

nesta pesquisa o olhar está voltado ao emissor, de como a usabilidade foi 

aplicada no desenvolvimento dos aplicativos interativos. 

A interatividade que está sendo testada pelas emissoras, conforme 

define Ferraz (2009), se baseia em uma interatividade simples, pois são 

poucos os recursos oferecidos e ainda quase nenhuma interação do usuário 

com a emissora. As emissoras nacionais Rede Globo, SBT, Rede Record e 

Band já oferecem na TV aplicativos interativos com foco diferenciado entre uma 

emissora e outra, um estudo de campo feito, em 2011, por Alan Angeluci 
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(2011), na cidade de São Paulo, revelou112 quais canais digitais oferecem 

aplicativos interativos. Foram feitos dois testes, um no laboratório de TV digital 

da USP e outro em uma residência no bairro Butantã. O experimento no 

laboratório revelou a seguinte realidade: 

 
 
Tabela 5: Canais digitais encontrados no teste realizado no laboratório de 
TV Digital da USP (de 26 ago. 2011 a 11 set. 2011). 
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 O estudo também revelou quais canais oferecem o Guia de Programação (EPG), além das 
numerações dos canais. Como esta pesquisa tem como foco a interatividade na TV digital, não 
serão feitas observações sobre os outros dados coletados no estudo de Angeluci. 



112 
 

Fonte: (ANGELUCI, 2011, p. 186).  

 

 Nesta tabela fica indicada a presença de interatividade nos canais Rede 

Gazeta, Rede Globo, Rede Record, SBT, SCC e TV Brasil.  

 

 

Tabela 6: Canais digitais encontrados no teste realizado em uma 
residência no bairro Butantã em São Paulo (de 26 ago. 2011 a 11 set. 
2011). 

 

Fonte: (ANGELUCI, 2011, p. 187).  

 

Os testes realizados no bairro Butantã em São Paulo revelam um 

número menor de canais visualizados e a interatividade consta apenas nas 

emissoras: Rede Gazeta, Rede Globo, Rede Record e SBT. Angeluci (2011, p. 

187-188) verificou que  
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A TV Gazeta apresenta de forma constante um aplicativo 
interativo bastante simples e com fraca usabilidade. Os botões 
não funcionam e, pelo contrário, induzem à audiência a mudar 
de canal quando é estimulada a clicar nos números 
correspondentes aos programas que mais lhe agradam na 
emissora. 

 

Já as emissoras maiores apresentam aplicativos um pouco mais 

elaborados como serão apresentados a seguir. 

3.4.1 Rede Globo 

 

 Segundo o engenheiro da Rede Globo, Leonardo Frias113 (2010), a Rede 

Globo iniciou os testes de interatividade em 2006, utilizando-a desde então 

como forma de oferecer ao receptor informações adicionais sobre o programa 

que está no ar, propondo ainda enquete como forma de o usuário interagir com 

o conteúdo. A emissora iniciou os testes durante o Carnaval de 2006 e a Copa 

do Mundo daquele ano e, a partir dessas experiências, a equipe de 

engenheiros e técnicos foi adquirindo know how para aumentar gradualmente o 

número de programas com interatividade. 

A Tabela 7 apresenta a listagem de programas nos quais a emissora 

aplicou a interatividade. De 2006 para 2007, o número de programas que 

recebeu aplicações de interatividade aumentou de dois para três, em 2008 

foram cinco programas interativos, em 2009 foi mantido o número de 

aplicações que existiam no ano anterior, pois a emissora estava se preparando 

para, em 2010, elevar as aplicações para 10 programas. Nota-se que todas as 

aplicações interativas são aplicadas em conteúdo nacional da cabeça de rede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113

 Palestra proferida no Congresso da SET 2010, às 15h, no dia 26 de agosto de 2010, no 

painel: Aplicações Interativas para TV Digital. 
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Tabela 7: Programas em que a Rede Globo criou aplicações interativas 
relacionados por ano. 

2006 2007 2008 2009 2010 

Carnaval Carnaval Carnaval Carnaval Carnaval 

Copa do 
Mundo 

Tutorial Caminho das 
Índias 

Caminho das 
Índias 

Passione 

 Pan Rio Brasileirão Brasileirão Brasileirão 

  Olimpíadas Viver a Vida Viver a Vida 

  Eleições BBB9 Eleições 

    BBB10 

    Campeonato  

    Paulista 

    Tititi 

    Faustão 

    Central da 
Copa 

2 3 5 5 10 

Fonte: Engenheiro da Rede Globo, Leonardo Frias.  

 

 

Figura 2: Aplicativo interativo usado na novela “Caminho das Índias” da 

Rede Globo. 
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 A Figura 2 mostra o layout desenvolvido pela Rede Globo na novela 

Caminho das Índias, em 2009, seguindo e adotando padrão de uso das bordas 

laterais da tela para exploração dos aplicativos. 

 

 

 

Figura 3: Aplicativo interativo usado na novela Passione da Rede Globo. 

Ícone 

interativo que 

oferece 

informações 

adicionais 

sobre os 

personagens 

da novela. 

Informações adicionais 

sobre a novela: resumo do 

capítulo anterior, 

personagens, enquete, 

etc. 
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 A Figura 3 apresenta outro trabalho realizado pela equipe de 

desenvolvimento de aplicativos interativos da Rede Globo em 2010, na novela 

Passione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Aplicativo interativo de Jogo de Futebol. 

Explicação fornecida 

pela emissora de 

como utilizar o canal 

de interatividade. 
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Figura 5: Aplicativo interativo de Jogo de Futebol. 

 

Barras laterais que compõem o 

layout do aplicativo interativo. 

Tabela informativa que 

mostra a classificação dos 

times em um campeonato. 

O aplicativo 

mostra a 

pontuação dos 

times 

participantes do 

campeonato. 
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As Figuras 4 e 5 apresentam uma proposta de layout para uso em 

partidas de jogos de futebol, informando o telespectador sobre a classificação 

dos times, placar de pontos, tabela com a ordem dos jogos, facilitando a 

visualização de informações pelo torcedor. 

Leonardo Frias (2010) esclarece que a cada aplicação desenvolvida vão 

sendo aprimorados detalhes de layout, cores, bem como ideias de conteúdo 

oferecido ao receptor. Como as imagens digitais são apresentadas no tamanho 

16:9, as barras laterais que inutilizam o espaço tornam-se local para se 

explorar os aplicativos. 

 Apesar de hoje a emissora investir nesse tipo de segmento da 

interatividade, não descarta a possibilidade de criar um portal como o SBT faz 

atualmente e será detalhado a seguir. De acordo com o diretor da Central 

Globo de Engenharia, Raymundo Barros (2010), “ter uma espécie de portal 

interativo no ar ao longo de todo o dia com notícias, esporte e entretenimento é 

uma opção que está sendo considerada também”114. Barros afirma que o Ginga 

é ideal para uso da interatividade em programas que estão sendo exibidos em 

tempo real, pois complementa o conteúdo já oferecido pela emissora. A aposta 

é investir em enquetes, votação, acesso a vídeos relacionados ao programa 

que está no ar e futuramente investir em comércio eletrônico de produtos 

relacionados à programação.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
114

 BARROS, Raymundo. Globo já considera ter portal interativo na TV, independente da 

programação. IDGNOW!, São Paulo, 16 mar. 2010. Entrevista concedida ao Portal IDGNOW!. 
Disponível em:  
<http://idgnow.uol.com.br/blog/circuito/2010/03/16/globo-ja-considera-ter-portal-interativo-na-tv-
independente-da-programacao/>. Acesso em: 8 set. 2010. 
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3.4.2 SBT 

 

 O Sistema Brasileiro de Televisão aposta em um conceito de 

interatividade diferente do adotado por outras emissoras. Foi criado um grande 

portal agregador de conteúdo que fica disponível 24 horas por dia ao receptor. 

No portal de interatividade, quatro itens são disponibilizados (Figura 6):  

 Notícias 

 Destaques 

 Enquete  

 Promoções 

Figura 6: Primeira versão do Portal Interativo do SBT. 

 

 

 

O diretor de engenharia do SBT, Roberto Franco (2010), explica que a 

emissora constatou, em pesquisas realizadas, que as pessoas que assistem 

hoje à televisão o fazem ao mesmo tempo em que acessam à internet, leem o 

jornal, usam o celular, entre outros. Desta forma, a emissora apostou em um 

modelo de interatividade que oferece em um só portal na televisão informações 

Editorias oferecidas 

quando o aplicativo 

“notícias” é 

acionado. 

Aplicativos 

fornecidos 

pelo Portal 

do SBT: 

Notícias, 

Não Percam, 

Enquete e 

Promoção. 

Área destinada 

à publicidade.  

Programação em 

tempo real.  
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que não precisam ser acessadas ou buscadas em outros meios de 

comunicação. 

 
O receptor continua vendo televisão, ouvindo a televisão e, ao 
mesmo tempo, acessa tudo isso, além disso, cada programa 
tem uma interatividade relacionada a ele. Se é programa de 
game, a pessoa pode jogar junto, se é um programa 
jornalístico, pode pegar informações complementares, se é 
novela, pode ver sinopse. Nós não estamos fazendo mudança 
de hábito no consumidor, em que cada momento ele tem uma 
coisa diferente, ele sempre vai ter um pacote de oferta comum 
em que vai sempre ter disponível e, dependendo do programa, 
se aquele programa exige algo especial, ele vai ter uma opção 
a mais naquele momento (FRANCO, 2010). 
 
 

Com olhos atentos à onda das redes sociais e canais de compra, Franco 

(2010) também afirma que o portal interativo da TV permitirá que os usuários 

tenham acesso ao Twitter115 e, a partir de uma parceria criada com o 

Submarino116, será possível fazer transações com a empresa diretamente da 

TV que possua canal de retorno. No canal de compras, para que a compra seja 

concluída pela TV, será preciso finalizar a transação por telefone ou pelo 

computador. 

A engenheira do SBT Luana Bravo (2010) aponta quatro fatores que são 

determinantes para que a emissora invista na interatividade: 

 

 Oferecer algo diferente na tela da TV em detrimento aos concorrentes. 

 Tornar a programação mais atraente. 

 Disponibilizar informações adicionais ao conteúdo oferecido na 

programação e específicas ao usuário. 

 Reter a audiência. 

 

Na empresa, o potencial da interatividade é explorado com base em dois 

elementos que podem ser inseridos ao longo da grade de programação 

(eleições, jogos, programas de auditório, telessena, jornalismo, reality show, 

                                                           
115

 O Twitter é uma rede social onde as pessoas postam mensagens de até 140 caracteres. 
<www.twitter.com>  
116

 O Submarino é um portal de venda de produtos na internet.< www.submarino.com.br>.  

http://www.twitter.com/
http://www.submarino.com.br/
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novela, propaganda interativa, promoções, eventos esportivos): o complemento 

de programação e o aumento de receita. 

 

1 - Complemento de programação:  

 Informações específicas e complementares 

 Jogos e entretenimento 

 

      2 - Aumento de receita: 

 Promoções 

 Anúncios pagos em programas específicos 

 Aplicativos patrocinados 

 

Em 2011, o SBT apresentou a segunda versão do Portal Interativo do 

SBT com layout diferente em comemoração aos 30 anos da emissora (Figura 

7, Figura 8 e Figura 9). 

 

Figura 7: Segunda versão do Portal Interativo do SBT. 

 

 

 

 

Informações 

do tempo 

disponíveis 

na barra 

inferior. 

Aplicativo 

Quiz 

oferecido pela 

emissora 
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Figura 8: Segunda versão do Portal Interativo do SBT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Segunda versão do Portal Interativo do SBT. Em destaque a 
página Guia de Programação. 

 

 

 
 

Opções de 

resposta do Quiz. 

Pergunta 

fornecida pelo 

Quiz. 

Destaques da 

programação 
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Figura 10: Segunda versão do Portal Interativo do SBT. Em destaque a 
página do Twitter. 
 

 

 Quem acessa o portal do SBT pelo celular recebe as mesmas 

informações que as disponíveis na tela da TV, porém em formato diferente. A 

Figura 10 mostra a página do Twitter do Portal Interativo do SBT com 

informações da previsão do tempo no rodapé da tela da TV. 
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3.4.3 Rede Record 

 

 A Rede Record – assim como a Rede Globo – optou, por enquanto, por 

aplicar a interatividade em programas específicos da grade de programação 

como reality shows, novelas e programas de auditório. O analista sênior da 

Rede Record, Fábio Angeli (2010) em entrevista a autora, afirma que, para o 

desenvolvimento de aplicações interativas, os profissionais tiveram como ponto 

de partida seis elementos: 

 

 Facilidade de uso. 

 Interface gráfica amigável e com qualidade. 

 Relevância do conteúdo apresentado. 

 Tempo de resposta. 

 Tamanho otimizado da aplicação interativa. 

 Permitir ao telespectador a melhor experiência possível. 

 

Angeli (2010) explica que para tornar as aplicações de interatividade 

mais atrativas, os engenheiros contam sempre com a participação de 

profissionais de áreas diferentes em todas as etapas de desenvolvimento, 

como comunicação, redação, engenharia de software, design, entre outros, 

formando uma equipe multidisciplinar. Para envolver o receptor, decidiram por 

oferecer informações dinâmicas, conteúdo exclusivo, acesso a redes sociais, 

integração com SMS e Internet, interface animada, utilização de stream events 

e padronizar a navegação, pois, assim, o receptor terá o costume de utilizar os 

comandos que serão sempre os mesmos. 

Imbuídos nessas premissas, desenvolveram a primeira aplicação para o 

reality show “A Fazenda” (Figura 12). A emissora já testou aplicações 

interativas em programas como:  

Reality shows: A fazenda; O Aprendiz 7 (Figura 16), Ídolos (interatividade no 

celular através de votação via SMS). 

Programa de auditório: O melhor do Brasil (Figura 15), A Liga (Figura 13). 
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Novela: Bela, a feia; Ribeirão do Tempo (interatividade na TV e no celular em 

que o aplicativo proporcionava a participação em um quiz) (Figura 13). 

 
Figura 11: Aplicativo interativo do programa “A Fazenda” da Rede 
Record. 

 

 

Figura 12: Aplicativo interativo do programa “A Liga” da Rede Record. 

 

 

 

Ícones 

interativos: 

Enquete, 

Peões, 

Notícias, 

Mensagem, 

Twitter e 

Ajuda. 
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Figura 13: Aplicativo interativo da novela “Ribeirão do Tempo” da Rede 

Record. 

 

 

 
Figura 14: Aplicativo interativo do programa “O melhor do Brasil” da Rede 
Record. 
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Figura 15: Aplicativo interativo do programa “O aprendiz 7” da Rede 
Record. 
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3.4.4 Rede Bandeirantes 

 

Comparada às grandes emissoras, a Band apresentou poucos 

aplicativos de interatividade na televisão em 2010: na corrida de Fórmula Indy 

em São Paulo, em março de 2010 e na Copa do Mundo de 2010. Na Fórmula 

Indy, os receptores tinham acesso a informações como os trajetos das pistas, 

pilotos, equipes e tabela de pontuação. Na Copa do Mundo, as aplicações 

ofereciam informações sobre a data dos jogos, jogos do dia, jogadores, tabelas 

de classificação e times. 

Segundo o engenheiro João Vandoros (2010), da Rede Bandeirantes, “a 

Band apoia o uso da interatividade. Além de melhorar nossas aplicações, 

pretendemos também criar interatividade exclusiva para cada programa que 

apresentamos”117. 

Em agosto de 2011, a Rede Bandeirantes apresentou no estande do 

Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital durante o Congresso da Sociedade 

de Engenharia de Televisão um novo aplicativo interativo que começa a ser 

utilizado nos conteúdos de jornalismo da emissora (Figura 16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
117

 VANDOROS, João. Aplicativos para a TV digital são aposta de emissoras na busca de 

interatividade. Portal da Propaganda, São Paulo, 2 ago. 2010. Entrevista concedida ao Portal 
da Propaganda. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/20240-aplicativos-para-a-tv-digital-
sao-aposta-de-emissoras-na-busca-de-interatividade>. Acesso em: 9 set. 2010. 

 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/20240-aplicativos-para-a-tv-digital-sao-aposta-de-emissoras-na-busca-de-interatividade
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/20240-aplicativos-para-a-tv-digital-sao-aposta-de-emissoras-na-busca-de-interatividade
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Figura 16: Aplicativo interativo do “Jornal da Band” da Rede 
Bandeirantes. 
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3.5 Telespectadores passivos ou usuários ativos? 

 

Desde os primeiros estudos na área da Comunicação sobre recepção, 

houve a disseminação da ideia de que o receptor era um ser apático e indefeso 

diante da voracidade dos meios de comunicação de massa, como afirma 

Carlos Alberto Araújo (2003, p. 126): “os meios são vistos como onipotentes, 

causa única e suficiente dos efeitos verificados. Os indivíduos são vistos como 

seres indiferenciados e totalmente passivos, expostos ao estímulo vindo dos 

meios”. 

Entretanto tais afirmações passaram a ser debatidas e contestadas com 

o avanço dos estudos comunicacionais. O discurso passa a admitir a 

pluralidade das audiências e a recepção é compreendida como “o lugar onde 

ocorrem a negociação e a produção de sentido (com a participação de produtor 

e receptor)” (BRITTOS, 1999, p. 2). 

Com o surgimento da televisão, houve amplo debate quanto à influência 

da TV no pensamento do público, as teorias do agenda-setting118, da espiral do 

silêncio119, da tematização120 são exemplos de temas que passaram pelo crivo 

dos pesquisadores que tentaram demonstrar como as audiências consomem 

as informações e as disseminam. Estes estudos reforçaram e direcionaram, por 

um momento, o olhar da academia para o telespectador, mas a partir dos anos 

80, houve alteração no foco da pesquisa, que passou para o questionamento: 

“o que as pessoas fazem com os meios de comunicação de massa?” (WOLF, 

p. 60). Aos poucos, o cidadão foi demonstrando que possui vontade própria, 

rejeita conteúdos que não lhe interessam e faz críticas à mídia. 

São chamadas de telespectadores ou receptores as pessoas que 

assistem à televisão, mas Padilha (2008, p. 112) aponta que, na era da 

                                                           
118

 A teoria do agenda-setting foi elaborada por McCombs e Shaw (1972), em 1968, ao estudar 
a campanha eleitoral para presidência dos EUA; a teoria atesta que os meios de comunicação 
são capazes de agendar temas entre o público. 
119

 A teoria da espiral do silêncio desenvolvida pela socióloga Noelle-Neumann (1973) 
apresenta a ideia de que a sociedade é amplamente influenciada pelos meios de comunicação. 
As pessoas temem o isolamento, por isso procuram seguir a opinião manifestada pela maioria 
com o intuito de permanecerem integradas socialmente e os meios de comunicação tendem a 
reforçar as opiniões dominantes. 
120

 O teórico Niklas Luhmann (1978) discutiu a teoria da tematização, que busca compreender 
como o público reconhece através dos meios de comunicação os grandes temas políticos. 
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comunicação em via de mão dupla, é preciso se pensar em algumas mudanças 

no âmbito da recepção. São chamados receptores aqueles indivíduos que 

apenas recebiam a informação, que “estavam na ponta da linha do antigo 

modelo de recepção: emissor-meio-receptor”.  

Na era da cibercultura121, os mesmos telespectadores passam a não 

apenas receber passivamente a informação pelo televisor, mas também a 

receber conteúdo de forma variada, em displays, podendo interagir com essa 

nova plataforma, consumir produtos, realizar serviços, participar ativamente do 

que está sendo apresentado na tela, por isso ele passa a ser um 

“prossumidor”, ou seja, “colaboram na produção e ao mesmo tempo consomem 

informação” (PADILHA, 2008, p. 112).  

Alvin Toffler (1997, p. 267) definiu o termo prossumidor a partir de uma 

análise da sociedade do início do século XX quando as pessoas passam a ser 

mais independentes, quando consomem o que produzem ou, por exemplo, 

fazem um auto-exame sem depender de médico, fazem ligação de longa 

distância sem depender da telefonista, serviço bancário eletrônico, entre 

outros. A partir daí tem início a mudança nos valores da sociedade, “foi a 

revolução industrial, introduzindo uma cunha na sociedade, que separou estas 

duas funções, dando assim nascimento ao que agora chamamos de produtores 

e consumidores”.  

Outros termos vem sendo empregados para substituir a palavra 

telespectador para usuário, consumidor, participante, interagente, entre outros. 

Quando as pessoas se tornam consumidoras de informação, elas passam a 

assumir postura ativa, decisória, apontada por Canclini (2005) como um avanço 

na postura do consumidor. Nesse novo cenário, onde a internet passa a fazer 

parte cada dia mais da vida das pessoas, o telespectador pode ser influenciado 

a também querer decidir quando e o que quer assistir na TV, assim como 

funciona hoje a troca-informacional na web.  

                                                           
121

 A cibercultura está relacionada aos fenômenos que envolvem a comunicação mediada por 

computador e o ciberespaço (terreno sobre o qual a sociedade interage ao utilizar ferramentas 
de comunicação diferentes da mídia tradicional, um espaço onde as mensagens tornam-se 
interativas). A mídia tradicional não facilita a troca de informações entre emissor e receptor, 
mas no interior do ciberespaço tudo é permitido, existem ferramentas digitais, dispositivos, 
tecnologias intelectuais, hipertexto, multimídia interativa, mundos virtuais, tecnologias que se 
desenvolvem constantemente e atraem a atenção dos receptores para o mundo ciberespacial 
(LÉVY, 2000, p. 13). 



132 
 

Segundo Martins e Holanda (2005), em 2000, a Anatel realizou uma 

pesquisa de mercado com os brasileiros com o objetivo de visualizar a 

expectativa do brasileiro no tocante à TV digital. Os participantes da pesquisa 

apontaram que com o avanço da tecnologia esperavam melhores sons e 

imagens (sem chuvisco, tremido ou fantasmas), interatividade e poder escolher 

o programa que quer assistir.  

Apesar de a interatividade ser apontada como a grande transformadora 

da TV, é preciso questionar se o telespectador está preparado para lidar com 

tantos recursos. Cannito (2010), no livro A televisão na era digital, aponta como 

a maior dificuldade da massificação da interatividade na TV o rompimento no 

costume dos telespectadores à passividade, além do fato de que o ato de ver 

televisão seja um ato coletivo, em que várias pessoas compartilham o mesmo 

conteúdo, trazendo para a sala de estar do telespectador um impasse no 

momento da interação: “quem interagirá?”.  

 

Não é porque existe a tecnologia que o público vai adotá-la. A 
adoção e o sucesso de uma tecnologia dependem de sua 
adequação à demanda e às expectativas do público em 
determinado momento. No caso da televisão, temos de pensar 
em quais tipos de interatividade vão agradar ao público 
(CANNITO, 2010, p. 155). 

 

Apesar de a tecnologia estar disponível no mercado e as pessoas 

estarem comprando TVs conectadas, um estudo da Forrester Research indica 

que 40% dos norte-americanos que possuem TVs conectadas não utilizam as 

funcionalidades que elas oferecem e 14% dessas pessoas nunca conectaram a 

TV à internet122. Com os números desta pesquisa uma pergunta relevante para 

compreender porque essas pessoas não utilizam a tecnologia disponível na TV 

é: quem é o público atual da televisão? Para responder a esta pergunta, é 

necessário avaliar as décadas de nascimento da população.  

Barbosa e Cerbasi (2009) explicam que a geração que nasceu após a 

Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1946 a 1964, é chamada de geração 

                                                           
122

 DOMICÍLIOS com broadband TVs serão 43 mi até 2015 nos EUA. Tela Viva, São Paulo, 30 
ago. 2010. Disponível em:  
<http://www.telaviva.com.br/30/08/2010/domicilios-com-broadband-tvs-serao-43-mi-ate-2015-
nos-eua/tl/197315/news.aspx>. Acesso em: 27 set. 2011. 

http://www.telaviva.com.br/30/08/2010/domicilios-com-broadband-tvs-serao-43-mi-ate-2015-nos-eua/tl/197315/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/30/08/2010/domicilios-com-broadband-tvs-serao-43-mi-ate-2015-nos-eua/tl/197315/news.aspx
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baby boomer, pois representou uma época onde houve alta taxa de natalidade 

nos Estados Unidos. Esta geração é marcada pela criação do movimento 

juvenil nos anos 60, pelos excessos das drogas e sexo nos anos 1970, nos 

anos 1980 quando adotaram o movimento Yuppie e passaram a fazer parte do 

mundo dos business pela primeira vez. A geração mais antiga dos boomers 

tem hoje mais de 60 anos e é também o público que acompanhou o 

nascimento da televisão. Os filhos dos baby boomers, nascidos a partir da 

década de 1960 até 1978, fazem parte da Geração X, são pessoas com ideais 

diferentes, contradizem os padrões e estilo de vida dos pais.   

A geração seguinte é chamada Geração Y, nascida a partir de 1979. 

 
 

Boa parte da sua vida esteve dentro de um computador 
conectado à internet, muitos usaram MSN, GTalk e Skype, 
entre outras ferramentas para fazer os trabalhos da escola ou 
da faculdade. [...]. O pessoal da área de Tecnologia da 
Informação tem muito trabalho para lidar com essa geração 
que quer se comunicar por Twitter, instalar blogs e criar 
comunidades no Facebook ou no MySpace para a empresa. 
[...] Outra grande mudança é a tendência à multitarefa. Apesar 
de a qualidade ainda não ser muito efetiva, eles já começam a 
dar os primeiros passos para fazer muitas coisas bem-feitas ao 
mesmo tempo (BARBOSA e CERBASI, 2009, p. 23-24). 

 

Ainda de acordo com os autores, a geração mais recente e envolvida 

avidamente com a tecnologia é a chamada Geração Z ou “The new kids on the 

virtual block”, são aqueles nascidos após o ano 2000. Esta geração já nasce 

conectada e com facilidade no manuseio da tecnologia. A partir da Geração Y 

começam a surgir pessoas que usam mais de um dispositivo eletrônico ao 

mesmo tempo, assistem à TV enquanto navegam na internet, usam redes 

sociais, entre outros. Esta geração dita tendências como, por exemplo, quando 

houve a explosão no consumo de iPods123, foram 314 milhões de aparelhos 

vendidos em todo o mundo e seu consumo continua em alta124.   

Este público exigente começa a ter à disposição produtos refinados 

tecnologicamente, tais inovações iniciam um processo de mudança de hábitos 

do consumidor e impacto na indústria de eletrônicos. Com a televisão não é 

                                                           
123

 O iPod é um tocador de áudio  desenvolvido pela empresa Apple.  
124

 Informações disponíveis no site da Apple:< www.apple.com>.  

http://www.apple.com/
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diferente, os eventos ao vivo relacionados ao esporte continuam como o 

principal produto oferecido pelos radiodifusores, mas outros conteúdos passam 

a sofrer a exigência sob demanda, em qualquer lugar e a qualquer hora.  
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CAPÍTULO 4  

 

4 Desenvolvimento da pesquisa 

 

 A pesquisa em comunicação é um campo considerado novo diante das 

ciências sociais, apenas no início do século XX os pesquisadores passam a 

olhar os media como objeto de pesquisa. Com o advento da televisão na 

década de 50, surgem também os primeiros estudos e teorias da comunicação 

de massa. Com os avanços tecnológicos frente à comunicação, fica cada vez 

mais inevitável a interdisciplinaridade, indicando que é preciso unir os 

conhecimentos entre outras ciências para que haja maior compreensão do 

objeto estudado. 

Esta pesquisa, situada no âmbito comunicacional, beberá de fontes das 

ciências tecnológicas no campo prático para compreender melhor o impacto da 

tecnologia na comunicação televisiva. A TV digital aberta que ganha novas 

funcionalidades entra, ao que tudo indica, em uma nova era, onde o conteúdo e 

a forma de recepção dão sinais de alteração. A possibilidade de interatividade 

na TV vem gerando expectativa no campo da radiodifusão devido às mudanças 

que poderia trazer a este meio de comunicação. Os primeiros aplicativos 

interativos desenvolvidos pelas emissoras como teste tiveram início em 2006 e 

sua inserção na grade de programação de forma aberta teve início no ano de 

2010, indicando como o assunto é recente. O objetivo não é fazer previsões 

apocalípticas determinando com certeza o rumo desta tecnologia na TV digital, 

entretanto esta pesquisa, através do estudo de dois produtos, poderá mostrar 

caminhos pelos quais as emissoras, estão trilhando quanto a interatividade na 

TV digital.  

Para a realização desta pesquisa foram formuladas perguntas iniciais: a 

interatividade na TV brasileira tem futuro? Que interatividade é essa? Como a 

interatividade vem sendo desenvolvida por empresas especializadas em 

software para a TV digital aberta (HXD Interactive e TOTVS)?  O modelo de 

interatividade que utiliza o middleware Ginga é promissor? Que futuro vem 

sendo desenhado para o radiodifusor diante de tantos avanços tecnológicos?  
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Com o objetivo de responder às perguntas de pesquisa, optou-se por 

utilizar como exemplos e objetos de pesquisa dois softwares interativos 

desenvolvidos para TV digital aberta (HXD Interactive, TOTVS) para visualizar 

os produtos das empresas desenvolvedoras, o que eles oferecem aos 

usuários, as alterações que o cenário televisivo vem sofrendo devido ao 

impacto tecnológico num modelo solidificado há mais de 50 anos.  

 Apesar do esforço do governo em criar um padrão inovador de 

interatividade (middleware Ginga), os softwares interativos desenvolvidos por 

empresas privadas e adotados pelas emissoras de TV aberta, são ferramentas 

que, quando aplicadas na televisão oferecem aos usuários ferramentas pouco 

inovadoras. A falta de incentivo do governo e o receio de a interatividade ser 

bem sucedida por parte dos emissores e indústria também são pontos que 

podem atrapalhar a massificação do recurso no Brasil. Para buscar indícios 

que revelem o atual cenário da inserção da interatividade na TV digital aberta 

no país, e os verdadeiros motivos para sua estagnação optou-se pela 

metodologia do estudo de caso, que servirá de guia metodológico desta 

pesquisa para explorar o tema proposto. 

O estudo de caso como metodologia de pesquisa é amplamente 

utilizado em investigações de diversas áreas, inclusive na área da 

comunicação, tornando-se uma ferramenta importante para o avanço científico. 

Para esta pesquisa optou-se por observar e analisar os dois objetos de 

pesquisa a partir da metodologia do estudo de caso, mas optando por fazer 

inferências de caráter amplo sobre o contexto em que os objetos estão 

situados. Desta forma tem-se um estudo aberto sem a rigidez e controle de se 

abordar apenas o caso dos objetos analisados. 

Para Robert Yin125 (2001, p.13), “a pesquisa empírica avança somente 

quando vem acompanhada pelo pensamento lógico e não quando é tratada 

como esforço mecanicista”, sendo assim, considera-se que o estudo de caso, 

assim como outras metodologias, só trará bons resultados quando exercido 

                                                           
125

 Robert Yin é referência em estudos que envolvem a metodologia do Estudo de Caso. O 
teórico trabalha com a metodologia há mais de 20 anos, além de ministrar cursos de Estudo de 
Caso, por cinco anos, no Massachussetts Institute of Technology (MIT). 
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com comprometimento e esforço por parte do pesquisador ao fazer indagações 

relevantes. 

Yin define o estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo que se realiza na vida real, principalmente 

quando os limites do contexto e do fenômeno não estão estabelecidos de 

forma clara. Esta metodologia é uma estratégia de pesquisa abrangente que 

investiga um fenômeno a partir de procedimentos preestabelecidos. 

 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação 

tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados e, como resultado baseia-se 

em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo e, como outro resultado, 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 

teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (2001, p. 

32). 

 

O estudo de caso incorporado foi a metodologia escolhida, pois estuda 

um caso único, ao mesmo tempo em que envolve mais de uma unidade de 

análise. “Isso ocorre quando, dentro de um caso único, dá-se atenção a uma 

subunidade ou a várias subunidades” (2001, p. 64). O autor explica que, 

geralmente, o estudo de caso é utilizado quando a pesquisa tem como questão 

ou problema, perguntas que pretendem responder como ou por que um 

fenômeno ocorre.  

Neste trabalho optou-se inicialmente pela entrevista em profundidade a 

fim de buscar dados que contribuam para o levantamento de informações, no 

sentido de responder às indagações, formuladas no problema de pesquisa. 

Primeiramente serão realizadas entrevistas com profissionais que possuem 

relação com o tema como, por exemplo, empresários do setor, pesquisadores, 

diretores de emissoras de TV, profissionais que acompanham e conhecem o 

dia-a-dia das emissoras de televisão, bem como pessoas que atuam 

diretamente com questões ligadas à interatividade. 

O modelo de entrevista escolhido foi o semiaberto. A partir desta 

definição elaborou-se um roteiro com aproximadamente sete questões-chave 

partindo de perguntas básicas, apoiadas em teorias predefinidas na parte 
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teórica deste trabalho, seguindo, posteriormente, para as perguntas 

relacionadas às questões principais. “O pesquisador faz a primeira pergunta e 

explora ao máximo cada resposta até esgotar a questão. Somente então passa 

para a segunda pergunta [...]. A lista de questões-chave pode ser adaptada e 

alterada no decorrer das entrevistas” (DUARTE, 2006, p. 66).  

As entrevistas, segundo Yin (2001, p. 112-114), são umas das mais 

importantes fontes de informação no estudo de caso, pois constituem uma 

fonte imprescindível de evidências, mas, para que esta tenha valor, é preciso 

confrontá-la com informações colhidas em todas as entrevistas e na 

observação direta. 

A observação direta pode variar de acordo com o estudo realizado. 

Nesta pesquisa, especificamente, foi realizada, em um primeiro momento, no 

acompanhamento dos aplicativos interativos veiculados em tempo real pela TV 

digital. Segundo Yin, 

as provas observacionais são, em geral, úteis para fornecer 

informações adicionais sobre o tópico que está sendo 

estudado. Se o estudo de caso for sobre uma nova tecnologia, 

por exemplo, observar essa tecnologia no ambiente de trabalho 

prestará uma ajuda inestimável para se compreender os limites 

ou os problemas dessa nova tecnologia (2001, p. 115). 

 

Como afirmou Yin, a observação se mostra como uma arma a serviço do 

pesquisador quando dá a ele ferramentas capazes de identificar problemas e 

apresentar informações que não seriam percebidas pelo pesquisador, se este 

não estivesse presente na rotina do evento. 

Para esta pesquisa foram selecionados entrevistados que acompanham 

na prática o dia-a-dia das evoluções tecnológicas nas emissoras de televisão, 

bem como os proprietários de empresas desenvolvedoras de aplicativos 

interativos para a TV digital brasileira. Com base nos depoimentos e coleta de 

dados por meio da observação direta, será apresentado a seguir o panorama 

das iniciativas de interatividade pelas duas principais empresas de software 

nacionais que se destacam nesta área: a TOTVS e a HXD Interactive, bem 

como informações do aplicativo comprado pela Rede Integração para uso no 

telejornal MGTV. 
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4.1 O produto da TOTVS: StickerCenter 

 

A empresa TQTVD (T de TOTVS126, Q de Quality e TV Digital) foi criada 

a partir de uma iniciativa cooperada entre as empresas TOTVS e Quality por 

meio de seus presidentes David Britto127, da Quality e Laércio Cosentino128 

CEO, da TOTVS. Em entrevista a autora David Britto (2011) contou que com a 

adoção do padrão ISDB-T no Brasil de TV digital, surgimento de oportunidades 

de desenvolvimento e criação de produtos na área, os executivos recém-

ingressados no Fórum Brasileiro de TV Digital vislumbraram a chance de criar 

negócios em torno da TV digital relacionados ao setor de software. A partir 

desse contato surge a TQTVD, uma empresa que uniu a experiência da Quality 

na parte de software embarcado e a TOTVS, líder do segmento no Brasil. Em 

junho de 2010, a TOTVS, detentora de 55% das ações da TQTVD, comprou os 

45% restantes, passando a ser a detentora da empresa; diante dessa 

negociação, ficou acordado que David Britto continuaria trabalhando na 

empresa no cargo de Diretor de Estratégia de Tecnologia da TOTVS. 

David Britto, um dos principais idealizadores de soluções interativas para 

a TV digital, explica como foi o começo da empresa no ramo da TV Digital. 

  

Quando criamos a empresa, a norma do Ginga nem era 

definida ainda, existiam discussões intermináveis sobre o 

tamanho do Ginga, sobre quais tecnologias iriam ser 

empregadas, isso tudo ao longo do tempo foi discutido de 

maneira intensa no Fórum Brasileiro [de TV Digital], que é o 

local onde essas ideias são debatidas (BRITTO, 2011).  

  

Após a finalização da especificação do middleware Ginga, a TQTVD 

desenvolveu um produto que gerencia aplicativos chamado StickerCenter. 

Britto (2011) explica que o StickerCenter traz oportunidade para radiodifusor e 
                                                           
126

 A TOTVS, segundo informações da própria empresa, é uma empresa de software, líder 
absoluta no Brasil, com 48,6% de participação de mercado, e também na América Latina, com 
34,5%. É a maior empresa de softwares aplicativos sediada em países emergentes e a 6ª 
maior do mundo no setor. Disponível em: <www.totvs.com>.  
127

 David Britto é formado em Administração de empresas, Pós-Graduado em Engenharia de 
Produção pela UFF-RJ e Análise de Sistemas, especialista em Tecnologia de Informação. 
128

 Formado em engenharia eletrônica pela Universidade de São Paulo, com apenas 22 anos 
assumiu o cargo de diretor da empresa Siga Sistemas. É atualmente presidente da TOTVS.  

http://www.totvs.com/
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fabricantes ganharem dinheiro por ser uma plataforma convergente quando 

oferece “conteúdos de diversas origens, da internet e de radiodifusão. Para as 

empresas de software há oportunidade de desenvolvimento de aplicativos e 

local para oferecer esses aplicativos”.  

O StickerCenter foi criado a partir do conceito de widgets129 das TVs 

conectadas e lojas de aplicativos como a Apple Store, pois permite que as 

emissoras e seus anunciantes desenvolvam aplicativos interativos para serem 

recebidos pelo ar e armazenados no próprio aparelho de TV, ou se houver 

conexão com a internet, baixar na TV a partir da loja de aplicativos do 

StickerCenter: a Stickershop. O StickerCenter permite que empresas e 

desenvolvedores de software criem aplicativos baseados no Ginga para a TV 

digital, sendo que estes podem ser híbridos, ou seja, transmitidos pelos 

radiodifusores ou disponibilizados pela internet.  O usuário acessa conteúdo da 

internet pelo sinal de TV digital emitido pelo radiodifusor (o radiodifusor pode 

entregar conteúdo personalizado aos usuários), se o televisor tiver acesso à 

web, o conteúdo é atualizado em tempo real. Segundo Britto, este produto 

permite o uso da internet e do acesso ao conteúdo do radiodifusor de forma 

harmônica, sem competição.   

O conteúdo oferecido hoje pelo StickerCenter está disponível em uma 

loja virtual130 onde é possível comprar “stickers” e personalizar estes 

conteúdos. Existem atualmente 12 stickers disponíveis, como mostra a Tabela 

8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129

 Widgets são pequenos aplicativos oferecidos na área de trabalho de um computador, por 
exemplo, e fornecem funcionalidades específicas ao usuário. 
130

 <www.stickercenter.com.br>.  

http://www.stickercenter.com.br/
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Tabela 8: Stickers disponíveis no Stickershop divididos por categoria. 

 

 No próprio portal são apresentadas as quantidades de downloads já 

realizadas de cada aplicativo131 pelos usuários: 

  

 Extra (8) 

 Walmart (9) 

 Band (9) 

 G1 (40) 

 UOL (24) 

 Fundo do mar (83) 

 Tumba do Faraó (34) 

 Color Puzzle (74) 

 Banco do Brasil (13) 

 Climatempo (20) 

 Calculadora (39) 

 TweetSticker (13) 

 

Para ter acesso a esses conteúdos, é preciso comprar um conversor 

digital que possua o StickerCenter embarcado. David Britto apresentou, no 

evento Campus Party de 2011, uma relação dos fabricantes de televisores que 

possuem este suporte: Sony, Philips e Panasonic. O único conversor digital do 

mercado que possui o StickerCenter é o conversor da empresa Visiontec 

(Figura 17). 
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 Números coletados no dia 08 de novembro de 2011.  

COMPRA INFORMAÇÃO ENTRETENIMENTO SERVIÇO COM. 

SOCIAIS 
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Brasil 

TweetSticker 

Walmart G1 Tumba do Faraó Climatempo  

 UOL Color Puzzle Calculadora  
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Figura 17: Conversor digital da Visiontec que possui o StickerCenter 

embarcado. 

 

 

 Este conversor (VT7200E) é o primeiro lançado no país, compatível com 

o middleware Ginga que oferece em sua plataforma interatividade e o produto 

da TOTVS, StickerCenter. O conversor também acessa a rede de internet sem 

fio wi-fi e possui recurso de gravador de vídeo pessoal. 

Para a emissora de televisão monetizar o uso da interatividade a partir 

desta plataforma, Britto (2011) explica que o radiodifusor tem a possibilidade de 

cobrar de empresas, como por exemplo, o Walmart, para que seu canal de 

vendas chegue à casa do consumidor “da mesma maneira que uma 

propaganda de televisão, só que agora em outro formato, no formato onde este 

aplicativo pode ter figuras, texto e filmes, suporte a vídeo”.  

David Britto (2011) afirma que a equipe de engenharia das emissoras de 

TV – TV Record, SBT, Band – já iniciaram os primeiros contatos com a TOTVS 

para conhecer a inovação, desta forma, o modelo de negócios da TV aberta 

ganha um leque de possibilidades a ser explorado a partir da chegada dessas 

tecnologias. 

David Britto (2011) acredita que este modelo de HBBTV (Hybrid 

Broadcast Broadband TV), como está configurado o StickerCenter, pode ser 

enquadrado como a principal tendência do futuro da TV. O modelo de negócios 

do StickerCenter caminha em consonância com o modelo tradicional da TV, 

diferente do modelo de TV conectada. “O radiodifusor que tem, muitas vezes, 

100% da receita oriunda de publicidade, o modelo de negócio dele fica 
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bastante ameaçado quando você tem uma televisão que te dá outro caminho 

pra acessar o conteúdo de vídeo, que é a chamada TV conectada”.   

O emissor, quando liga a TV que possui o StickerCenter, abre na tela 

todas as opções de aplicativos que já comprou e estão instaladas em sua TV, 

como mostra Figura 18: 

 

 

Figura 18: Tela inicial com acesso ao conteúdo da TV e aplicativos do 

StickerCenter em um aparelho de TV da LG. 

 

 

 

 Nesta imagem o usuário tem acesso ao Shopping do StickerCenter 

(Stickershop), ao ícone da Band, Banco do Brasil, Climatempo, UOL, Extra e 

Wal Mart, sendo que o StickerCenter pode ser personalizado por cada usuário 

da residência, onde cada um pode acessar uma conta diferente no mesmo 

televisor. Outra forma de apresentação dos ícones é pela barra inferior 

horizontal da tela, como mostra Figura 19: 

 

 

 

 

 

Programação em 

tempo real da 

emissora. 
Aplicativos 

comprados ou 

baixados na loja 

Stickershop pelo 

usuário. 
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Figura 19: Stickers apresentados na tela da TV da Panasonic. 

 

 

Os aplicativos que permitem a troca informacional entre emissor e 

receptor geram, na cadeia de valor das emissoras de TV, a inserção de mais 

uma empresa para fazer parte das despesas e talvez da divisão de lucros, que 

são os desenvolvedores de software ou empresas desenvolvedoras. Esses 

desenvolvedores venderão para as emissoras aplicativos cujo desafio está em 

agregar valor ao conteúdo interativo a partir da exploração da publicidade. Para 

Britto (2011), as emissoras não devem temer este novo cenário, pois “a relação 

dos anunciantes é com a emissora, não com o fabricante”132. O StickerCenter é 

uma oportunidade para que o trabalho criado por esses desenvolvedores 

cheguem à casa das pessoas, não só pela emissora de TV, mas também por 

meio da internet, caso o receptor esteja conectado.  

Britto (2011) explica que é grande a diferença de se programar para TV 

e para a internet: o controle remoto da televisão não é mouse, não existe 

teclado, deve-se levar em conta a distância que o usuário fica da tela, a 

memória da TV é pequena, usabilidade, entre outros. Estes detalhes são 

amplamente debatidos e testados pela equipe desenvolvedora do 

StickerCenter para que o espectador tenha uma boa receptividade ao produto. 

 

                                                           
132

 PARA GOVERNO E RADIODIFUSORES, TVS CONECTADAS E GINGA NÃO SÃO 
CONCORRENTES. Revista Tela Viva. São Paulo, 08 nov. 2011. Disponível em: 
<http://www.telaviva.com.br/08/11/2011/para-governo-e-radiodifusores-tvs-conectadas-e-ginga-

nao-sao-concorrentes/tl/249186/news.aspx>. Acesso em: 29 de nov. 2011.  

Aplicativos dispostos na barra 

inferior do televisor. 

http://www.telaviva.com.br/08/11/2011/para-governo-e-radiodifusores-tvs-conectadas-e-ginga-nao-sao-concorrentes/tl/249186/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/08/11/2011/para-governo-e-radiodifusores-tvs-conectadas-e-ginga-nao-sao-concorrentes/tl/249186/news.aspx
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4.2 A empresa HXD Interactive Television 

 

Quando começaram as pesquisas sobre TV Digital interativa no Brasil, a 

empresa HIRIX Engenharia de Software, especialista em desenvolvimento de 

projetos de software, evoluiu ao investir em pesquisa e desenvolvimento 

surgindo, assim, a HXD Interactive Television. A HXD é uma empresa nacional 

que tem como objetivo o desenvolvimento de aplicativos interativos para 

televisão e multiplataformas tecnológicas. Em 2007, a empresa desenvolveu 

seu primeiro aplicativo interativo, utilizando Ginga, chamado Habita TV, criado 

para a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Agência Nova S/B, o 

aplicativo foi premiado no Congresso Internacional de Automação Bancária. 

Salustiano Fagundes (2011), CEO da HXD Interactive Television e membro do 

Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Terrestre 

explica que a empresa vislumbrou trabalhar com a oportunidade que existia 

para o setor de software com adoção do SBTVD.  

 

Nós vislumbramos uma possibilidade de desenvolver 
aplicativos para uso de diversos segmentos: governo, 
educação, comércio t-comerce, transações bancárias, então a 
empresa foi criada no início pensando nesse mercado 
específico trazido pelo SBTVD (FAGUNDES, 2011).  

 

Apesar de a empresa estar envolvida em projetos para a televisão digital 

aberta, com a exploração do Ginga, a empresa começou a diversificar seu 

mercado de atuação acreditando que o Ginga deverá disputar mercado com 

plataformas proprietárias que vêm sendo exploradas pelos fabricantes de TV. A 

Revista Tela Viva133 publicou, em 2011, uma reportagem explicando como a 

empresa HXD está mudando o foco, diversificando e desenvolvendo aplicativos 

para plataformas proprietárias de interatividade. O primeiro produto criado pela 

empresa para uma plataforma de Smart TV foi em parceria com a produtora TV 

                                                           
133

 FAGUNDES, Salustiano. HXD diversifica e desenvolve aplicativos para plataformas 
proprietárias de interatividade. Tela Viva, São Paulo, 21 jun. 2011. Entrevista concedida à 
Revista Tela Viva. Disponível em: <http://www.telaviva.com.br/21/06/2011/hxd-diversifica-e-
desenvolve-aplicativos-para-plataformas-proprietarias-de-interatividade/tl/228902/news.aspx>. 
Acesso em: 30 nov. 2011. 

 

http://www.telaviva.com.br/21/06/2011/hxd-diversifica-e-desenvolve-aplicativos-para-plataformas-proprietarias-de-interatividade/tl/228902/news.aspx
http://www.telaviva.com.br/21/06/2011/hxd-diversifica-e-desenvolve-aplicativos-para-plataformas-proprietarias-de-interatividade/tl/228902/news.aspx
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Pinguim: um aplicativo para crianças sendo um jogo de memória baseado na 

série Peixonauta. Em entrevista à Revista, Salustiano Fagundes (2011) disse 

que “é o começo de uma mudança na empresa, que passa a trabalhar de 

forma independente de plataforma". Sobre este assunto, em entrevista à autora 

durante o Congresso da SET em 2011, Fagundes (2011) ressalta que não 

trabalha com uma só plataforma, considera as várias plataformas existentes no 

mercado e passa a oferecer serviço para TV conectada e para TV aberta. 

 

Vejo como uma oportunidade para expandir nossa área 
de atuação, nosso mercado e, mais além, vejo uma 
possibilidade de casar o conteúdo de uma TV aberta, de 
uma emissora aberta com uma TV conectada, fazendo 
um híbrido entre transmissão broadcast e broadband, 
internet, então há um momento em que pode haver 
confluência desses dois canais. 

  

Mesmo tendo ampliado o foco de seus produtos, na TV digital aberta, a 

HXD desenvolveu vários projetos com a plataforma Ginga, em 2009 a HXD 

criou em parceria com a Maurício de Sousa Produções um aplicativo para levar 

histórias em quadrinhos e jogos da Turma da Mônica à TV Digital. Outros 

aplicativos foram desenvolvidos pela empresa e, em 2010, foi criado o primeiro 

aplicativo para um telejornal brasileiro, o MGTV de Uberlândia, Minas Gerais134.  

Este projeto teve grande repercussão no setor, tendo sido apresentado no 

Congresso Brasileiro de Engenharia de Televisão – SET em 2010, no ano 

seguinte, em 23 de agosto de 2011, concorreu a um prêmio, no Congresso da 

SET, na categoria “Melhor projeto em interatividade”, tendo sido o vencedor. O 

projeto desenvolvido pela HXD para a Rede Integração será apresentado a 

seguir, juntamente com a história da emissora que visa ser a pioneira em 

investimentos em tecnologia no interior do Brasil. 

 

 

 

                                                           
134

 Informações disponíveis no site oficial da empresa HXD Interactive: 
<http://www.hxd.com.br/site/archives/188>.  

http://www.hxd.com.br/site/archives/188
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4.3 O pioneirismo da Rede Integração: a interatividade no 

MGTV   

  

 A Rede Integração é uma emissora afiliada à Rede Globo criada em 

1964, em Uberlândia135, Minas Gerais. O libanês Ad ib  Chueire id ealizou 

levar  a p r im eira em issora d e t elevisão  p ara o  in t er io r  d o  Est ad o  d e 

Minas Gerais, nest a ép oca sob  o  nom e TV Triângulo. Patrícia Amaral 

(2008, p. 57), que pesquisou a história da emissora, explica que a TV abrange 

as reg iões d o  Tr iângulo  Mineiro , Pon t al, Alt o  Paranaíb a e Cent ro -

Oest e d as Minas Gerais. A Red e In t egração  p ossu i at ualm ent e cinco  

p rogram as jo rnalíst icos d iár ios (Bom  Dia Minas, MG Not ícias, MGTV 1ª  

ed ição , Glob o  Esp o r t e e MGTV 2ª  ed ição ) e t r ês p rogram as sem anais 

(Ter ra d e Minas, Bem  Viver  e MG Rural). Tod o esse con t eúd o é 

gerad o  p ara 34 m un icíp ios, at ing ind o  um  t o t al d e um  m ilhão  e 100 

m il hab it an t es.  

 Segund o o  d iret o r  d e jo rnalism o d a Red e In t egração , Paulo  

Ed uard o  Mon t eiro  Vieira (2012), em  2007, q uand o  o  Brasil se 

p rep arava p ara ad o t ar  o  SBTVD, a eq uip e d a Red e In t egração  já se 

envo lvia nas d iscussões p ara ser  novam ent e p ioneira na ad oção d o  

sist em a d ig it al, p o is a em p resa t em  com o cu lt ura o rgan izacional ser  

p ioneira em  t ud o  q ue envo lva a t elevisão . Vieira ressalt a q ue a 

em issora, 

 

tenta sempre preservar isso, de ser a primeira TV em cores do 

interior de Minas, a primeira TV afiliada a Globo, a primeira TV 

a ter um portal filiado com o da Globo.com, então tudo isso pra 

gente é motivo de trabalho, por quê? Porque a gente sabe que 

isso tem um peso na imagem que a comunidade tem da gente, 

inclusive de credibilidade (VIEIRA, 2012). 

  

 Dian t e d a von t ad e d e est ar  na f ren t e d as out ras em issoras d o  

in t er io r  e ser  a p r im eira a t ransm it ir  o  sinal d ig it al, n o dia 16 de março 
                                                           
135

 Uberlândia é uma cidade com aproximadamente 600 mil habitantes. 
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de 2009, a Red e In t egração  t r ocou seu sinal, conseguiu  f urar  a f i la 

d as cap it ais q ue ganhar iam  p r im eiro  a concessão, send o  a d écim a 

segund a cid ad e d o  p aís a t er  o  sinal d ig it al, “a gente apostou muito 

nisso e sabia que isso era importante não como obrigação, mas como uma 

forma de renovar o negócio” (VIEIRA, 2012).  

A Rede Integração é uma emissora que encara as inovações 

tecnológicas com otimismo e o custo aplicado em tecnologia como forma de 

oferecer algo melhor ao público, mas essa visão é uma característica do dono 

do negócio que enfrenta os altos valores dos equipamentos e não se intimida 

com grandes investimentos. Vieira (2012) destaca que o preço de um 

transmissor é alto e custa, por exemplo, o mesmo preço para uma emissora 

pequena como a de Uberlândia, que tem 600 mil habitantes, e para a de uma 

emissora localizada em São Paulo. Outro exemplo é a venda de espaço 

publicitário que também é diferente entre as duas cidades, sendo que a do 

interior possui um lucro muito menor. Essa diferenciação no lucro demonstra 

como o negócio da televisão no interior pode ser mais arriscado e dispendioso 

quando comparado ao investimento e o lucro de uma emissora localizada em 

uma cidade grande.  

Apesar dessa desvantagem, a emissora se sentiu obrigada a “marcar o 

território” e investir em tecnologia devido à concorrência com TV a cabo, 

parabólica, entre outros. Após a emissora apostar na nova tecnologia, foi a vez 

de comunicar os telespectadores que agora o sinal era de alta definição. Com 

uma mudança como esta, com a alteração da TV analógica para digital, fez-se 

necessário fazer uma campanha publicitária para esclarecer ao público o que é 

essa nova tecnologia, seus benefícios, entre outros. Vieira (2012) explica que, 

mesmo transmitindo as campanhas de TV digital do Governo Federal e da 

Abert136, a emissora investiu pesado em divulgação.  

  

Fizemos uma campanha nossa, ensinando, fizemos trabalhos 

com lojistas, treinamos os lojistas para saberem explicar ao 

público o que era TV digital, criamos cartilha, criamos um site 

com orientação, inclusive fizemos treinamento para os 

antenistas, o pessoal que instalava antena na cidade, às lojas 
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 Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.  
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de eletrônico, nós oferecemos um curso para eles verem a 

importância que é a TV com a antena para recepção ideal. 

 

 

 Com a vontade de se destacar como uma emissora pioneira, a Rede 

Integração, com apoio do dono da TV, esforça-se para estar à frente mesmo 

que para isso seja necessário o dispêndio de tempo e dinheiro, pois a 

justificativa é que uma hora ou outra o investimento seria feito, e por que não 

estar na frente das concorrentes? Apesar de todo trabalho, Vieira (2012) afirma 

que, no dia em que o sinal digital foi colocado no ar, apenas duas pessoas 

assistiram à TV digital, mas para a emissora, o importante é imprimir na região 

a marca de inovadora e pioneira e mostrar para as novas gerações que estão 

acostumadas com a Internet e com as novidades tecnológicas que o importante 

é se atualizar e reforçar que a TV pode oferecer algo a mais. “A gente tem 

muito mais limitação para ter novidade do que uma internet, que tem múltiplas 

janelas. A gente tem uma janela só”.  

 Quando a interatividade foi publicada no Decreto 5.820, de 29 

de junho de 2006, houve muita excitação e curiosidade da academia e do 

mercado para saber como seria a TV interativa, a Rede Integração que sempre 

esteve à frente das inovações tecnológicas se interessou pela novidade. Paulo 

Feres (2012), diretor de engenharia da Rede Integração, conta porque 

resolveram investir na TV digital interativa: “resolvemos porque a gente aposta 

em tudo que é novo. Tudo que a gente acha que é bom, que é novo a gente vai 

fazer. Sabe? Esse espírito faz parte da cultura da empresa”.  

Paulo Vieira (2012) relata que o dono da emissora deu a ordem: “vamos 

colocar a interatividade logo”, mas antes precisaram encontrar uma empresa 

que desenvolvesse a aplicação interativa. Contrataram a HXD Interactive 

Television e no dia 31 de agosto de 2010, a cidade de Uberlândia e o Brasil 

receberam pela primeira vez um telejornal interativo nos aparelhos de TV. 

Foram três dias de interatividade na TV aberta, entretanto o aplicativo foi tirado 

do ar a pedido da Rede Globo nacional por entender que este deveria seguir o 

padrão Globo de qualidade. 

Para desenvolverem o conteúdo interativo a ser oferecido ao 

telespectador, a emissora tentou responder à seguinte pergunta: “o que vai 
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levar as pessoas a usarem a interatividade?” Este foi o ponto de partida aliado 

à experiência dos jornalistas com o jornalismo diário. A equipe pensou em 

oferecer o máximo de informações que abrangessem mais cidades durante os 

45 minutos de jornal. Vieira (2012) explica que uma das ideias é oferecer a 

previsão do tempo para mais cidades, ofertas de emprego e provocar a 

população a fazer o feedback com a emissora, dar dinamismo e praticidade no 

fluxo informativo, assim como é o rádio.  

  

Então o que a gente começou a fazer? Provocar isso. E nós 

pensamos: vamos levar isso para a interatividade também. Por 

quê? Mais prático ainda, do que eu estou vendo televisão, 

levantar do meu sofá e pegar outro aparelho para ligar, aí eu 

vou ali na tela mesmo, no mesmo display eu vou mandar uma 

mensagem de texto “queria saber sobre isso” teclando uma 

mensagem de texto, pensamos nisso também, tudo isso foi 

desenvolvido, está no nosso projeto inicial.  

 

O problema dessa troca informacional é a não existência concreta de 

canal de retorno, pois atualmente o feedback teria que ser feito pela internet ou 

pelo telefone e não pela televisão. Segundo Paulo Feres (2012), o broadcast 

não tem canal de retorno e o maior desafio é entender, repensar e 

experimentar novos modelos de negócios para que o telespectador consiga 

responder a uma pergunta da enquete pela TV e a emissora consiga monetizar 

de alguma forma o investimento e uso desta nova plataforma.  Os televisores 

que têm interface de rede e podem ser conectados à internet poderão agilizar 

esse contato do telespectador com a emissora via rede, entretanto o Diretor de 

Engenharia Paulo Feres (2012) explica que muitas pessoas não vão conseguir 

entender a questão técnica de conectar o televisor para interagir com a TV pela 

internet.  

Como a Rede Integração está vislumbrando o negócio voltado à 

interatividade, a emissora não descarta a possibilidade de investir em 

funcionários para configurar e deixar o televisor da população apto a executar a 

interatividade ou então alguma empresa poderá prestar esse serviço. Para 

votar em uma enquete, por exemplo, o telespectador só poderá fazê-lo se 
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estiver conectado, entrar no site da emissora ou votar pelo telefone. Os votos 

que vão sendo computados aparecerão na tela como se a troca informacional 

fosse imediata. Sobre essa alimentação, Guido Lemos (2012), um dos 

responsáveis por criar o Ginga e prestar consultoria para a Rede Integração, 

explicou que 

a rede deles (Rede Integração) é a rede que vai em um 

sentido: TV, residência. A rede que vem residência, TV, são 

outras redes, são as redes de internet banda larga, telefone. 

Então você ligou a sua TV numa rede dessas, isso chega em 

um servidor aqui que computa as estatísticas e usa a rede dele 

de novo para mandar pra você, os resultados, as estatísticas. 

Esse é o modelo básico, um tratamento mais individualizado. 

Pela rede de TV de uma cidade grande é um negócio que não 

dá porque é muita gente, talvez em uma cidadezinha pequena, 

você possa ter um aplicativo que dê um tratamento mais 

pessoal. 
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4.4 Como inserir informações interativas na TV? 

 

 

 Quando a Rede Integração colocou a interatividade no ar, por três dias, 

o responsável por alimentar as informações na TV foi o Diretor de Jornalismo 

Eduardo Vieira. Vieira (2012) conta que inicialmente começariam desta forma, 

ele mesmo fazendo as inserções, mas conforme houvesse um volume maior de 

dados para inserir, seria repassado para outro funcionário executar essa 

função. A emissora que tem três afiliadas pensa também em oferecer três 

interatividades diferentes, por isso existe a dúvida se apenas uma pessoa será 

suficiente para publicar os dados. Durante os dias em que a interatividade 

funcionou, Vieira conta como foi feito o trabalho de inserção da interatividade: 

 

Comando por e-mail. Disparado por e-mail (para a equipe da 

Engenharia  colocar  no  ar os aplicativos).Tinham uns códigos-

-chave para inserir no programa da interatividade e eu já 

colocava a informação que eu queria e seus códigos 

identificavam qual era a ferramenta daquela lista toda de 

serviços e qual que era o dado que era para inserir. Eu 

disparava isso e a engenharia já replicava no aplicativo do 

Ginga.  

 

 Para Vieira (2012) usar os comandos que pareciam linguagem de 

programação HTML, foi difícil, pois a interface não é algo comumente usado no 

jornalismo, ou para outro fim, mas após um ano de espera para colocar a 

interatividade novamente no ar, a emissora espera receber uma interface mais 

amigável e fácil de manusear. “Eu sou jornalista, não sou operador de sistema. 

É muito chato você ficar tendo que lembrar barra pra cá, barra pra lá, ou ter 

que ficar com um monte de coisa arquivada”. Apesar do desconforto, ele afirma 

que é questão de tempo para se acostumar, dominar os comandos e também 

esperar a evolução do sistema, que é algo que vai acontecer naturalmente.  
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4.5 Conteúdo interativo 

 

 Quando a Rede Integração começou a desenvolver o projeto para ter 

conteúdo interativo, a responsabilidade de definir o que seria importante 

oferecer ao telespectador ficou a cargo da equipe do jornalismo. Começaram a 

surgir ideias para enriquecer o telejornal com mais informações para que o 

telespectador não precisasse sair de frente da TV para buscar detalhes de 

notícias ou dados importantes, entre elas, colocar uma barra de rolagem no pé 

da tela para atualizar notícias da cidade e fornecer dinamismo, porém o atual 

projeto não contempla a barra. Diante das ideias que surgiram, o MGTV criou 

na barra lateral esquerda da tela sete ícones: mensagem (imagem de um 

envelope), empregos, destaques, notícias, previsão, enquetes e você no 

MGTV. Como o Estado de Minas Gerais tem mais de 200 cidades e na 

previsão do tempo é oferecida apenas a previsão de cinco cidades, seria uma 

oportunidade de contemplar mais cidades na previsão. Do lado direito da tela, 

quando o ícone escolhido é clicado, surgem os dados da interatividade 

conforme mostra a Figura 20. O ícone da previsão do tempo foi clicado 

surgindo, portanto na tela cinco cidades por vez. O telespectador pode avançar 

no quadro da previsão para ver mais cidades. 

Figura 20: Aplicativo interativo do MGTV desenvolvido pela HXD 

Interactive Television. 
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  O jornal MGTV divulga comumente vagas de emprego em um dia da 

semana. Esta seria outra oportunidade para mostrar mais vagas que não 

puderam ser divulgadas devido ao tempo curto do jornal. A Figura 21 mostra o 

layout do aplicativo interativo quando a opção “empregos” é clicada. Do lado 

direito da tela uma aba é aberta indicando o que está sendo oferecido, duas 

setas laterais aparecem embaixo e, quando clicadas, é possível ver mais vagas 

de trabalho. 

 

 

Figura 21: O ícone “empregos” mostra oportunidades de emprego ao 

telespectador. 

Ícones 

interativos 

oferecidos 

ao 

telespec-

tador 
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 O MGTV tem um quadro no telejornal chamado “MGTV responde” onde 

o telespectador pode enviar uma mensagem à emissora, funcionando como 

sugestões de pauta e também oportunizando a aproximação entre emissor e 

receptor. Com base neste quadro do telejornal, surgiu a ideia de investir em 

uma opção de interatividade onde este canal de comunicação fosse explorado, 

sendo assim foi criado um aplicativo onde surge na tela um teclado para que o 

telespectador digite uma mensagem, como mostra a Figura 22: 

 

 

Figura 22: Aplicativo que oferece um teclado para o telespectador enviar 

mensagens à emissora.  
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 Outro ícone interativo disponível é a enquete. No jornalismo, é comum o 

uso de enquetes para medir a opinião do público, saber se concordam ou 

discordam sobre algum assunto e como a emissora pode fazer para fornecer 

mais informações ao telespectador. A Figura 23 mostra a pergunta da enquete 

oferecida pelo aplicativo interativo e cinco opções de resposta para o 

telespectador votar. 

 

 

 

Figura 23: Em destaque no canto direito da tela o ícone interativo 

“Enquete”.  
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4.6 A interatividade do MGTV e a Rede Globo 
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 A interatividade que a Rede Integração colocou no ar em 2009 ficou 

disponível por apenas três dias. Por ser uma afiliada à Rede Globo, houve um 

pedido desta para que a interatividade fosse tirada do ar para que pudessem 

criar um padrão para todas as afiliadas poderem seguir o mesmo formato. 

Feres (2012) explica que a Globo “quer ter uma cara, qualquer cidade do Brasil 

a que você chegar e ligar na Globo, a interatividade tem aquela mesma cara 

que você sabe, assim como hoje é o padrão globo de qualidade”. Vieira (2012) 

relata que, quando colocaram a interatividade no ar, “virou um boom, todas (as 

afiliadas) queriam saber o que era possível fazer. Foi na data de comemoração 

do aniversário de Uberlândia, um pouco mais de um ano da gente pôr a TV 

digital no ar, 16 de março de 2009”.  A Rede Globo analisou o padrão que seria 

colocado no ar pela Rede Integração e fez alterações para que as 123 afiliadas 

pudessem também adotar o mesmo visual gráfico, de definição e qualidade. O 

diretor Paulo Vieira (2012) explica que o objetivo é que todas tenham   

 

um alinhamento da sua interatividade, dos programas [...]. Está 

no parâmetro, que parte da tela você pode ocupar, qual o nível 

de transparência tem que ter para não atrapalhar, por exemplo, 

eu estou vendo um filme em alta definição, eu ligo a 

interatividade, com certeza isso vai ocupar uma margem, certo, 

um espaço livre, eu tenho que continuar vendo o filme, uma 

opção para o fundo, porque se eu invadir algumas partes da 

tela, isso trará problema, então é isso, normas gerais para que 

todo mundo se adeque. Não são normas tão rígidas a ponto de 

definir essa cor, essa marca, esse tamanho de letter, não é 

isso. 

 

 Vieira (2012) reforçou que o principal objetivo da Rede Globo nesse 

processo onde colocaram e tiraram do ar a interatividade foi definir um 

parâmetro, pois, se essa medida não tivesse sido tomada, abriria o precedente 

para qualquer afiliada explorar o recurso de qualquer jeito. As principais 

dúvidas apontadas por Vieira quando desenvolveram os aplicativos interativos 

eram em relação a quanto o aplicativo pode invadir a imagem central da tela, o 

que é ou não invasivo para o telespectador. Tais dúvidas serviram de ponto de 

partida para a Rede Globo definir parâmetros. 
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Raymundo Barros (2011), diretor de engenharia da Rede Globo, afirmou 

em entrevista à autora que a Rede Globo tomou esta medida como forma de 

garantir uma unidade aos aplicativos que estavam sendo desenvolvidos com o 

objetivo de padronizar o estilo e a técnica deles.  

 

A [Rede] Globo lançou as melhores premissas e práticas da 

interatividade. Da mesma forma quando a gente põe um 

programa no ar e as afiliadas fazem os seus telejornais a gente 

tem um guideline, que são regras que as afiliadas seguem para 

produzirem seus conteúdos, para estarem aderentes à Rede 

Globo. Então o que aconteceu naquele caso específico é que 

estes guidelines não estavam prontos. Hoje ele está pronto e o 

aplicativo rodando normalmente. Então toda rede de afiliadas 

tem hoje um conjunto de informações técnicas, uma política 

para aplicações interativas (BARROS, 2011). 

 

 A partir do guideline criado pela Rede Globo, a empresa HXD Interactive 

pode pegar os aplicativos que desenvolveu inicialmente para a Rede 

Integração e fazer as alterações conforme sugeriu “as melhores premissas e 

práticas da interatividade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Evolução do mercado desenvolvedor 
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 A empresa HXD Interactive, desenvolvedora de uma solução interativa 

mostrada neste trabalho para o MGTV, vislumbrou uma oportunidade de 

negócios quando a TV digital foi criada. Salustiano Fagundes (2011), diretor da 

HXD, alegou em entrevista que inicialmente a empresa começou 

desenvolvendo aplicativos para uso em “diversos segmentos: governo, 

educação, comércio t-comerce, transações bancárias”, mas, com o passar do 

tempo, a empresa ampliou o foco, não trabalhando apenas com aplicativos 

Ginga, mas que pudessem ser utilizados em outras plataformas, TVs 

conectadas, tablets e celulares, buscando outros negócios na área de 

marketing, desenvolvimento de conteúdo visto as transformações no cenário da 

TV digital brasileira. A interatividade passou a não ser mais o carro-chefe da 

empresa, pois o mercado já dava sinais de que trilharia outro caminho. 

Fagundes (2011) reforça que “a nova televisão está surgindo e não tem como 

ela ser como era antes, a convergência chegou, a internet chegou para ficar”, 

por isso a empresa busca levar ideias às emissoras que possam agregar valor 

ao conteúdo e fomentarem novos negócios entre ambas as partes. 

 Já o StickerCenter, lançado em agosto de 2010, desenvolvido como uma 

solução que une broadcast com broadband TV, ainda não decolou, apesar dos 

esforços da empresa. É possível ver, em sua página na internet, a quantidade 

de downloads que os usuários já fizeram dos aplicativos existentes (ver 

capítulo 4 item 4.1). O aplicativo mais popular do StickerCenter é o Color 

Puzzle, um jogo da memória que foi baixado 118 vezes137. A TOTVS tenta 

demonstrar a viabilidade e usabilidade do StickerCenter, entretanto é o 

consumidor que expõe a importância de um produto, faz propaganda boca a 

boca e faz com que o volume de vendas aumente, tornando esse produto 

desejado e popular. Por enquanto a empresa aguarda uma reação dos 

consumidores para um produto que recebeu tantos investimentos.  

O gerente sênior de produtos para TV digital da TOTVS, Aguinaldo 

Boquimpani (2011), acredita que o futuro da TV digital está na integração entre 

os padrões dos principais players, ou seja, se a TV conectada seguir um 

                                                           
137

 Número coletado no dia 27 jun. 2012 no site:< www.stickercenter.com.br>.  

http://www.stickercenter.com.br/
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caminho de fragmentação onde cada empresa utiliza sistemas proprietários 

diferentes no futuro, todos sairão perdendo. Boquimpani defende que o Ginga 

pode evoluir permitindo uma ponte entre broadband TV e broadcast TV, como 

exemplo, o StickerCenter. Ele cita as vantagens de se utilizar o Ginga como 

padrão de interatividade: 

 

 O Ginga é convergente. 

 Suporta a integração entre broadcast e broadband. 

 Permite o uso de qualquer tecnologia para o canal broadband. 

 É adaptável ao uso de diferentes padrões de codificação. 

 

A questão da interatividade na TV digital está ligada a diversos setores 

como: indústria, governo, universidades, radiodifusores, empresas 

desenvolvedoras de software, uma cadeia que envolve centenas de 

profissionais que, se não tiverem os mesmos objetivos, não alcançarão o 

resultado esperado. É o que vem acontecendo neste momento, pois cada setor 

vislumbra um caminho para seguir, não há consenso devido a altos 

investimentos e diferentes pontos de vista. Não se pode atribuir culpa a um ou 

a outro setor porque o que cada setor busca é ampliar lucros e não investir em 

uma tecnologia que não se sabe ao certo se será bem-sucedida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
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5 Casos de interatividade no cenário nacional 

 

 A partir dos dois exemplos de iniciativas que procuram oferecer mais 

oportunidade de compartilhamento ou troca de informações ao telespectador – 

MGTV e StickerCenter – percebe-se como a inserção da interatividade na TV 

aberta está sendo conduzida pelas emissoras diante do cenário apresentado 

em um contexto macro. Quando o governo deu início aos investimentos em 

pesquisa e no desenvolvimento do Ginga, houve muita expectativa por parte de 

diferentes setores ligados à radiodifusão devido à mudança de paradigma que 

causaria no “ver TV” e também internamente na área de produção das 

emissoras.  

Em 2009, quando de fato a interatividade ficou pronta, imaginava-se que 

este recurso seria amplamente adotado pelas emissoras e causaria 

rapidamente uma mudança no modo de consumir TV por parte dos 

telespectadores. Entretando, Ana Sílvia Médola e Lauro Teixeira (2007, p. 11) 

explicam que é “importante ressaltar que a televisão digital permite a 

interatividade, o que não significa que o usuário utilize essa interatividade”. 

Apesar de as emissoras localizadas no eixo Rio - São Paulo oferecerem 

conteúdo interativo na TV, a realidade deste conteúdo mostra que as 

informações oferecidas na tela da TV estão no patamar definido por Carlos 

Ferraz (2009) como interatividade local. O conteúdo interativo do MGTV indica 

que por enquanto sem canal de retorno não será possível fazer a troca 

comunicacional. Quando for colocado no ar, o recurso interativo servirá apenas 

como fonte de informação adicional no período em que o telejornal estiver no 

ar.  

Sobre a interatividade, os radiodifusores mostram em suas iniciativas, 

que esta nova linguagem deverá estar em consonância com a linguagem da 

TV. O grande desafio que os radiodifusores tem pela frente é tentar descobrir 

como o público altamente ligado ao modelo analógico conseguirá se integrar a 

um modelo não linear. Segundo Fernando Crocomo (2007, p. 84), 
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passou-se a dizer que a pessoa se senta na frente do aparelho 
de TV e, sem aplicativos de interação, fica ali, apenas 
recebendo informação. E mais nada. É justamente aí que a 
análise de interatividade tem que ser vista, não só do ponto de 
vista tecnológico, mas também de linguagem. A rigor, essa 
passividade – em muitos casos – não existe. A palavra talvez 
esteja sendo usada de maneira equivocada. O que existe é a 
impossibilidade de o telespectador devolver informação pela 
TV, dar a opinião dele, porque não há retorno. E, mesmo que 
exista, é ele que deve decidir se quer ou não interagir.  

 

A partir desta citação é importante apontar o produto da TOTVS -  

StickerCenter como exemplo e entender se a forma como este oferece 

interatividade ao telespectador é interessante. Para que o consumidor investirá 

no StikerCenter? Como demonstrado no capítulo 4, o aplicativo da loja Extra 

inserido no StickerCenter permite que se compre pela TV um eletrodoméstico, 

mas para efetuar a compra, é preciso ligar para o 0800 ou entrar no site da 

empresa. Outro exemplo que permite formar opinião sobre a relevância do 

produto é poder acessar pela TV uma calculadora, um jogo ou informações do 

Climatempo. Esses recursos são diferenciais para uma pessoa investir no 

StickerCenter?  

Mesmo esta pesquisa não tendo analisado a recepção através de 

pesquisa com consumidores, pois não era este seu objetivo, é possível 

identificar, a partir de dados coletados bibliograficamente e até pelo 

comportamento adotado pelo download de apps feitos pelo site do 

StickerCenter, parte do comportamento dos consumidores. Notou-se a baixa 

popularidade nos downloads de apps no Stickershop e baixa relevância dos 

conteúdos oferecidos, mas o fator que mais chamou a atenção foi o de iniciar 

uma compra pela TV e ter que finalizá-la pelo telefone ou internet. 

Para responder as perguntas feitas ao longo deste trabalho, 

primeiramente vamos analisar o caminho que as emissoras brasileiras estão 

seguindo desde a escolha do padrão de TV digital escolhido (ISDB-T) no que 

concernem as incertezas e dúvidas diante do obscurantismo do que seria 

viável ou não para o negócio (modelo de negócios) das emissoras em relação 

à interatividade.  
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Quando o modelo japonês de TV digital foi adotado no Brasil, cada 

emissora se posicionou de uma forma em relação à multiprogramação e 

interatividade, já quanto à alta definição e à portabilidade, o interesse e o 

entendimento foram unânimes. A multiprogramação mostrou para algumas 

emissoras inicialmente não ser um recurso viável devido à quantidade de horas 

a mais que geraria na produção de conteúdo (seriam quatro canais com 24 

horas de programação todos os dias), desta forma haveria impacto imediato no 

negócio das emissoras, pois a verba publicitária continuaria sendo a mesma e 

a produção de conteúdo aumentaria.  

Já a interatividade era algo que não se sabia ao certo para onde 

caminharia, pois o middleware Ginga estava sendo construído quando a TV 

digital foi lançada e as emissoras ficaram na expectativa, aguardando o dia em 

que esse recurso estivesse disponível para poder avaliá-lo e explorá-lo. Houve 

muita expectativa quanto ao que seria possível fazer para ampliar o contato 

com o telespectador por meio da TV interativa, pois se imaginava que o fluxo 

comunicacional se equiparia com o que hoje é a internet, com amplo comando 

do receptor. Não que isso não seja possível, mas ainda está longe de ser 

realidade na TV digital aberta brasileira esta forma consistente de troca de 

informações devido a vários fatores. O primeiro deles é a indefinição do canal 

de retorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Indefinição do canal de retorno 
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Por enquanto as maiores emissoras de TV do Brasil (Rede Globo, SBT, 

Rede Record e Band), mostradas no capítulo 3, oferecem informações em sua 

programação nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo fazendo uso do 

Ginga, mas o conteúdo pode ser chamado interativo? As emissoras oferecem 

na tela informações referentes à programação, aos personagens de novelas, 

notícias, mas nada que garanta ao telespectador uma imersão comunicativa 

com a emissora de TV ou contato mais próximo.  A Rede Integração que ainda 

não colocou no ar os aplicativos do MGTV demonstra que não sabe como será 

a realidade do dia-a-dia da interatividade durante seu oferecimento no 

telejornal e nem como funcionará o canal de retorno. O diretor de engenharia 

Paulo Feres demonstrou inúmeras incertezas em sua entrevista realizada em 

janeiro de 2012 quando abordou as questões sobre o canal de retorno. 

 

Como nós somos broadcast, a televisão não tem canal de 

retorno, então aí são vários pontos, ou a gente [recebe as 

informações] por telefone, ou via internet, você ter um televisor 

conectado, isso aí também são modelos de negócios, que a 

gente também vai experimentar, você pode usar até pelo 

telefone mesmo, ligue para o número tal, e faça isso, 

entendeu? Ou entre em nosso site (FERES, 2012). 

 

Como mostrado no capítulo 3, existem muitas possibilidades técnicas 

para a exploração do canal de retorno, o mais provável é utilizando a banda 

larga. O programa nacional de banda larga138 (PNBL) criado pelo Governo tem 

como meta conectar 40 milhões de domicílios até 2014, a TV digital poderia 

pegar carona com esse projeto, podendo ser utilizado como dispositivo para 

uso da interatividade nos canais públicos voltados para serviços como acesso 

a conta bancária, agendamento de consultas, entre outros139.  

                                                           
138

 Programa criado pelo decreto nº 7.175 no dia 12 de maio de 2010 pelo Governo Federal.  
139

 Outra forma de uso da TV para ampliar a cidadania e levar conhecimento às cidades 
localizadas no interior do Brasil é implantar soluções de t-learning, onde uma pessoa poderá 
assistir a cursos, realizar exercícios e até fazer uma avaliação através da tela da TV.  
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Souza (2012) afirma que apesar dos investimentos feitos de banda larga 

no país, “o orçamento de dois bilhões de reais previsto para 2013 e 2014 já foi 

reduzido”140. Souza afirma ainda que 

 

até o ano da copa, o Governo Federal pretende atingir 4283 
[municípios]. Além disso, o Governo espera lançar neste 
mesmo ano um satélite geoestacionário para enviar sinal 
banda larga a 1.200 cidades em regiões do país de difícil 
acesso. Porém, com as reduções de orçamento já anunciadas, 
[...] pelo menos outros 800 municípios vão ter que esperar por 
esse satélite para ter acesso ao PNBL. Embora no dia 17 de 
setembro a presidente Dilma Rousseff tenha anunciado uma 
redução nos impostos para as operadoras parceiras do PNBL 
como incentivo, ainda há um longo caminho a ser percorrido 
para que a população usufrua dos benefícios da banda larga e 
as desigualdades sejam atenuadas (SOUZA, 2012). 

 

 Para finalizar, Cruz (2012, p. 88) aponta que “no Brasil, uma grande 

promessa da TV digital foi oferecer acesso à população de baixa renda a 

serviços interativos, como os da Internet. Essa promessa não se cumpriu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
140 SOUZA, Iargo. Ainda estreito, PNBL tem desafios regionais e nacionais a vista. Contexto 
online, Universidade Federal do Sergipe, 25 set. 2012. Disponível em: <http://jornal-
contexto.blogspot.com.br/2012/09/ainda-estreito-pnbl-tem-rumos-incertos.html>. Acesso em: 27 
out. 2012. 

 

http://jornal-contexto.blogspot.com.br/2012/09/ainda-estreito-pnbl-tem-rumos-incertos.html
http://jornal-contexto.blogspot.com.br/2012/09/ainda-estreito-pnbl-tem-rumos-incertos.html
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5.2 Apatia do governo 

  

O governo mobilizou universidades, destinou recursos para a criação do 

Ginga, porém depois de o middleware ter sido lançado os radiodifusores e a 

indústria não receberam incentivos ou oportunidades que garantissem 

segurança de investimentos, permanecendo um clima de desconforto e 

indecisão. Segundo Regina Diniz (2012) o governo diminuiu o investimento na 

área de TV digital desde 2006 e explica que 

 

a falta de decisão política efetiva com deliberação de decretos 
de incentivo para esse novo mercado e de investimentos em 
P&D para esse segmento, e a resistência das radiodifusoras, 
reunidas no grande fórum de TV, a Sociedade de Engenharia 
de Televisão (SET) e fortalecidas por acordos políticos no 
Congresso e nos órgãos governamentais, foram os principais 
antídotos para o desenvolvimento dessa „promessa‟ [da TV 
digital interativa]. A universidade também se queixa e o projeto 
Ginga ao invés de crescer e amadurecer em um ambiente 

propício e auspicioso foi esquecido num canto da sala (DINIZ, 
2012, p. 74). 

 

Apesar disso, com a norma Ginga pronta, muitas empresas começaram 

a criar implementações e a desenvolver possibilidades interativas para oferecer 

aos radiodifusores como, por exemplo a HXD. Os próprios radiodifusores 

também começaram a investir em pesquisas e a desenvolver as próprias 

ideias, como a Rede Record mostrada no capítulo 4.  

Para que o telespectador pudesse receber a interatividade na TV de 

casa, era preciso que os fabricantes investissem pesado em pesquisa e 

começassem a colocar produtos (TVs, celulares e set-top-boxes) no mercado 

com o middleware embarcado. A interatividade pensada pelo governo não 

convenceu os radiodifusores e a indústria de que esta seria a grande salvação 

das TVs para vencer a competição com inúmeros dispositivos e tecnologias 

novas que entravam no mercado. O que o setor vem fazendo é colocar no ar 

algum conteúdo interativo como, por exemplo, informações da programação e 

notícias.  



168 
 

A interatividade para uso do governo, como forma de inclusão social e 

acesso da população a serviços de utilidade pública, pode se tornar o ponto 

forte do uso do Ginga, porém ainda devido a não cobertura da TV digital em 

grande parte do território nacional e a pouca produção de conteúdo destinado a 

atender a população, não se pode afirmar que esta também será a melhor 

forma de aplicação do middleware.  

Entretanto, uma iniciativa que precisa ser mencionada como pequeno 

esforço do governo em despontar o Ginga são os resultados advindos do 

projeto Serviços Multiplataforma de TV Interativa (SMTVI) do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)141 com apoio do 

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações 

(FUNTTEL), do Ministério das Comunicações. O projeto, que teve início em 

2008 com término em 2011, objetivou fortalecer a TV digital no Brasil. Foram 

apresentados e oferecidos os links de downloads, no portal do CPqD na 

internet, dos seguintes aplicativos:  

 

 Inclua Saúde – permite marcar consultas em postos de saúde, 
para o usuário e seus dependentes, utilizando o controle 
remoto do aparelho de TV digital interativa. 
 

 Chat (bate-papo) na TV – por meio dessa aplicação, dois 
usuários podem trocar mensagens instantâneas utilizando a TV 
interativa. Permite que o usuário crie um perfil, com apelido e 
foto, gerencie sua lista de amigos e envie convites para um 
amigo fazer parte de sua lista. 
 

 Comércio na TV – aplicação destinada ao anúncio, busca (por 
categoria ou palavra-chave) e compra de produtos pela TV 
interativa. Permite também fazer perguntas ao vendedor e 
gerenciar créditos para compra de produtos. 
 

 Jogos – são cinco jogos populares – Damas, Cobrinha, Campo 
Minado, Fantasmas e Memória -, com regras fáceis e 
adequados ao uso em TV, pelo controle remoto (CPqD, on-
line)142. 

                                                           
141

 O CPqD, criado há 35 anos, é um centro de pesquisa independente que atua como 
propulsor das tecnologias da informação e comunicação (TICs), seu objetivo é o 
desenvolvimento de produtos e tecnologias que alavanquem a inclusão digital da sociedade. 
São mais de 1.300 profissionais que trabalham no maior programa de P&D da América Latina. 
142

 CPqD CONCLUI ENTREGA DE APLICAÇÕES PARA TV DIGITAL INTERATIVA. CPqD. 
Disponível em: <http://www.cpqd.com.br/imprensa-e-eventos/press-releases/6261-cpqd-

conclui-entrega-de-aplicacoes-para-tv-digital-interativa.html>. Acesso em: 31 jul. 2012.  

http://www.cpqd.com.br/imprensa-e-eventos/press-releases/6261-cpqd-conclui-entrega-de-aplicacoes-para-tv-digital-interativa.html
http://www.cpqd.com.br/imprensa-e-eventos/press-releases/6261-cpqd-conclui-entrega-de-aplicacoes-para-tv-digital-interativa.html
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Não apenas este, mas outros projetos como, por exemplo, os 

desenvolvidos pelo Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife (C.E.S.A.R) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) também trabalham no fomento ao desenvolvimento de aplicativos que 

possam ser parte da TV digital interativa aberta no Brasil. Geralmente os 

aplicativos desenvolvidos são voltados a serviços que auxiliem a vida da 

população.  

Para entender mais sobre o Ginga e o desenvolvimento dos aplicativos é 

preciso relembrar que, no lançamento da TV digital em 2007, o Ginga não 

estava pronto. Guido Lemos (2012), um dos pesquisadores responsáveis por 

desenvolver o Ginga, relembra que “em 2007, conseguiu trocar a 

compatibilidade com o padrão europeu por uma API nova e teve que refazer a 

norma, depois que você fecha a norma que você vai fazer o produto, então 

naquela época era impossível”. Diante dos desafios de criar uma nova norma e 

da dificuldade de fazer essa criação, houve demora para finalizar o projeto. Os 

pesquisadores da PUC e UFPB só terminaram as normas do Ginga em 

2009/2010, por isso o assunto da interatividade se tornou tabu, muito falado e 

pouco visto. Atualmente muitos televisores e set-top-boxes já possuem Ginga 

embarcado, entretanto o principal problema que surge são as implementações 

desenvolvidas sem estarem em conformidade com a norma, então alguns 

aplicativos funcionam e outros não. Guido Lemos (2012) explica porque isso 

vem acontecendo.  

 

Essas implementações foram feitas pelos fabricantes em um 
modelo que a gente decidiu lá atrás no fórum de auto-
certificação. Então, você tem a norma, você implementa e a 
responsabilidade de ter feito uma implementação conforme a 
norma é sua, fabricante. A gente vai passar por uma fase e 
essas coisas vão ter ainda uns ajustezinhos. 

 

 Segundo Guido Lemos (2012), o problema está na aplicação ou no 

middleware Ginga que pode estar implementado de maneira errônea, ou seja, 

ou o erro foi do fabricante da TV ou da emissora que desenvolveu o aplicativo 

sem conformidade. Nestes dois casos, quando o consumidor final detectar o 
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problema, a quem ele deverá reclamar? Este tipo de problema é visto aos 

olhos de Lemos como ônus do progresso, todos os fabricantes já possuem 

produtos com Ginga, a maioria das grandes emissoras no eixo Rio - São Paulo 

também está apostando nessa ideia e, quando algum erro aparecer, haverá 

uma iniciativa em conjunto para solucioná-lo desde que seja criada uma suíte 

de testes-padrão143. 

 A suíte de testes é algo muito discutido pela Sociedade Brasileira de 

Engenharia de Televisão, pois as emissoras acabam tendo que fazer testes no 

ar (enquanto a programação está sendo transmitida), já que não possuem 

infraestrutura para avaliarem suas criações. Paulo Feres (2012) entende que, 

trabalhando desta forma, as emissoras tornam-se amadoras quando não 

possuem um laboratório, pois trabalhar com software é mais difícil e exige mais 

cuidado com sua finalização.  A suíte de testes é necessária para que todos os 

fabricantes tenham seus produtos aprovados antes de lançarem o middleware 

e que as emissoras testem suas aplicações antes de colocarem no ar. Ricardo 

Minari (2011) da Visiontec, em entrevista144 ao pesquisador e jornalista Valdecir 

Becker, afirmou que “enquanto não houver regulamentação vai ficar 

complicado. Precisamos de uma suíte de testes para harmonizar todas as 

versões de middleware com as aplicações de todas as emissoras”. Ele afirma, 

ainda, que atualmente é impossível definir onde está o problema, se é a 

aplicação que não está compatível com a norma, se é o receptor, a 

transmissão ou todos esses juntos. É o que vem acontecendo com o aplicativo 

do Jornal da Band, desenvolvido pela HXD Interactive, onde alguns receptores 

não conseguem rodar o aplicativo. Salustiano Fagundes145 (2011) garante que 

a empresa solicitou pareceres técnicos pelas Universidades PUC-Rio e 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que garantiram que o código da 

aplicação estava correto. Fagundes garante que “hoje não existe conversor no 

                                                           
143

 A suíte de testes é importante para definir rotinas de avaliação de funções previstas no 
aplicativo, oferecer confiabilidade aos implementadores e influenciar na interoperabilidade dos 
sistemas oferecidos no mercado. 
144

 MINARI, Ricardo. Ginga. A interatividade em marcha lenta? Panorama Audiovisual, São 
Paulo, 23 mai. 2011. Entrevista concedida a Valdecir Becker. Disponível em: 
<http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-
lenta/>. Acesso em: 29 jan. 2012.   
145

 BECKER, Valdecir. Ginga. A interatividade em marcha lenta? Disponível em: 

<http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-
lenta/>. Acesso em: 29 jan. 2012.   

http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
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mercado 100% compatível com as normas do Ginga”, por isso há a insistência 

dos fabricantes e desenvolvedores para que seja criada uma suíte de testes 

que identifique onde estão os problemas com a norma Ginga. 

 A pesquisadora Cosette Castro (2012) afirmou, no Centro de Estudos da 

Mídia Alternativa Barão de Itararé, em um debate sobre os avanços do campo 

público na TV Digital, que o governo já investiu 150 milhões de reais na área de 

tecnologia digital, mas que os projetos de criação de novos conteúdos e 

aplicativos não passam do campo teórico. A autora afirmou, ainda, que o 

projeto de TV digital é frágil e a campanha para sua divulgação é ineficiente: “O 

Fórum Brasileiro de TV Digital e o governo parecem empurrar um para o outro 

a missão de construir uma campanha sólida”.  

 Apesar das informações apresentadas indicando insensibilidade do 

governo em investimentos no fomento ao Ginga, em dezembro de 2012 um 

anúncio feito pelo governo federal parece dar novo ânimo para a interatividade 

na TV Digital. O Ministério das Comunicações criou o Programa de Estímulo ao 

Desenvolvimento do Padrão Nacional de Interatividade da Televisão Digital 

Brasileira – Ginga Brasil e prevê investimentos no fomento de aplicativos de 

interatividade por meio de créditos orçamentários do próprio Ministério e de 

outros órgãos federais, patrocínios, investimentos de empresas e organizações 

da sociedade civil. A Portaria n. 482, publicada no dia 7 de dezembro de 2012 

tem como objetivo: 

 

I - Fomentar a criação e a difusão de conteúdos e aplicações 
interativas transmitidas por emissoras de televisão digital, com 
ênfase na produção independente; 
 
II - Promover a capacitação de profissionais e estudantes das 
áreas do audiovisual, design, tecnologia da informação, 
engenharia, dentre outras correlatas; 
 
III - Disponibilizar aos cidadãos brasileiros conteúdos e 
aplicações que proporcionem experiências de interatividade em 
atendimento às finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas da televisão digital brasileira; e 
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IV - Implementar e manter repositórios digitais públicos, 
destinados a abrigar conteúdos e aplicações multiplataforma146. 
 

 

Apesar dos recursos esperados serem de 50 milhões de reais, apenas 

10 milhões de reais estão garantidos, pois o restante faz parte de emenda 

parlamentar do Orçamento de 2013 para promoção de conteúdos digitais, do 

senador pelo PMDB de Roraima, Romero Jucá. 5 milhões de reais previstos na 

Lei Orçamentária para o Ginga Brasil serão destinados ao contrato firmado 

com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)147. O contrato contempla 

quatro ações que objetiva impulsionar o desenvolvimento de aplicativos: 

1) Capacitação de profissionais de TVs Públicas. 

2) Construção de laboratórios de testes de aplicativos Ginga em TVs 

Públicas a serem selecionadas pelo Ministério das Comunicações. 

3) A RPN disponibilizará um repositório de conteúdos e aplicativos 

interativos. 

4) Construção de uma rede de distribuição de conteúdo que servirá 

como plataforma de gerenciamento e compartilhamento de conteúdo. 

 

 Esse esforço do Ministério das Comunicações pretende estimular a 

participação da academia no desenvolvimento de aplicativos, além de fomentar 

a produção de conteúdo interativo em 2013. O que faltou por parte do governo 

no ano em que a interatividade foi lançada foi incentivar o desenvolvimento de 

conversores de baixo custo e dar continuidade no fomento ao Ginga para que a 

população, tanto de alta quanto de baixa renda pudessem ter acesso à TV 

digital interativa.  

 

                                                           
146

 PORTARIA Nº 482, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2012. Disponível em: 
http://www.lex.com.br/legis_24042595_PORTARIA_N_482_DE_6_DE_DEZEMBRO_DE_2012.
aspx. Acesso em: 08 dez. 2012. 
147

 INCENTIVO AO GINGA COMEÇA COM CONTRATO DE R$ 5 MILHÕES COM RNP. 
Convergência Digital. Disponível em: 
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=32594&sid=3. Acesso 
em: 15 dez. 2012.  

http://www.lex.com.br/legis_24042595_PORTARIA_N_482_DE_6_DE_DEZEMBRO_DE_2012.aspx
http://www.lex.com.br/legis_24042595_PORTARIA_N_482_DE_6_DE_DEZEMBRO_DE_2012.aspx
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=32594&sid=3
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5.3 Posicionamento da indústria 

 

Quando o Ginga foi definido como padrão brasileiro de interatividade um 

dos setores que sofreria impacto seria a indústria de televisores. No início, a 

indústria de aparelhos de TV não aceitou imediatamente lançar produtos que 

incluíssem o Ginga devido ao alto investimento que geraria, mas mesmo assim 

algumas empresas como a Sony e a LG investiram e lançaram aparelhos com 

o selo DTVi. Um dos argumentos por parte da indústria era que não adiantaria 

lançarem produtos com o Ginga, pois os radiodifusores não estavam 

produzindo conteúdo que justificasse tamanho investimento (BARBOSA, 2010). 

 Incluir um software recém-criado nos aparelhos de TV gerou muitas 

dúvidas para os fabricantes de TV, pois não havia uma suíte de testes que 

indicava que a implementação da TV estava seguindo as normas especificadas 

pelos desenvolvedores da tecnologia. Se um aplicativo criado pelo radiodifusor 

não funcionasse adequadamente no televisor, seria difícil identificar o 

responsável pelo erro. 

Atualmente as empresas LG, Sony, Philips e Panasonic embarcaram o 

middleware Ginga desenvolvido pela TOTVS, já a Samsung está investindo no 

desenvolvimento de middleware próprio e ainda não lançou nenhum televisor 

com o Ginga. Seguem os aparelhos de TV que já estão sendo comercializados 

com o Ginga embarcado: 
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Tabela 9: Lista de aparelhos de TV divididos por empresa que estão 
sendo comercializados com o Ginga embarcado. 

 

            LG 

Linha Time Machine: 

 LG LH45ED, 42”. 

 LG LH45ED, 47”. 
 

 

 

 

          Sony 

 BX305 – 32”. 

 BX405 – 40”. 

 EX305 – 32”. 

 EX405 – 32”, 40” e 46”. 

 EX505 – 40”, 46”, 55” e 60”. 

 EX605 Edge LED – 32”, 40” e 46”. 

 EX705 Edge LED – 32”, 40”, 46” e 52”. 

 NX705 Edge LED – 40” e 46”. 

 HX805 Edge LED 3D – 40” e 46”. 

 HX905 LED Local Dimming 3D – 52”. 

 LX905 LED LD 3D – 52” e 60”. 

 

 

          Philips 

 

 Série 4000  
           LED: 32″ (HD/Full HD). 
           LED: 42″e 47″(Full HD).  
 

 Série 5000 
LED: 32″ 
LED: 42″ 
LED: 47” (Full HD). 

 

 

    Semp Toshiba 

 

 LED: 55" (Full HD/3D). 

 LED: 65" (Full HD/3D). 

 LED: 46" (Full HD/3D). 

 LED: 46" (FULL HD/DTV). 

 LED:  40" (FULL HD/DTV). 

 LED:  32" (DTV). 

       

      Samsung 

 

― 

 

 

Outra questão relacionada à indústria que merece ser citada é a de que 

as empresas que vendem TV no Brasil são estrangeiras. O Brasil criou uma 

tecnologia específica – não existente em nenhum outro país, o middleware 

Ginga – que precisava de investimentos e alteração na linha de produção para 

se adequar à nova exigência. O quadro acima mostra que já há uma 

movimentação por parte das empresas em atender à exigência do governo de 

oferecer televisores com o Ginga embarcado. Apesar de a Samsung ainda não 

ter colocado no mercado TVs com Ginga, Diniz (2012) relata que a empresa 
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Samsung que é líder no mercado de TVs inteligentes investe em Pesquisa e 

Desenvolvimento - P&D - no Brasil.  

 

Além do novo Laboratório Samsung/C.E.S.A.R em Recife, a 
Samsung possui dois centros de Pesquisa & Desenvolvimento 
no país, localizados um em Manaus (AM) e outro em Campinas 
(SP). Na unidade de Manaus, as pesquisas se concentram em 
TV e especialmente em TV Digital. Em Campinas, o foco está 
na área de telefonia celular (DINIZ, 2012, p. 130). 

 

  

 Para que a TV digital interativa tenha sucesso, é preciso se atentar a 

algumas questões: primeiramente a relação entre os radiodifusores e os 

fabricantes de dispositivos de recepção deve estar pautada na padronização 

dos recursos interativos (interfaces de programação das apps interativas, 

formato de dados e modo de execução das apps). Aguinaldo Silva (2011), da 

empresa Envision, mostrou o problema que a falta de padronização gera no 

mercado a partir desta figura: 

 
 
Figura 24: Falta de padronização dos aplicativos interativos e receptores 
da indústria. 

 

Fonte: (SILVA, 2011). 

 



176 
 

 A figura 24 mostra o fator mais crítico que pode impactar no sucesso da 

interatividade, que é a falta de interoperabilidade entre radiodifusores e a 

indústria de recepção. Isso ocorre devido à multiplicidade de empresas e à falta 

de seguimento das normas adotadas pelo Fórum Brasileiro de TV Digital na 

produção de conteúdo e na fabricação de televisores. Atualmente o maior 

problema apontado é a falta de padronização do software embarcado nas TVs, 

pois dificulta a massificação da interatividade na TV digital. Cada empresa 

oferece uma plataforma proprietária que roda diferentes tipos de aplicativos, 

sendo que se fossem iguais, simplificaria e facilitaria aos emissores a geração 

de conteúdo. O maior argumento dos fabricantes é o alto custo da instalação 

do middleware nas TVs e também o impacto no modelo de negócios criado 

pelas TVs conectadas. “Isso porque, na IPTV, são os fabricantes de aparelhos 

que ganham com os programas interativos e, com a interatividade da TV digital 

aberta, esse negócio sai do aparelho de TV e vai para o radiodifusor” 

(AQUINO, 2011)148. 

 Um exemplo citado no item 3.4.2 do capítulo 3 mostra a postura da 

empresa de radiodifusão – SBT – onde força uma posição por parte dos 

fabricantes. A empresa anunciou que só firma parceria com empresas de 

televisores que ofereçam também o Ginga em suas Smart TVs. O lema da 

empresa é: “Broadband TV, apenas onde suportar Ginga”. Essa é uma 

iniciativa que força a indústria a pensar em interoperabilidade, indicando que os 

aparelhos de televisão sejam equipamentos que possam suportar diversos 

tipos de entrada de conteúdo, não ficando fechado apenas para os parceiros, 

como ocorre com as Smart TVs.  

 

 

 

 

                                                           
148

 AQUINO, Miriam. Governo publica consulta pública obrigando o Ginga na TV digital. Tele 

Síntese. 22 set. 2011. Disponível em: <http://telesintese.com.br/index.php/indice-geral-plantao-
em-destaque/78-plantao-em-destaque/18810-governo-publica-consulta-publica-obrigando-o-
ginga-na-tv-digital>. Acesso em: 22 set. 2011.  
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5.4 Ginga-J e os royalties 

 

Desde quando o Ginga começou a ser desenvolvido, o discurso em 

torno do software sempre esteve voltado ao “politicamente correto”, de que ele 

é um sistema aberto, software livre, livre de royalties, onde qualquer 

desenvolvedor poderia contribuir e ser um colaborador do seu crescimento. A 

TV digital brasileira foi inovadora ao oferecer esta solução de caráter open 

source, entretanto a questão dos royalties pode ser o maior entrave para que o 

Ginga possa ser considerado um sistema aberto.  

O Ginga possui duas infra-estruturas de execução das aplicações, uma 

utilizando NCL e outra utilizando a linguagem Java. A linguagem NCL é 

explicada pelo pesquisador Luiz Fernando Gomes Soares (2007), como tendo 

sido escolhida devido a uma recomendação da UIT-T (Setor de Normatização 

das Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações) para 

serviços de IPTV e também por ser uma implementação que já estava pronta 

desde 2007. Já a linguagem Java teve problemas por ter utilizado em seu 

desenvolvimento especificações desenvolvidas pela SUN Microsystems, que 

foi vendida posteriormente para a Oracle Corporation.  

A maioria das notícias e informações que se referem à TV digital reforça 

que uma de suas principais características é de o Ginga ser livre de royalties, 

entretanto o pagamento de royalties do Java continua na pauta do Fórum do 

SBTVD e da Oracle. Luiz Fernando Gomes Soares (2012) em resposta a carta 

do Grupo SouJava intitulada: Ginga-J: Abaixo Assinado a Favor de Java e 

Ginga-J no Padrão Brasileiro de TV Digital afirma que: 

 

Java não é livre de royalties. Uma implementação Ginga-J, não 
importa quem a desenvolveu, tem de passar pelo TDK [teste de 
compatibilidade] da Oracle e pagar por isso, por licença 
distribuída. Isso significa capital do país sendo enviado para 
fora do país; e o montante é grande. São dezenas de milhões 
de receptores que se espera vender por ano. 
Mais ainda, a certificação, ou seja, o direito de distribuição, é 
controlado por uma empresa. Isso fere o princípio de auto-
certificação, que desde o princípio guiou o SBTVD. Por mais 
idônea e imparcial que seja uma empresa, é temeroso que um 
país permita que seu padrão seja controlado por ela. [...] 

http://www.gingadf.com.br/blogGinga/?p=1935
http://www.gingadf.com.br/blogGinga/?p=1935
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Se a Oracle abdicasse dos royalties e tornasse o Java uma 
tecnologia de fato livre e permitisse a auto-certificação (ou a 
certificação feita por um órgão tipo o INMETRO), não haveria 
nenhum problema e não se estaria discutindo se deveríamos 
ter ou não o Ginga-J, além do Ginga-NCL, como uma extensão 
do Ginga149. 

 

 

O secretário-executivo do Ministério das Comunicações – Minicom - 

Cezar Alvarez (2012), em entrevista150 ao portal iG, ressaltou que a discussão 

no governo sobre a obrigatoriedade do Ginga-J em TVs e set-top-boxes 

continua e o governo aguarda por uma redução ou isenção do pagamento de 

royalties à Oracle pelo uso de especificações Java. Devido a esta questão, 

alguns países da América Latina (Figura 25) que adotaram o SBTVD, como é o 

caso da Argentina, optaram por utilizar apenas o Ginga-NCL, permitindo, 

assim, a exploração da interatividade sem pagamento de nada a mais. 

 

Figura 25: Países que podem adotar o Ginga como padrão para 
exploração da interatividade na TV Digital.  

 

Fonte: Portal iG151. 
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 CARTA DO PROF. LUIZ FERNANDO EM RESPOSTA AO ABAIXO ASSINADO. 5 jun. 
2012. Disponível em: <http://www.gingadf.com.br/blogGinga/?cat=11>. Acesso em 15 set. 
2012. 
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 ALVAREZ, Cezar. Ginga completo pode tornar TVs até R$ 300 mais caras. IG, São Paulo, 
10 abr. 2012. Entrevista concedida a Cláudia Tozetto. Disponível em: 
<http://www.auranet.com.br/artigos/ginga-completo-pode-tornar-tvs-ate-r-300-mais-caras>. 
Acesso em: 20 abr. 2012. 
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 TOZETTO, Cláudia. Após cinco anos, Ginga ainda engatinha no Brasil. Portal iG. 09 abr. 
2012. Disponível em: http://tecnologia.ig.com.br/especial/apos-cinco-anos-ginga-ainda-
engatinha-no-brasil/n1597734544041.html. Acesso em: 09 abr. 2012.   
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5.5 Falta de conhecimento das pessoas 

 

Guido Lemos (2012) estima que hoje existam cerca de dois milhões de 

receptores com Ginga embarcado, sendo que muitos consumidores não sabem 

que tem e nem como utilizar o recurso. Para que esta realidade seja 

modificada, é preciso que o governo se envolva mais no processo de orientar a 

população para que esta possa exigir e comprar aparelhos com interatividade, 

estimulando o avanço da tecnologia. Para os fabricantes, é necessário que o 

governo imponha a universalização dos modelos. Paulo Feres (2012), que 

trabalha no dia-a-dia da emissora de TV e está em contato com os 

telespectadores de Uberlândia, afirma que o mais difícil no processo de troca 

de tecnologia e adoção de algo totalmente diferente do que o público está 

acostumado é informar e conscientizar as pessoas de como funciona o novo 

produto. 

 

Para você ter uma ideia, como isso é complicado, hoje em dia 

nós temos dificuldade de passar para a população que existe 

TV digital e como ele faz para pegar a TV digital. Que é do ar, 

broadcast, a grande maioria hoje em dia compra um televisor 

grande, leva para casa, coloca parabólica ou liga no cabo e 

muitas vezes a gente descobre porque ele liga para cá e vai 

dizer que o nosso sinal piorou muito, porque pega da TV a 

cabo analógico, ele tinha uma televisãozinha de 29 (polegadas) 

e põe em uma de 52 (polegadas). A imagem fica horrorosa, ele 

liga para a gente reclamando e fala “esse negócio de TV digital 

de vocês é uma balela, porque eu comprei e aqui em casa 

piorou muito, eu não estou nada satisfeito, paguei caro por um 

televisor, lá na loja eles mostram uma coisa na minha casa é 

outra muito pior”. A gente já sabe. “Meu amigo está tudo bem 

eu vou mandar um técnico aí”. É só chegar lá, ligar a antena 

externa, sintonizar e pegar a televisão (digital), porque eles não 

sabem fazer isso. E está difícil. Agora como é que nós vamos 

passar isso para o povo e depois falar assim: “meu amigo, 

agora quando você conseguir acertar a TV digital, quando 

aparecer aquele izinho ali, você vai ter quer apertar esse 

botãozinho, você vai poder entrar aqui e navegar”, vai ser 

complicado (FERES, 2012).  
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De acordo com Paulo Feres (2012) todos os desafios que chegam junto 

com as mudanças estão sendo encarados de frente pela Rede Integração, a 

emissora espera que, quando começar a divulgar que a interatividade está no 

ar, haverá grande frisson entre os telespectadores para adquirir televisores 

com o recurso interativo. 

A Rede Integração de Uberlândia está confiante de que o serviço da 

interatividade utilizando Ginga possa se concretizar, mas não deixa de 

considerar um fator de risco: o aumento na base de usuários. É fundamental 

que o número de pessoas que tenham acesso às TVs com o middleware 

cresça, pois, se os usuários não estiverem comprando TVs com Ginga, todo o 

esforço terá sido em vão. De que adianta oferecerem aplicativos interativos se 

as pessoas não podem acessar? O maior desafio será informar as pessoas 

como funciona a interatividade e como deve ser feito para utilizarem o recurso 

em uma televisão que não tem o Ginga embarcado.  

Paulo Feres (2012), diretor de engenharia da Rede Integração, lança 

uma questão relevante: a comparação que o usuário fará da navegação em 

uma Smart TV e o uso da interatividade Ginga. Certamente essa concorrência 

trará resultados positivos para uma e negativos para outra, já que o usuário se 

fidelizará naquilo que é mais interessante. 
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5.6 Produção de conteúdo em ritmo lento 

 

 Matheus Colen (2011, p. 1) realizou uma pesquisa sobre a produção de 

conteúdo interativo no mercado brasileiro de televisão aberta em 2011 e iniciou 

seu trabalho fazendo diversas considerações. 

 

Quando falamos em implantar interatividade para a TV Digital 
usando o Ginga, as coisas se complicam um pouco mais. Esse 
recurso requer uma equipe de desenvolvimento de software 
trabalhando em conjunto com as produções dos programas e 
com a programação do canal. A interatividade também traz 
novas possibilidades para os modelos de negócios, mas para 
que esses modelos sejam eficientes eles precisam 
necessariamente que o público possua televisores compatíveis. 
Um bom canal de retorno é extremamente desejável. Portanto 
caímos numa espécie de beco sem saída, na medida em que 
não há dinheiro da publicidade para financiar a produção de 
interatividade, uma vez que não existe demanda expressiva do 
público para esse serviço. A relativa ausência de conteúdos 
interativos dificulta a formação da demanda. Além disso, se a 
população não tiver o televisor com o Ginga instalado e não 
aprender a usar a interatividade, essa demanda dificilmente 
existirá. 

 

Essas considerações que já foram também apontadas ao longo deste 

trabalho indicam um cenário onde há pouco conteúdo interativo sendo 

desenvolvido. O pesquisador Luiz Fernando Gomes Soares152 (2011) assinala 

a falta de modelo de negócios sendo o maior motivo para que emissoras e 

empresas interessadas não invistam em conteúdo e desenvolvam a 

interatividade na TV, portanto ainda não se pode afirmar que existam 

conteúdos novos, mas sim tentativas de se colocar informação adicional na tela 

da TV. Para a interatividade ser desejada pelo consumidor, é necessário 

investir em conteúdo, oferecer novidades e recursos que agreguem valor ao 

que está sendo disponibilizado nas aplicações interativas.  

Apesar das novidades lançadas pelas emissoras, ainda há pouco 

conteúdo inovador quando comparado ao potencial de desenvolvimento que as 

                                                           
152

 SOARES, Luiz Fernando Gomes. Entrevista com Luiz Fernando: O criador do Ginga. “Estou 

feliz e preocupado”. IDGNOW!. São Paulo, 29 mar. 2011. Entrevista concedida a Cristina De 
Luca. Disponível em: <http://itvbr.com.br/blog/?p=1049>. Acesso em: 15 abr. 2011. 

http://itvbr.com.br/blog/?p=1049
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empresas possuem. Enquanto o consumidor não se sentir atraído pelo 

conteúdo disponibilizado, a interatividade não será um fator primordial na hora 

de o consumidor comprar uma TV com o recurso ou investir nessa tecnologia. 

A falta de produção de conteúdo interativo por parte das emissoras é atribuída 

pelo pesquisador Marcelo Zuffo153 (2012) como sendo parte do problema para 

o não fortalecimento do Ginga e sua não consolidação, outra limitação do 

sistema é a falta de canal de retorno próprio. Esses dois fatores fazem com que 

a plataforma não atraia completamente o usuário. 

Ainda relacionado ao conteúdo, é preciso ressaltar que o radiodifusor, 

devido à concorrência no mercado de TVs conectadas, teme perda de 

audiência pela quantidade de recursos ofertados ao usuário, mas o que os 

radiodifusores têm que se diferencia dos diversos provedores de conteúdo da 

TV conectada é o seu conteúdo. O grande desafio do radiodifusor é ser capaz 

de integrar as soluções interativas à qualidade com a disponibilidade: múltiplas 

telas, conteúdo não linear e uso transparente e integrado dos meios de 

distribuição, seja broadcast ou broadband.  

Uma das hipóteses que pode ser atribuída à falta de criatividade e ao 

pouco desenvolvimento de conteúdo interativo está relacionada às equipes 

envolvidas em seu processo de criação, pois muitos aplicativos são pensados e 

executados por engenheiros ou pessoas com formação nas chamadas ciências 

“duras”, cuja preocupação maior é com a técnica, não havendo envolvimento 

de profissionais com conhecimento relacionado à criatividade e qualidade que 

atraia a atenção do consumidor. A ideia de aproximar as ciências da 

comunicação com as da engenharia é uma das propostas do pesquisador 

Sebastião Squirra (2011). Para o autor, a multiplicidade de plataformas digitais 

criadas pelo homem para atender à modernidade reafirma a necessidade de se 

moldar, adaptar e construir novos modelos científicos. Esses modelos 

necessitam de interação acadêmica através da criação de grupos de pesquisa 

                                                           
153

 In: BECKER, Valdecir. Ginga. A interatividade em marcha lenta? Panorama Audiovisual, 
São Paulo, 23 mai. 2011. Disponível em: 
<http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-
lenta/>. Acesso em: 29 jan. 2012.   

 

http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2011/05/23/ginga-a-interatividade-em-marcha-lenta/
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de áreas como: engenharia, neurociência, ciências da informação e 

comunicação.  

 
O setor acadêmico das engenharias tem se destacado no 
desenvolvimento, nas parcerias e nas transferências para a 
indústria, participando assim das inovações que surgem com 
frequência assustadoramente alta. Todavia, tal processo não 
se constata no segmento acadêmico da Comunicação que 
vem, historicamente, evitando as pesquisas aplicadas. Por 
isso, a área tem sido colocada a reboque do mercado, diferente 
do que se passa no exterior, onde reconfigurações foram feitas 
décadas atrás com a constituição de cursos e laboratórios 
voltados para o domínio científico das tecnologias da 
comunicação (é o caso do MediaLab no MIT/EUA, etc.) 
(SQUIRRA, 2011, p. 74). 

 

 

Os aparatos técnicos utilizados nos processos midiáticos criados pelos 

engenheiros não recebem indicações dos comunicadores, reforçando a 

“ditadura da técnica” sobre esta área do conhecimento. Neste sentido, a TV 

digital interativa demonstra, na prática, a realidade apontada por Squirra 

(2011), já que seu desenvolvimento teve como promotores envolvidos 

instituições de pesquisa e pesquisadores das ciências exatas, ficando a cargo 

dos comunicadores produzirem conteúdo em cima de plataformas que, na 

maioria das vezes, não atendem à estética e conformidade com os parâmetros 

utilizados pelos produtores de informação. 
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5.7 Modelo de negócios em suspenso 

 

Um fator que compromete a falta de investimentos e crença das 

emissoras na TV interativa está diretamente relacionado à ausência de modelo 

de negócios que justifique tamanho investimento na nova tecnologia. Desde o 

lançamento do Ginga não houve, por parte das emissoras, empenho para 

investir em variedade de aplicativos e nem esforço para que iniciassem ou 

fomentassem uma campanha a favor da interatividade. Francisco Machado 

Filho (2011, p. 171) afirma que “som ent e q uand o as em issoras 

soub erem  com o t ir ar  p roveit o  f inanceiro  d as ap licações in t erat ivas 

é q ue elas serão  d isp on ib ilizad as p ara os t elesp ect ad o res”.  

 A televisão brasileira, ao longo de seus mais de 60 anos, já passou por 

diversas ondas de mudança, mas nenhuma que pudesse abalar seu monopólio 

ou ameaçasse seu modelo de negócios. Entretanto, com a inserção e maior 

adesão da população da TV a cabo e novas plataformas de distribuição de 

vídeo, como IPTV, Broadband TV, satélite e micro-ondas, inicia-se o processo 

de fragmentação da audiência, acionando o alerta dos radiodifusores quanto ao 

seu modelo de negócios. Será que, com a chegada das TVs conectadas, 

aumento na base de usuários das TVs a cabo, IPTV, a dispersão da atenção 

dos telespectadores com as multitelas, internet, interatividade, entre outros, o 

modelo de negócios da televisão será alterado?  

 Quando a interatividade começou a ser inserida na programação, as 

emissoras não conseguiram pensar em um modelo de negócios que 

justificasse seu investimento e garantisse aumento nos lucros, por isso o 

investimento no Ginga continua a passos lentos. Iniciativas de emissoras como 

o SBT de colocar 24 horas no ar um modelo de interatividade utilizando Ginga, 

firmar parceria com a Sony e oferecer ao usuário conteúdo sob demanda 

demonstra coragem e a aposta em acompanhar a evolução da tecnologia, 

aguardando a resposta do público se este é o caminho a seguir no futuro.  
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5.8 Os displays 

 

 Este trabalho apresentou em sua discussão teórica uma mudança de 

conceito do universo televisivo tanto no que concernem as alterações de ordem 

técnica quanto as que envolvem a questão cultural de mudança na forma de 

consumo desta mídia. Um meio de comunicação que se desenvolveu em cima 

de um tipo específico de distribuição de conteúdo, como é o caso da TV, 

quando passa por um rearranjo, em pouco tempo pode não saber como 

acompanhar tamanha evolução. Apesar de a TV ser o maior meio de 

comunicação do país, com a chegada da digitalização da TV, muitas mudanças 

se impõem fazendo com que os radiodifusores sejam obrigados a fazer 

investimentos e a arriscarem uma nova forma de distribuição de conteúdo. 

Uma das principais mudanças culturais com que o consumidor começa a se 

acostumar devido ao uso frequente da internet é o consumo de conteúdo sob 

demanda. Poder assistir ao programa favorito no horário que quiser é algo que 

a TV não permite, mas que já acontece na TV a cabo e em alguns displays. 

Segundo Squirra e Oliveira (2012, p. 80) 

 

nessa profunda mudança de bases midiáticas, percebe-se que 
a sociedade passou a conviver com múltiplos displays (com 
cores exuberantes, leves, simples etc.) e aplicações interativas 
e em mobilidade que aquele equipamento original não 
possibilitava em seus hoje considerados singelos processos de 
transmissão de conteúdos. 

 

Os displays podem ser considerados como uma evolução da TV e dos 

computadores quando ganham todas as funcionalidades existentes em ambos 

os aparelhos, oferecendo às pessoas o máximo de conexão, imersão e 

domínio. Os displays suportam qualquer tipo de mídia, são como telas que 

recebem sinal ou conexões vindas do ar, wi-fi ou rede, a interatividade é nativa, 

está incorporada ao aparelho. Não é preciso ser vidente para saber que este é 

o caminhos das telas, serem um meio de comunicação que permite qualquer 

tipo de troca informacional, garantindo ao usuário conexão rápida e satisfação 

ao oferecer inúmeros recursos tecnológicos.  
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 Nas dezenas de entrevistas realizadas nesta pesquisa a maioria dos 

entrevistados afirmou que a TV como conhecemos não será mais a mesma, 

sua plataforma já começou a ser alterada quando o sistema analógico migrou 

para o digital. Por mais que essa realidade demore a atingir toda a população, 

ela já começou seu processo quando as pessoas compraram aparelhos que se 

conectam à internet, acessam a TV pelo ar, recebem aplicativos de diversas 

fontes, dando acesso ao telespectador a uma multiplicidade de informações 

vindas de diferentes emissores. É importante ressaltar que hoje o uso da TV 

não está diminuindo frente à internet, mas há uma grande demanda de acesso 

ao conteúdo broadcast de maneira não linear e em telas de dispositivos 

diferentes da TV. A maior tendência é o crescente uso simultâneo de TV e 

internet. Uma pesquisa154 da Harris Interactive afirma que, nos Estados Unidos, 

o uso simultâneo de TV e novas mídias é: 

 

 TV com internet: 56% 

 TV com redes sociais: 40% 

 TV com celular: 37% 

 

E, no Brasil, a pesquisa155 “Brasil conectado – Hábitos de consumo de 

mídia” revela que a utilização de TV simultaneamente à internet é feita por seis 

de cada dez brasileiros. A pesquisa também aponta que as mulheres são as 

que mais utilizam o computador associado à TV. 

 

 TV com internet: 61% dos usuários brasileiros de internet (6 de cada 10) 

 

O uso de múltiplas telas começa a ganhar corpo no Brasil, seguindo a 

tendência americana. Apesar de o desenvolvimento de produtos e conteúdo 

                                                           
154

 Pesquisa citada por Rodrigo Arnaut em palestra ministrada sobre “Novas Mídias na TV” no 
Congresso da SET de 2011.  
155

 Pesquisa “Brasil conectado – Hábitos de consumo de mídia” realizada em março de 2012 
pelo Interactive Advertising Bureau – IAB e comScore. Disponível em: 
http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf. Acesso em: 
15 set. 2012.  

http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf
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utilizando o Ginga estar caminhando a passos lentos, o mercado que mais 

parece promissor é o das TVs conectadas, displays e telas com conexão.  

Os displays já fazem parte do cotidiano das pessoas (dos incluídos 

digitais), as possibilidades de recepção de conteúdo podem ser pelo Personal 

computer, smartphone, tablet, TV e o que é mais fantástico é que o usuário não 

precisa estar sentado em uma cadeira na sala de casa, mas pode estar dentro 

do carro, aguardando uma consulta médica, no metrô, etc. Há cinco anos era 

incipiente tanta conexão, mas em pouco tempo a tecnologia avançou tanto que 

já está tornando-se lugar-comum estar conectado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A televisão aberta no Brasil é o principal meio de informação de grande 

parte da população do País e seu alcance é muito significativo para os quase 

194 milhões de brasileiros. Por ser um meio de comunicação tão poderoso, 

quando surgem inovações como, por exemplo, a questão da digitalização do 

sinal, interatividade e tecnologia agregada a esta mídia, a academia começa a 

pensar e a fazer questionamentos sobre os impactos da nova tecnologia no 

meio, já o setor da indústria inicia o processo de desenvolver produtos 

baseados na nova plataforma tecnológica. Os radiodifusores enfrentam hoje a 

concorrência com novas formas de distribuição de conteúdo como as TVs 

conectadas, TV pela internet (IPTV), TV por cabo, TV via satélite e começam a 

pensar como enfrentar e vencer este desafio. 

Esta pesquisa começou a ser esboçada no início de 2009, o momento 

era de euforia pelo que estava por vir quanto à interatividade na TV digital, a 

busca por respostas aos questionamentos iniciais foi um grande desafio, pois o 

middleware Ginga estava quase pronto e o mercado aguardava a chegada 

dessa ferramenta para avaliar os recursos disponíveis, entender o que seria 

possível desenvolver para atrair o consumidor e aumentar os lucros através da 

exploração de um novo modelo de negócios.  

Inicialmente, a pesquisa buscou detalhes do modelo de interatividade 

adotado no Brasil a partir dos Decretos publicados no país. Constatou-se que 

entre os objetivos do Decreto 4.901 de 26 de novembro de 2003, que instituiu o 

SBTVD no Brasil, estava propiciar a inclusão social e digital da população, 

estabelecer ações e modelos de negócios para a televisão digital adequados à 

realidade econômica e empresarial do País, bem como oferecer educação à 

distância via TV. Já no Decreto 5.820 de 29 de junho de 2006, que dispõe 

sobre a implantação do SBTVD, a interatividade é citada como uma ferramenta 

que pode ser explorada juntamente à recepção em alta definição e recepção 

fixa, móvel e portátil.  
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No caso da interatividade, com a publicação destes Decretos, houve a 

expectativa de que a TV se transformasse em um terminal de acesso 

oferecendo serviços à população como, por exemplo, educação à distância, 

além da oportunidade de troca comunicacional entre consumidor e radiodifusor. 

Com o início das transmissões digitais em 2007, sem interatividade na TV, o 

consumidor, o radiodifusor, a indústria e as empresas desenvolvedoras de 

aplicativos tiveram que esperar por dois anos até que o Ginga ficasse pronto. 

Os consumidores aguardavam serviços que fossem ser úteis com a TV digital 

interativa, informação, inovação na programação e imersão que justificasse 

tamanho investimento feito pelo governo no desenvolvimento do Ginga, das 

emissoras em conteúdo e da indústria em aparelhos de TV adaptados à nova 

tecnologia. Estes anos de espera podem ter sido cruciais para a interatividade, 

pois a indústria demorou a oferecer no mercado televisores com Ginga e as 

empresas também demoraram a investir em aplicativos não sabendo como 

monetizar o investimento neste recurso.  

O momento de investir e colocar a atenção no Ginga passou. O governo 

estimulou as universidades e centros de pesquisa na criação do middleware, 

mas não manteve o incentivo. Desta forma, a interatividade ficou prejudicada e 

encontra-se ainda em um nível incipiente de desenvolvimento, por isso para o 

setor da radiodifusão, investir no desenvolvimento de conteúdo interativo torna-

se oneroso sem previsão de retorno do investimento. A interatividade local é 

definida como aquela que não transmite dados, apenas os armazena no set-

top-box, sendo atualizados pela emissora (guia de programação, sinopse de 

programa), e vem sendo a principal forma de interatividade explorada pela TV 

Digital interativa. Alex Primo (2000, p. 6) considera que o que era esperado da 

interatividade na TV seria a “possibilidade de resposta autônoma, criativa e não 

prevista da audiência”, dando autonomia ao usuário. 

O StickerCenter e o aplicativo desenvolvido pela HXD Interactive para o 

MGTV da Rede Integração foram os dois produtos escolhidos para análise 

neste trabalho já que se baseiam no Ginga e estavam em destaque na época 

de escolha do tema de pesquisa. Com a chegada da TV digital e das TVs 

conectadas a TOTVS apostou na junção dos sistemas para atrair o consumidor 

comercializando o StickerCenter. A empresa vem buscando um nicho de 
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mercado para emplacar o produto que une broadband e broadcast TV, mas a 

falta de interesse do consumidor no StickerCenter ficou demonstrada na 

mínima quantidade de downloads de aplicativos já feitos pelos usuários e na 

pouca quantidade de aplicativos desenvolvidos. Alguns aplicativos não 

cumprem a função que estão dispostos, por exemplo, o aplicativo de compras 

do Extra não permite concluir uma compra pela TV, o consumidor escolhe um 

produto, mas deve acessar o site Extra.com.br ou ligar no 0800 da empresa 

para finalizar o pagamento. 

Já a Rede Integração conhecida por investir em inovação, quis ser a 

primeira emissora de TV do interior a colocar a interatividade no ar em um 

telejornal, mas ainda não conseguiu oferecer o recurso. A empresa por meio de 

seu proprietário não avaliou os riscos de se investir em uma tecnologia nova e 

vem amargando o investimento feito em algo que não pode ser colocado no ar.  

Enquanto o aplicativo da Rede Integração tem a proposta de levar ao 

telespectador local informações sobre serviços, oferecer notícias sobre a 

cidade de Uberlândia, o StickerCenter tem como foco dar opções de conteúdo 

e entretenimento ao telespectador a partir de aplicativos oferecidos em uma 

loja on-line. Ambas as empresas acreditaram e ainda apostam que o 

consumidor irá dedicar tempo e dinheiro no uso da interatividade na TV aberta, 

mesmo que esta realidade ainda não se confirme. No caso do telejornal 

interativo procuramos demonstrar que a emissora Rede Integração vem 

investindo, desde 2009, em um recurso que até agora não foi disponibilizado 

para acesso pela população de Uberlândia. Todo o investimento foi feito pela 

emissora, mas ainda sem resultado, por não oferecerem a interatividade não 

podem saber como será sua receptividade, se poderão recuperar o 

investimento testando um novo modelo de negócios e se a população aderirá 

ao serviço. A empresa ficou refém, tanto da Rede Globo que centralizou a 

decisão de como os aplicativos deveriam ser a partir de um padrão fixado por 

ela, quanto da HXD Interactive que precisou de mais tempo para desenvolver 

as alterações.   

Ficou demonstrado que os dois produtos que utilizam em sua base 

tecnológica o middleware Ginga ainda não alcançaram a popularidade e 

destaque no mercado por diversos fatores. São fatores que implicam 
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diretamente em seu desenvolvimento como a falta de canal de retorno, a falta 

de conhecimento das pessoas sobre o que é a interatividade, o posicionamento 

da indústria no desenvolvimento de TVs conectadas e TVs com o Ginga 

embarcado, a indefinição de um modelo de negócios que contemple a 

interatividade e a falta de investimento pelo governo e em conteúdo interativo 

pelos radiodifusores.  

Apesar de televisores com o selo DTVI estarem chegando aos lares 

brasileiros e o governo ter obrigado a indústria a instalar o Ginga nos 

televisores, ainda será preciso um longo período de tempo para que toda a 

população tenha TVs com Ginga. Primeiro porque a maioria dos aparelhos está 

sendo comercializado sem o middleware e segundo porque levará décadas até 

que toda a população tenha trocado seus televisores antigos por novos ou 

terem adaptado os antigos televisores para que recebam o sinal digital e a 

interatividade pelo set-top-box.  

A especialidade dos emissores é prover conteúdo, mas quando 

inúmeras mudanças tecnológicas começam a invadir um mercado que esteve 

inalterado por várias décadas inicia-se um processo de insegurança e dúvidas 

de como encarar as transformações que chegam. O grande desafio da 

radiodifusão atualmente é descobrir um modelo de negócios viável que 

contemple o investimento em conteúdo interativo, no momento em que 

diversas plataformas de conteúdo surgem oferecendo aplicativos próprios de 

cada fabricante. Aparelhos como os Smartphones e os Tablets começam a 

competir com a TV quando roubam a atenção do consumidor como segunda 

tela. Outra realidade que se apresenta, conforme apresentado ao longo desta 

pesquisa, é a grande demanda de acesso ao conteúdo dos broadcasts de 

maneira não linear em telas de dispositivos diferentes da TV. Os displays e a 

conexão nativa são os recursos que mais farão a diferença ao consumidor no 

momento de decidir que conteúdo escolher para assistir. São tecnologias que 

se instalam e passam a coexistir, obrigando o mercado da radiodifusão a 

desenvolver e a criar mecanismos que não permitam a perda de audiência.  

Enquanto as emissoras trabalham vagarosamente a disponibilização da 

interatividade, pois ainda são poucas as que oferecem alguma informação 

utilizando o Ginga (principalmente na Grande São Paulo e Rio de Janeiro), as 
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Smart TVs já começaram a invadir o mercado por oferecerem uma variedade 

de aplicativos, acesso a redes sociais e vídeos sem precisar estar em 

consonância com o conteúdo do radiodifusor. Este pode ser o principal motivo 

para que a interatividade baseada no Ginga não se popularize no País, já que o 

consumidor começa a se acostumar a ter acesso a conteúdos oferecidos na 

rede, a qualquer hora, sem a rigidez da grade de programação. O acesso pela 

TV conectada a vídeos pelo YouTube, Netflix, por exemplo, oferecem 

comodidade ao consumidor alterando o modelo tradicional da televisão e 

impactando no bem mais precioso da televisão: sua audiência. 

Retomando uma das perguntas que nortearam esta pesquisa, como o 

questionamento se a televisão pode ser interativa, visualiza-se que a TV possui 

limitações técnicas quanto a se transformar em um veículo de comunicação 

que ofereça aos usuários troca de informações e uma imersão como ocorre 

com os computadores conectados. Além da questão tecnológica, entram 

também pontos relativos aos interesses dos radiodifusores em migrar de um 

modelo de negócios consolidado e lucrativo para uma tecnologia (Ginga) que 

não alterará o modelo da televisão. Ainda que sejam fomentadas tantas 

questões sobre o tema, é forte a idéia de que a interatividade na TV Digital 

brasileira não atingirá as expectativas de troca comunicacional de nível pleno 

entre emissor e telespectador a partir da interatividade, pois seu uso será 

limitado pelo canal de retorno e o conteúdo decidido (restrito) pelos 

radiodifusores.  

Opiniões divergentes sobre o Ginga fazem surgir mais dúvidas e 

incertezas sobre o seu futuro. Apesar de o cenário da interatividade na TV 

aberta digital ter inúmeros fatores que impeçam seu desenvolvimento, ele 

também mostra que talvez a interatividade seja melhor explorada quando for 

utilizada servindo de terminal de acesso às pessoas de baixa renda pela TV 

Pública, facilitando o agendamento de consultas em postos de saúde, acesso 

ao INSS, informações sobre aposentadoria, banco, entre outros. Por estar no 

decreto de criação da TV digital, a inclusão digital, é mais um motivo para que 

a TV como plataforma comunicacional tenha investimentos do governo e possa 

ampliar o acesso à informação.  
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A interatividade explorada pela radiodifusão representa, por enquanto, 

uma possibilidade tecnológica que não trará impacto ao consumo de 

informações dos consumidores. Outro ponto a ser enfatizado é a pobreza de 

informações relevantes a serem oferecidas ao consumidor por meio da 

interatividade, pois informações de personagens da novela, sinopse do 

programa, receita, previsão do tempo, não podem ser acessadas pelos 

consumidores pela segunda tela no seu smartphone, tablet ou notebook? A 

pesquisa da Interactive Advertising Bureau realizada em março de 2012 no 

Brasil (Brasil conectado – Hábitos de consumo de mídia) citada no último 

capítulo apontou que hoje, de dez brasileiros que são usuários de internet, seis 

assistem TV ao mesmo tempo em que manuseiam outros aparelhos 

conectados. O dado é revelador e indica uma tendência de consumo. De forma 

alguma queremos sacramentar aqui o comportamento do consumidor, 

entretanto, diante desta realidade, fica claro que a forma como as pessoas 

consomem conteúdo mudou, fomentando o que Henry Jenkins (2008, p. 312) 

chamou no livro Cultura da Convergência de “substituição do consumo 

individualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em 

rede”. 

Conclui-se, portanto, que a interatividade na TV digital perpassa não 

apenas pelas questões de aprimoramento de tecnologia e pelo fator econômico 

(lucratividade) dos radiodifusores ao investirem em uma nova ferramenta 

tecnológica, mas também pelas alterações de comportamento dos 

consumidores em relação às novas mídias. Este trabalho discutiu questões que 

podem servir de ponto de partida para outras pesquisas acadêmicas 

relacionadas ao tema da interatividade na TV Digital, espera-se que novas 

investigações sejam feitas em consonância às áreas da comunicação e da 

engenharia/tecnologia.  
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Relação de emissoras divididas por Região/cidade que recebem o sinal 
digital. 

Região Sudeste 

Vitória: Emissoras: TV Gazeta (afiliada 
da Rede Globo) e TV Vitória (afiliada da 
Rede Record). 

Santos: Emissora: TV Tribuna (afiliada 
da Rede Globo).  

Uberlândia: Emissora: Rede Integração 
(afiliada da Rede Globo). 

Sorocaba: Emissoras: TV TEM (afiliada 
da Rede Globo) e SBT Sorocaba (afiliada 
ao SBT).  

São José do Rio Preto: Emissora: Rede 
Vida. 

Ribeirão Preto: Emissora: EPTV (afiliada 
da Rede Globo) e Rede Bandeirantes. 

São Paulo: Emissoras: CBI, MTV Brasil, 
Rede 21, Rede Bandeirantes, Rede 
Globo, Rede Record, SBT, Rede TV, TV 
Cultura, TV Gazeta e ALESP. 

São José dos Campos: Emissora: TV 
Vanguarda (afiliada Rede Globo) e TV 
Bandeirantes. 

Belo Horizonte: Emissoras: Rede Globo, 
Rede Record, Rede Bandeirantes, Rede 
TV, TV Alterosa (afiliada SBT) e Rede 
Minas. 

Mogi das Cruzes: Emissora: TV 
Diário (afiliada Rede Globo). 

Rio de Janeiro: Emissoras: Rede 
Bandeirantes, Rede Globo, Rede Record, 
Rede TV, TV Brasil (Radiobrás) e TV 
Ideal SD. 

Taubaté: Emissora: TV Vanguarda 
(afiliada Rede Globo) e Rede 
Bandeirantes. 

Campinas: Emissora: EPTV (afiliada da 
Rede Globo), Rede Bandeirantes e TV 
Brasil (afiliada da Rede Record). 

São Carlos: Emissora: EPTV (afiliada 
Rede Globo). 

Ribeirão Preto: Emissora: EPTV. Uberaba: Emissora: Rede Integração 
(afiliada Rede Globo) e Rede 
Bandeirantes. 

Jundiaí: Emissora: Rede Vida Digital HD. Ituiutaba: Emissora: Rede Integração 
(afiliada Rede Globo). 

Poços de Caldas: Emissora: EPTV 
(afiliada Rede Globo). 
 

Presidente Prudente: Emissora: Rede 
Bandeirantes e TV Fronteira (afiliada 
Rede Globo). 

Varginha: Emissora: EPTV (afiliada 
Rede Globo) 
 

Elói Mendes: Emissora: EPTV (afiliada 
Rede Globo). 
 

Região Nordeste 

Teresina: Emissora: TV Cidade Verde 
(afiliada do SBT), TV Antena 10 (afiliada 
da Rede Record), TV Clube (afiliada da 
Rede Globo). 

Aracaju: Emissora: TV Atalaia (afiliada 
da Rede Record)e TV Sergipe (afiliada da 
Rede Globo). 

Recife: Emissoras: Globo Nordeste, TV 
Jornal do Comércio (afiliada do SBT) e 
Rede TV. 

Fortaleza: Emissora: TV Verdes Mares 
(afiliada da Rede Globo) e TV Jangadeiro 
(afiliada do SBT), Rede TV e TV União. 

São Luís: Emissora: TV Mirante (afiliada 
da Rede Globo). 

Salvador: Emissora TV Bahia (afiliada da 
Rede Globo), TV Aratu (afiliada do SBT), 
Rede Bandeirantes e TV Itapoan (afiliada 
Rede Record). 

João Pessoa: Emissora: TV Cabo 
Branco (afiliada da Rede Globo). 

Natal: Emissora: TV Inter Cabugi (afiliada 
da Rede Globo) e Rede Bandeirantes. 

Maceió: Emissora: TV Gazeta (afiliada 
Rede Globo) e TV Pajuçara (afiliada 
Rede Record). 
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Região Centro-Oeste 

Brasília e regiões administrativas 
(Taguatinga, Guará, Sobradinho): 
Emissoras: TV Brasil, TV Globo,  TV 
Justiça, Rede Record. 

Luziânia: Emissora: TV Rio Vermelho 
(afiliada Rede Globo). 
 

Campo Grande: Emissora: TV Morena 
(afiliada da Rede Globo), TV MS  (afiliada 
da Record) e Rede TV. 

Anápolis: Emissora: TV Tocantins 
(afiliada Rede Globo). 

Cuiabá: Emissora: TV Centro América 
(afiliada da Rede Globo) e Gazeta de 
Cuiabá (afiliada Rede Record). 

Goiânia: Emissoras: Rede Anhanguera 
de Televisão (afiliada Rede Globo), Rede 
Record e TV Serra Dourada (afiliada do 
SBT). 

Palmas: Emissora: TV Anhanguera 
(afiliada Rede Globo). 

 

Região Norte 

Belém: Emissoras: RBA (afiliada da 
Band), TV Liberal (afiliada da Rede 
Globo) e Rede Record. 

Porto Velho: Emissora: TV Candelária 
(afiliada Rede Record). 

Manaus: Emissora: Rádio TV do 
Amazonas (afiliada da Rede Globo), TV A 
Crítica (afiliada da Rede Record) e Rede 
Bandeirantes. 

 

Região Sul 

Joinville: Emissora: Companhia 
Catarinense de Rádio e Televisão, RBS 
TV (afiliada da Rede Globo). 

Cascavel: Emissora: TV Tarobá (afiliada 
da Band). 
 

Londrina: Emissora: TV Tarobá (afiliada 
da Band), RPCTV Coroados (afiliada da 
Rede Globo). 

 Curitiba: Emissora: Rede RPC (afiliada 
da Rede Globo), Rede Bandeirantes e 
Rede Mercosul. 

 
Maringá: Emissora: RPC TV (afiliada 
Rede Globo). 

Florianópolis: Emissora: RBS (afiliada 
da Rede Globo). 

Foz do Iguaçu: Emissora: RPC TV Foz 
do Iguaçu (afiliada Rede Globo). 
 

Porto Alegre: Emissora: Rede RBS 
(afiliada da Rede Globo), TV Record, 
Rede Bandeirantes e SBT.  

FONTE: Fórum SBTVD 
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Entrevistados:  
Guido Lemos – Professor Doutor do Departamento de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco. Coordenador e fundador do Laboratório 
de Aplicações de Vídeo Digital. 
Paulo Feres – Diretor de engenharia da Rede Integração 
Local: Rede Integração, Uberlândia, Minas Gerais 
Data: jan. 2012. 
 
 
Guido – brasileiro está muito devagar nessa história, tinha que estar mais... já 
anunciaram mais de uma vez fizeram a consulta publica, mas teve uma reação 
muito forte dos fabricantes de receptores e eles estão, na minha leitura, 
demorando demais para publicar isso.  
 
Taís – qual seu trabalho aqui com a TV Integração? 
 
Guido – eu vim aqui no ano passado e falei pra eles sobre interatividade, sobre 
as possibilidades de exploração, porque eles montaram uma infra-estrutura 
para a TV digital, porque não tem nenhum serviço novo, mas tem uma imagem 
melhor, eu vim aqui fazer uma palestra pra turma. 
 
Taís – Paulo, porque vocês decidiram entrar na onda da TV digital interativa? 
 
Paulo Feres – eu vou te dizer especificamente da interativa, não só da 
interativa, eu vou ter que te contar a história, voltar um pouco no tempo, porque 
na verdade esta emissora aqui é a primeira afiliada da rede globo, ou quando 
ela começou a transmitir o sinal da rede globo, não existia nem rede globo, 
existia globo, o dr. Tubal, na verdade assistia o jornal nacional há um tempo 
atrás no rio e gostou  da cobertura que fizeram e depois ele foi procurar a 
globo. E disse “ó, eu quero transmitir o sinal de vocês” a globo acho que a 
quarta em São Paulo e a terceira no Rio. O pioneirismo começou aí. Depois 
eles começaram a fazer o jornal local, enfim eu não sei se vou lembrar de tudo 
que foi feito primeiro, mas haja vista, por exemplo, o rádio digital, que aqui no 
Brasil ainda não tem o sistema do radio digital, que é o sistema ibok, hoje nós 
já transmitimos o rádio digital há 3 anos com multiprogramação. Se você ligar a 
cultura HD ela é HD realmente e no Brasil não tá homologado o rádio digital a 
gente está em caráter experimental. Nós somos a décima segunda emissora 
do Brasil a transmitir TV digital e olha que quando eu falo isso, pra ser décima 
segunda, porque pela lei teria que ser as capitais, depois as cidades acima de 
500 mil habitantes nós conseguimos meio que furar essa fila. Então esse 
espírito de pioneirismo, de vanguarda já está imbuído no grupo, isso já vem do 
dono, que passou pelo Rogério que é nosso superintendente hoje, e ele passa 
isso pra gente. Então porque não sermos os primeiros a fazer interatividade no 
Brasil, ou apostar? Então quando começamos a ter interatividade, porque 
vocês resolveram fazer? Resolvemos porque a gente aposta em tudo que é 
novo. Tudo que a gente acha que é bom, que é novo a gente vai fazer. Sabe? 
Esse espírito faz parte da cultura da empresa.  
 
Taís- isso vem do dono... 
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Paulo – sim, eu não sei se eu contei tudo que fomos pioneiros, mas são muitas 
coisas que aqui começou antes,  então é por isso que a gente já tem esse 
espírito de querer fazer, haja vista outros projetos que estão aí, estar 
discutindo, mas que ainda são embrionários, são surpresas, ... Ainda tem 
outras coisas que virão.  
 
Taís – como foi optar pela empresa desenvolvedora? 
 
Paulo – na época a gente procurou, parece que o Rogério teve contato com o 
Guido mesmo no LAVID e você (Guido) está mais do lado da universidade. 
 
Guido – pesquisa de ponta  
 
Paulo – a HXD é que na verdade ela é mais comercial, ela é comercial, tem o 
lado comercial da coisa, ela pegou o que foi desenvolvido, o que foi implantado 
no Brasil e ela comercializa isso. Então quando nós procuramos a HXD foi por 
esse lado entendeu? Apresar de o primeiro contato ser com o Guido. Porque 
quem desenvolveu na verdade foi o Guido, quem lançou. 
 
Guido – eu vim aqui e estimulei.  
 
Paulo – mas foi ele, ele faz parte do fórum de TV digital, quem desenvolveu o 
sistema, se você faz parte do fórum, então o ginga hoje foi feito e quem 
desenvolveu foi ele. Você entendeu? 
Guido – eu fui um dos (que desenvolveu) se o Luiz Fernando escutar isso... 
 
Paulo – foi você e o Luiz Fernando. São eles para não ter problema. Dar peso 
para nem um nem outro. Mas eles cuidam dessa parte, da parte científica da 
coisa,  
 
Guido – um trabalho que eu e o Luiz Fernando, a gente faz é o seguinte, de 
tentar estimular, todo o processo da tecnologia, o objetivo final é gerar 
negócios no país, criar empresas brasileiras que criam empregos no Brasil que 
vão explorar um negócio que é a tecnologia, são empresas qualificadas, então 
a universidade não tem condição de atender, a gente poderia fazer ou ter feito 
algum projeto piloto com uma ou outra emissora que tem o espírito de 
inovação, mas a gente nunca vai atender todas as emissoras do Brasil quando 
isso estiver em produção porque isso não é o nosso papel, a gente já está 
pesquisando outras coisas, ai vim aqui e coloquei... Você tem no mercado o 
Salustiano (HXD), o próprio Valdecir tinha uma empresa na época, tem a 
TOTVS, e lá eles conversaram com um e com outro e decidiram fazer com a 
HXD, mas o nosso papel é desenvolver a tecnologia e transferir a tecnologia 
pro mercado e ai vão surgir empresas que vão gerar empregos, e explorar 
esses mercados que estão surgindo. E ai como o Paulo colocou, realmente 
aqui eu conheci o dr. Tubaldo e realmente é uma pessoa diferenciada para 
radiodifusor, passei o dia aqui fazendo palestra, conversei primeiro com um 
grupo menor, depois ...  E ele assistiu o dia todo, todas as palestras e fazendo 
pergunta, e ele já ta aposentado.  
Paulo – e ele vibra, ele gosta. Eu sou funcionário da casa e esse espírito traz 
da empresa, isso faz parte da cultura da empresa, fica no dna da empresa, 
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quando eu cheguei aqui eu já fico.. O que tem de inovador que nós vamos 
botar no ar? O que nós vamos fazer primeiro do que todo mundo? Entendeu? 
São câmeras, essas coisas, 4d, 4k, a Paulinha tem câmera 4k, que é uma 
produtora do grupo, então a gente tem câmera 4k. Se você pergunta lá no 
interior do Brasil eles produzem? Produzimos em 4k. Há quase dois anos, logo 
quando saiu a hat, então você fala assim “eles fazem?” Fazem! Nós fazemos. 
Consegue pensar assim, mas lá? Pensa que é só rio, São Paulo, não, tem ele 
da Paraíba, nós aqui mineirinhos, fazendo coisas desse tipo. É questão de 
querer fazer.  
 
Taís – como foi colocar o aplicativo no ar? Depois tirar do ar? 
 
Paulo – na verdade nós somos uma franquia, a gente chegou a colocar no ar e 
na verdade a gente até atropelou o processo, mas a globo por ser a dona da 
empresa ela quer padronizar isso. Até não tiro a razão dela, porque senão eu 
faço de um jeito e são mais de 120 afiliadas, imagina se cada um fizer de uma 
maneira, então ela quer ter uma cara de que qualquer cidade do Brasil que 
você chegar e você ligar na globo, mas a interatividade tem aquela mesma 
cara que você sabe, assim como hoje é o padrão globo de qualidade. Que eles 
implantaram há muito tempo atrás. Você está zapeando quando... Hoje em dia 
com a tecnologia digital já não faz mais tanta diferença, mas no passado, 
quando você ficava zapenado quando chegava na globo você já sabia, você 
pegava o melhor som, a melhor imagem, essa é a globo, mesmo que na época 
não tinha nem a marca d‟água, mas você sabia, aqui é a globo. Padrão globo 
de qualidade. E ela precisa ter uma identidade e a gora padronizou, a gente só 
está fazendo uns ajustes finais e agora no início de fevereiro a gente volta a 
colocar no ar, põe no ar de novo, já ta pronto, os últimos ajustes estão sendo 
feitos, na verdade ta pronto, a gente só está testando com alguns aplicativos 
que nem todo televisor funciona. 
 
Guido – isso ai é um problema do fórum, assim, as implementações que estão 
no mercado do ginga, são as primeiras implementações, ainda precisa de 
conformidade com a norma, então o cara implementa um negócio, de um jeito, 
leu ali na norma achou que tinha que fazer assim, o outro leu, achou que tinha 
que fazer assado, ai você programa aquilo, o aplicativo você coloca no ar, um 
vai funcionar bem o outro vai dar problema, tem uma fase ainda... Já está na 
fase de amadurecimento dos produtos que implementam o ginga. Esses dias o 
prof. Celso da Bahia falou, fez um levantamento, segundo ele já tem 120, cento 
e poucos modelos que já tem ginga de televisores e set-top-boxes. É um 
numero grande, teria que perguntar a ele. São modelos, a Sony tem o modelo 
a, modelo b, etc., a LG modelo a, b, a Philips, a Panasonic, a Samsung então 
já tem um monte de modelos desses que tem e mais os set-top-boxes 
separados, aí tem os celulares da Nokia, não sei o que, mas essas 
implementações foram feitas pelos fabricantes num modelo que a gente decidiu 
lá atrás no fórum de auto-certificação. Então você tem a norma, daí você 
implementa e a responsabilidade de ter feito uma implementação conforme a 
norma é sua, fabricante, e aí a gente vai passar por uma fase e essas coisas 
vão ter ainda uns ajustezinhos. 
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Taís – vai ter alguém para fiscalizar isso? Eu sou um consumidor e compro 
uma TV que não teve uma implementação bem feita eu vou ter o direito de 
reclamar por isso? 
 
Guido – se você é um consumidor você tem os órgãos do consumidor, você vai 
fazer uma reclamação, isso vai abrir uma chamada e vai ser apurado, porque 
quando dá um problema, você tem duas possibilidades, ou o radiodifusor não 
implementou direito, botou alguma coisa que não estava na norma, você tem 
que avaliar e dizer “Paulo tua aplicação não está funcionando”, então isso aí, o 
próprio que está fabricando e que está implementando o middleware está toda 
hora ligado nisso, o Paulo botou a aplicação dele no ar, o pessoal todo vai 
pegar pra ver e dizer Paulo tá fora, ajeita esse negócio aqui, vai ter essa fase 
de bate-bola.   
 
Paulo – isso é um ônus sabe? Do pioneirismo. É igual a gente, a gente botou 
no ar , mas ai também não vai ficar boa, então a gente vai ter que voltar atrás, 
e muitas vezes você vai ter que dar o passo atrás que é melhor e vai se 
acertando porque quando realmente emplacar ai nos já superamos todos esses 
problemas. Que eu acho que isso é importante. A gente sofre com isso? Sofre 
porque vem aquele negócio de funcionar num televisor e não funciona em 
outro, ai eu vou ver e o problema não é do televisor a ou b, o problema é meu. 
Mas como está ainda muito incipiente, muito no início, também a gente não tem 
uma massa crítica muito grande, então tem pouca gente para falar mal, eu 
posso botar, eu posso tirar e tem esses ajustes ainda, né, então vamos dizer 
assim, por isso que é bom a gente fazer o quanto antes. 
 
Guido - é porque no caso, por exemplo, existe uma possibilidade de ter o 
problema na aplicação, e a outra possibilidade é ok tem um cara que não 
implementou direito o ginga. Então a aplicação dele, aí se você não reclamar, 
você vai disparar um processo que está sendo discutido, formatado e a gente 
tá vendo como vai fazer isso, aí governo, fórum, e os órgaos de defesa do 
consumidor, porque no fundo se você vai ao PROCON e reclama, aí o 
PROCON vai lá e como é que ele vai saber que a aplicação do Paulo tá ok, 
entendeu? Porque tem um jogo de empurra aí, “ah, não funciona na TV da 
Philips” aí o cara vai “ó o meu está ok”, aí o Paulo “ah, o meu está ok”,  
 
Paulo – porque no da Sony funciona, reclama pra Philips. 
 
Guido – aí fica aquele jogo de empurra, então alguém vai ter que ser acionado, 
provavelmente o Inmetro, aí o Inmetro credencia, provavelmente essas coisas 
vão bater onde? Na PUC na UFPB, eu posso ser convocado por um órgão de 
defesa do consumidor, no meu laboratório para eu avaliar a aplicação dele. 
Então a gente vai ter um acordo de confidencialidade ai eu vou avaliar e vou 
dizer “Paulo, você tem um problema aqui”. Ou eu vou dizer “a aplicação de 
Paulo está perfeita o problema é do middleware” 
 
Paulo – mas a vantagem que eu penso de tudo isso, é que como está no início, 
todo mundo tem boa vontade de acertar, entendeu? Se falar “ah o problema é 
do Paulo”, o Paulo vai querer ir atrás e acertar se o problema é da Sony ou da 
Philips, da Samsung, a ou b ou LG, qualquer uma quer acertar. Ele não quer 



216 
 

ficar mal com você, ainda mais com você consumidora que adquiriu o produto. 
Ele não vai querer deixar “ah é problema seu”... 
 
Guido – o que ta acontecendo justamente hoje é que a gente tá acertando 
esses mecanismos, as primeiras implementações estão feitas, praticamente 
100% os fabricantes já tem produtos com o ginga embarcado. As emissoras, 
principalmente o pessoal de vanguarda todos já experimentaram ou já 
capacitaram o pessoal, e aí o mercado vai começar a acontecer. E isso é 
natural, você lança uma tecnologia nova sempre tem esses ajustes e se 
formam esses acordos, o próprio fórum, um dos papéis é esse, a gente está ali 
sentado o radiodifusor, fabricante de receptor, academia, deu algum problema 
eu to lá, eu sou um terceiro que não to envolvido diretamente no negócio, então 
eu olho o middleware da Samsung, e vou fazer uma avaliação, vou aqui corrijo, 
acho que é isso aqui, mas eu acho que na prática, na minha visão se tiver 
problema, porque vai ter porque tem gente que não é sério, aí nesse modelo de 
auto certificação, o cara que não é sério vai lesar o consumidor. E aí você vai 
pro PROCON, e aí alguém vai ter que dizer pro cara que a implementação dele 
não está correta. Para as aplicações é uma coisa mais simples por que os 
códigos são pequenos, mas para um middleware a gente precisa de um outro 
instrumento que é complementar a norma, que é uma suíte de testes padrão, 
então provavelmente o Inmetro vai ter que ter um conjunto de casos de testes 
lá. E esse caso é vivo, tipo o Paulo fez uma aplicação, TV integração botou no 
ar e deu problema em um determinado fabricante, alguém reclamou, 
provavelmente alguém vai pedir Paulo, posso usar sua aplicação para testar?  
 
Paulo – e tem como fazer isso, porque muitas vezes eu posso estar usando 
uma aplicação hoje na interatividade, esta está funcionando, como o negócio 
vai ser muito dinâmico, nós vamos mudar a interatividade o tempo todo, e pode 
ser que algumas vezes a gente pode ocorrer em erros, as vezes até ... 
Software, tem um amigo nosso que está desenvolvendo um programinha para 
controlar equipamentos que ele lançou uma versão e falou “ela não está boa”, 
ai alguém, achei interessante, vem bem ao caso, alguém falou “meu amigo, 
lança” só que esse meu aplicativo não está bom aqui, depois você lança a 
versão 1.1, 1.1.2, 1.1.3. Olha o computador, todo dia você não desligue, 
estamos fazendo uma atualização, eles fazem isso, quer dizer isso vai 
acontecer com a interatividade, muito provavelmente. Vai ter horas que a gente 
vai ter software, horas que é problema da máquina alguma coisa, a gente pega 
e atualiza. Isso é um negócio que vai acontecer. Porque a gente vai mudar 
muito e vai experimentar também, a gente não sabe como é que funciona o 
modelo de interatividade. O que é melhor, o que o telespectador gosta, sabe? 
A gente lançou uma e vai voltar a botar outra no ar e incentivar o pessoal a 
usar, eles vão nos dizer o que eles querem. Se aquilo está bom, se está ruim, a 
gente vai voltar atrás e com certeza várias vezes e ter a humildade de voltar 
porque se achar “aquilo é do caramba” mas alguém falar “isso aqui não vale 
nada” o que adianta eu pensar que aquilo é bom. Principalmente a gente que é 
engenheiro tem uma cabeça e os caras vai falar isso aqui é muito complicado 
isso é horrível. 
 
Taís – como é a conversa entre engenheiro e comunicador? Pessoas com 
formação completamente diferente... 
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Paulo – exato. O que a gente tem feito é a gente conversa muito com o pessoal 
do jornalismo, então a demanda vem deles. A gente ouve muito o Paulo 
Eduardo e o que ele imagina e a gente se adequa para abrir geral, isso aqui dá 
para fazer, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui hoje eu não consigo te 
entregar, e a gente vai fazendo, e com certeza nós não temos ainda o feedback 
do consumidor final que tá na outra ponta e tem massa crítica pra isso.  
Quantos televisores que tem interatividade hoje, você tem esse número? 
 
Guido – uns dois milhões de receptores num universo de 90 milhões. Precisa 
ganhar volume.  
Paulo – pois é, ainda tem que ganhar volume e nem todo mundo está usando. 
 
Guido – desses 2 milhões que estão vendidos e tem muitos fabricantes que 
eles estão vendendo e eles tem, o negócio está lá dentro, mas você tem que 
arquivar  
 
Taís – o consumidor não sabe 
 
Guido – não sabe, a gente discutiu muito isso hoje que precisa, principalmente 
o governo arregaçar a manga e dizer olha pessoal, fabricantes, vamos 
universalizar, todos os modelos tem que ter isso e o radiodifusor também 
arregaçar a manga do lado dele e dizer “população existe isso, quando você for 
na loja você tem que se ligar, perguntar se tem se não tem, dar preferência a 
comprar os modelos que tem interatividade”  obviamente se perceber que isso 
pode gerar recursos. 
 
Paulo – e pra você ter uma idéia, como isso é complicado, hoje em dia nós 
temos dificuldade de passar para a população que existe TV digital e como ele 
faz para pegar a TV digital. Que é do ar, broadcast, a grande maioria hoje em 
dia compra um televisor grande leva para casa, coloca lá a parabólica ou liga 
no cabo e muitas das vezes a gente descobre porque ele liga para cá e vai 
dizer que o nosso sinal piorou muito, porque pega da TV a cabo analógico, ele 
tinha uma televisãozinha assim de 29 e põe em uma de 52 [polegadas] a 
imagem fica horrorosa aí ele liga pra gente reclamando e fala “esse negócio de 
TV digital de vocês é uma balela, porque eu comprei e aqui em casa piorou 
muito, eu não estou nada satisfeito, paguei caro por um televisor, lá na loja eles 
mostram uma coisa na minha casa é outra muito pior”, aí a gente já sabe meu 
amigo está tudo bem eu vou mandar um técnico aí, aí é só chegar lá, liga a 
antena externa, sintoniza e pega a televisão, porque eles não sabem fazer isso. 
E está difícil. Agora como é que nós vamos passar isso pro povo depois e falar 
assim: “meu amigo, agora quando você conseguir acertar a TV digital, quando 
aparecer aquele izinho ali você vai ter quer apertar esse botaõzinho, você vai 
poder entrar aqui e navegar”, vai ser complicado. Complicado porque no início 
muitas pessoas adoravam fita de vídeo cassete porque pegava o filme na 
locadora e ele já vinha aquele selinho quebrado, você colocava no vídeo e já 
dava play, conheço muitas pessoas que faziam isso. “ah, eu gostava do meu 
vídeo, era só botar a fita e ele já passava o filme e eu assistia o filme”, “mas a 
Sra. nunca deu pause”, “não, eu ponho o filme e passa”, é aquilo que sabe 
fazer. Quando veio o DVD você tem que apertar o menu, escolher a língua, 
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quantas pessoas “ah esse negócio eu não gosto não”, eu conheço casos de 
pessoas que teve que ter as duas ou voltar, pessoas que voltaram, isso aí é 
complicado. Um país igual ao nosso, mas o pessoal não tem o hábito. 
 
Guido – tem uma fase de educação, das pessoas aprenderem, e o papel do 
radiodifusor aí é fundamental, nas primeiras aplicações, elas serem bem 
didáticas. 
 
Paulo – tem que acostumando para passar isso para o pessoal. 
 
Taís – vocês começaram com uma campanha, começando a interatividade vão 
investir em uma campanha? 
 
Paulo – vamos, vamos entrar. Eu já ate perguntei para o Salustiano porque a 
gente está com uma data do mês que vem, agora para fevereiro, eu não sei se 
ele já me passou e-mail, dele me entregar isso aí porque eu preciso fazer a 
campanha antes, porque de nada adianta eu colocar a interatividade no ar e 
não ter uma campanha, então a gente quer testar, vai testando, vai rodando 
pra lançar a campanha, para criar o hábito e o que o Guido acabou de colocar 
agora há pouco da pessoa ter a vontade de ter aquilo ali, você não tem o 
desejo de ter uma coisa que você não conhece, é muito difícil você desejar, eu 
quero isso, conhece, a partir do momento que você tem interatividade, você 
pode fazer isso, fazer aquilo, “ah, isso me interessa”. Para a pessoa chegar lá 
na loja e exigir “eu quero comprar um televisor digital com essa tal de 
interatividade que eles estão falando aí” aí ele já cobra, ele vai levar um 
televisor com interatividade, porque hoje em dia, hoje quase todas já são digital 
e HD, mas teve uma época, quando a gente implantou.. 
 
Guido – HD red e HD full 
 
Paulo – exatamente, televisor não era HD, nem todos, televisores grandes 
eram HD, a gente teve que criar o hábito, uma campanha que você chega na 
loja e exija, a gente teve até um problema sério, tinha liquidação, começaram a 
botar muito, porque tinham que vender antes, principalmente quando a gente 
anunciava na cidade que ia implantar a TV digital, aquele que não tinha TV 
digital no estoque fazia liquidação e passava, as pessoas ligavam pra cá e “a 
minha televisão não pega, mas é daquelas grandes ”, mas não é o tamanho. 
 
Guido – quer dizer esse mesmo problema das pessoas estarem comprando 
interatividade quando começarem as campanhas, mas é o tipo da coisa, é uma 
fase de ajuste, o Brasil decidiu, o governo e os fabricantes e radiodifusores 
fizeram, que o melhor caminho seria esse de lançar e depois introduzir os 
serviços interativos, tem que ter paciência, não tem muito jeito não. 
 
Taís – você acha que foi prejudicada a TV digital ter sido lançada sem 
interatividade? 
 
Guido – o problema é o seguinte, que o desenvolvimento dos produtos com 
Ginga, na época que ele começou, a TV digital em 2007, não tinha como, não 
existiam produtos, se a Sony, Samsung, LG, quisessem comprar não tinha 
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quem vendesse, os produtos Ginga estavam sendo elaborados, na realidade a 
gente  em 2007 conseguiu trocar da compatibilidade com o padrão europeu por 
uma API nova e teve que refazer norma, aí depois que você fecha norma que 
você vai fazer o produto, então naquela época era impossível. A não ser que a 
gente simplificasse a nossa norma, fazer só NCL-lua, ai tudo bem, poderia até 
ser, porque ia ser mais rápido de fazer produto, tinha implementação de 
referência já pronta, mas com essa coisa da parte JAVA de trocar as APIS 
JAVA, aí atrasou a norma, foi ficar pronta em 2009, 2010, aí para os caras 
lançarem os produtos, então esse ano é que realmente a gente está vendo 
todos os grandes fabricantes com implementações já, aí realmente agora já 
está chegando a hora do PPB de o governo chegar e dizer “olha, eu quero todo 
mundo com isso” e os radiodifusores tão chegando uma hora que podem 
realmente começar a trabalhar essa coisa de dizer para o consumidor que isso 
existe e que ele deve exigir isso na loja, ou pelo menos ele vai lá e compara, 
esse aqui tem, esse aqui não tem, esse custa x esse custa y, e ele toma uma 
decisão, mas uma decisão qualificada com informação apoiada, não quero 
comprar interatividade, problema dele porque depois quando surgir não vai 
adiantar reclamar para ninguém. Hoje o cara está comprando e vai ter gente 
que vai se sentir lesado, não tem jeito, porque quando começar a sair  
 
Paulo – imagina o cara comprar daqui há 15 dias e daqui há 20 a gente 
começa a campanha dizendo que nós temos a interatividade e ele comprou e o 
televisor dele não tem, ele vai ligar pra cá e dizer assim “mas o meu não pega, 
como que eu faço para pegar”, “seu modelo infelizmente não atende ”. 
 
Taís – mas o set-top-box pode ajudar aí... 
 
Guido – pode, ele pode comprar e conserta isso. Eu acho, a gente no começo 
achava que o set-top-box seria só um transiente e só vai ser usado pra quem 
tem TV analógica e não quer comprar ainda, mas eu não sei se vai ser isso 
mesmo, porque a gente agora está misturando dois mundos da televisão e da 
computação, informática, e o computador a gente troca de 3 em 3 anos, 4 anos 
no máximo, passou disso o computador já fica.. E eu acho que isso pode 
acontecer com a televisão, pode acontecer, a princípio a coisa foi pensada pra 
gente ter ciclos maiores de 10 e 15 anos, que é o ciclo normal de troca de tv, 
mas eu não sei se vai segurar porque, por exemplo, o Paulo inventa uma 
aplicação nova mais complicada, então a gente vai ter que esperar pra ver o 
que vai acontecer, talvez o set-top-box seja uma boa idéia porque o cara 
compra um é mais barato, o preço da tv é mais a tela que é o caro, aí se não 
está dando certo ele compra um set-top-box, daqui há 2 anos ele compra outro 
melhor, e vai trocando.  
 
Taís – como vocês pensaram os aplicativos, para oferecer o que? Ou isso ficou 
a cargo do jornalismo decidir? 
 
Paulo – mais do jornalismo do que da engenharia, porque a demanda vem do 
jornalismo, lógico que a gente conversou um pouco, mas mais do jornalismo, 
tudo aquilo que o jornalismo acha bacana, é o cara estar disponibilizando 
matérias via telefone celular, a gente está tentando fazer isso, algumas 
enquetes. A demanda vai vir deles, porque eles acham que em um primeiro 
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momento aquilo iria funcionar, também acham, entendeu? A gente supõe, eu te 
digo que daqui há 6 meses, 1 ano eu te respondo se deu certo ou não, a gente 
colocando agora em fevereiro, até o final do ano, ou um ano talvez para ter 
mais... 
 
Taís – e como vai funcionar o canal de retorno? 
 
Paulo – como nós somos broadcast, a televisão não tem canal de retorno, 
então aí são vários pontos, ou a gente vai por telefone, ou via internet, você ter 
um televisor conectado, isso aí também são modelos de negócios, que a gente 
também vai experimentar, você pode usar até pelo telefone mesmo, ligue para 
o número tal, e faça isso, entendeu? Ou entre no nosso site. 
 
Taís- no canal de retorno, quem for usar pela internet, por exemplo, a minha TV 
vai estar conectada? 
 
Guido – aí é outra variável de compra da TV. Você comprou uma TV grande 
dessas, hoje você tem que perguntar o HD red, full, full HD não precisa, agora 
você tem que perguntar esse cara aqui tem interface de rede para eu poder 
conectar? Esse cara tem interatividade? Porque se ele tiver interface de rede, 
aí tem as TVs que vem já com rede sem fio, com o wi-fi já vem pronto ali, aí se 
você tem uma base de rede sem fio na sua casa ai do jeito que você põe o seu 
celular, você vai ter que por a TV, repare que é como o Paulo está dizendo, é 
um processo, tem muita gente que não vai conseguir fazer isso de jeito 
nenhum, se a TV integração entende que vai ter um negócio ela vai ganhar 
dinheiro, vai ter um modelo de exploração disso, talvez até então ela tenha que 
ter gente que vá configurar, eu não sei o que vai acontecer, nas residências 
onde tem gente mais jovem, já ta acostumado a fazer isso toda hora, no 
celular, computador, aí o cara vai fazer, mas onde não tem eventualmente vai 
ter que ter ou um serviço, esses caras que dão manutenção no computador, 
que fazem instalação de antena, disso, daquilo, vão fazer e deixar pronto, o 
cara comprou na loja  
Paulo – a loja vai dizer “eu já te entrego inslatado”. Porque tem que ter esse 
trabalho. 
 
Guido – de configuração. Ou é um cabo lá você tem uma tomada de rede na 
sua casa ... 
 
Taís – mas é automático, um exemplo simples, vote na enquete, sim e não, eu 
voto no não, como a minha TV vai estar conectada, esse retorno chega aqui na 
TV? 
 
Guido – chega aqui [...] 
 
Paulo – ou você usa o seu laptop, computador, porque mesmo se a televisão 
não tenha esse aplicativo, você vai no computador, entra no nosso site e vota 
que também pode ser, ou ligue para o numero tal. Ou mande uma mensagem. 
 
Taís – essa resposta pode voltar pelo ar? 
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Paulo – não, na verdade nós temos uma coisa aqui que vai estar processando 
todas essas informações e você pode dar uma informação, dar o retorno para a 
pessoa lá na televisão estar alimentando a interatividade, por exemplo o sim 
está tendo 80% o não 20%, mas aí a gente realimenta daqui e a pessoa vê de 
lá, isso não é por enquanto 
 
Guido – a rede deles é a rede que vai em um sentido, TV residência a rede que 
vem residência TV, são outras redes, são as redes de internet banda larga, 
telefone, então você ligou a sua TV numa rede dessa aí isso chega num 
servidor aqui computa as estatísticas e usa a rede dele de novo para mandar 
pra você, os resultados, as estatísticas, esse é o modelo básico, um tratamento 
mais individualizado pela rede de TV de cidade grande é um negócio que não 
dá porque é muita gente, talvez em uma cidadezinha pequena, você possa ter 
um aplicativo, que de um tratamento mais pessoal, porque você vai ter banda 
para dividir para pouca gente, aí o pessoal de TV tem as manhas, o 
comunicador diz boa noite você pensa que ele esta falando com você e ta 
falando com 200 mil. Mas a mesma coisa vai funcionar para a interatividade, de 
ter a manha de você achar que uma coisa é só para você, mas é para todo 
mundo.  
 
Paulo – você está votando ali e a coisa está sendo dinâmica, mudando, existe 
um tempo de atraso, um delay. 
 
Guido – você tá votando ali e quando vê a estatística não necessariamente seu 
voto já está computado, ele deve estar no meio do caminho aí, mas você já 
está vendo ali. 
 
Taís  - Guido, você tem visto iniciativas como essa da TV integração ou não?  
 
Guido – o que eu acompanho, eu vim aqui no inicio, pessoal da tv cabo branco 
também já fez , cabo branco é João Pessoa, quase todos os estados tem 
alguém que está mexendo com isso. 
 
Paulo – mesmo as concorrentes, não só globo, pessoas experimentando. 
 
Guido – a TV publica, TV Brasil já fez algumas coisas, saiu do zero, a gente 
teve um projeto no ano passado com o ministério da cultura foram 10 ou 12 
aplicações, cada uma em um estado diferente, no nordeste e norte, um evento 
na cinemateca de São Paulo e o pessoal estava mostrando, aí teve Piauí, Acre, 
Pará, então já existe um movimento de gente pensando, gente fazendo, agora 
a televisão, tem o radiodifusor, boa parte dele já fez um investimento, já está 
preparado para transmitir digital interativo, mas tem a base de recepção, a 
gente precisa comprar as TVs com interatividade, então tem essa outra ponta 
que é do consumidor, quem vende tem que oferecer o produto e tem que haver 
o estímulo do consumidor para que as pessoas sejam informadas saibam que 
existe isso e aquilo, chegue na loja e cobre, porque é como o Paulo estava 
dizendo, o que vai acontecer quando o negócio da interatividade e a globo que 
tem uma audiência alta começarem a dizer que o jornal dele é interativo, o cara 
vai chegar na loja e vai dizer que se não tiver interatividade eu não quero, vai 
acontecer um monte de liquidação,  
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Taís – e um monte de gente brava que não vai ter  
 
Paulo – e quando a gente começar a anunciar que vai ter interatividade, o cara 
na mesma hora, me dá essas daqui rapidinho, começou a vender não tem 
interatividade, meu amigo, vamos comprar televisão com interatividade que 
está todo mundo perguntando. Aí começa ciclo de liquidação. 
 
Guido- é isso, acho que está maduro para começar, precisa acontecer isso, a 
maneira como a rede globo trata o problema tem um pouco a ver com isso 
também, na hora de entrar em produção mesmo, você ter os produtos nas 
lojas, porque você estimula as pessoas a comprar, o cara chega lá e o 
produto? Aí fica todo mundo com raiva, o fabricante porque o cara está pedindo 
um produto que ele não tem ainda, o cara da loja porque o consumidor chega 
lá e não compra na loja vai ver se tem na outra, gera um desconforto, tem que 
ser uma coisa desequilibrada, todo mundo tem que entrar junto, eu acho que a 
coisa está amadurecendo realmente agora.  
 
Taís – as pessoas ficam ansiosas para ver tudo funcionando. 
 
Guido - as pessoas da academia e quem está no negócio tem que se preparar, 
a tv integração aqui fez, você tem que fazer o seu teste, tem que ver o que está 
no ar, ver o que deu certo e o que deu errado e realimentar a coisa, entendeu? 
E eu acho que isso, muita gente está fazendo. 
 
Paulo – é o verdadeiro pdca, play, do, action, você planeja, faz,  bota na ação,  
ve o que deu certo e o que deu errado, planeja de novo, volta, sabe eu acho 
que aí isso que vai fazer funcionar, e todos que estão tentando fazer 
interatividade já sai na frente, que quando emplacar você já está mais redondo.  
 
Guido – na hora de vender como produto se o cara ainda está na fase de 
experimentar, de errar, não pode vender como produto, você já deu uma 
rodada no ciclo, deu outra, opa agora é um produto, seu comercial vai dizer 
“você quer botar alguma coisa na interatividade?” Já é um produto novo para 
oferecer. 
 
Paulo – é a história do Edison, ele descobriu mil maneiras de não fazer 
lâmpada, o Edison estava na frente, ele falou quando foram cobrar dele, o Sr. 
Não faz a lâmpada, não inventa? É, mas eu já sei mil maneiras de como não se 
faz. É a nossa história, nós já sabemos como não fazer a interatividade, já 
descobriu várias maneiras que não vai dar certo, isso não fica bom, fica feio no 
vídeo, já sabe isso, então tá na frente de quem vai começar agora. 
 
Taís – como será a manipulação dessas informações, um comunicador ou um 
engenheiro? 
 
Paulo – tem que ter a parte de engenharia para montar, na verdade a gente 
tem que ter ginga de teste que é bom, e mais do que nunca não ficar testando 
mais no ar, acabar com o amadorismo, então a gente testar em laboratório a 
interatividade primeiro para ver se está em conformidade para depois bota no 
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ar. Isso aí é um negócio que a gente está tentando preparar isso, pessoas, 
para se adequar a essa dinâmico e exige, não é tão simples. 
 
Guido – isso muda um pouco o workflow deles, vai lá atrás planeja bota no ar, 
agora tem software, software você planeja o cara faz com todo o cuidado e as 
vezes passa alguma coisa, então vai ter que ter aqui um novo passo que ele 
antes de jogar vai ter que ver numa sala transmite com baixa potência, ver o 
que aconteceu ver se está tudo certo e vai ser todo mundo assim, o ciclo de 
produção do conteúdo interativo é diferente do conteúdo áudio visual não 
interativo, linear, então tem que ter esses cuidados. 
 
Paulo – porque tem uma tecnologia atrás, muito diferentemente você faz uma 
produção até porque o pessoal tem know-how, você faz uma novela, põe, joga 
no ar e sabe que vai dar certo, o que vai dar ibope ou não, mas isso aí tem que 
ter uma tecnologia atrás, você tem que estar programando e eu acredito até 
muitas vezes é fazer a experiência mesmo com pessoas numa sala e ver o que 
você achou, vai no controle remoto, o cara “tá difícil navegar nisso aqui”, isso aí 
é um negócio que nós vamos ter que experimentar muito. 
 
Taís – e pesquisa também com o próprio usuário. 
 
Guido – tem uma fase de aprendizado aí, quem entra na frente é pioneiro, ele 
paga os preços de enfrentar os problemas, mas corrige e chega com um 
produto na frente dos concorrentes. 
 
Paulo – a gente vai estar bem mais maduro,  
 
Guido – chega uma hora que você vai estar pronto para vender esse novo 
produto pros anunciantes ou para quem for trabalhar com isso.  
 
Taís – querem acrescentar mais alguma coisa? 
 
Guido – o governo, mas é aquela história também, a gente da academia foca 
ansioso e tem o timming das coisas, produto de qualidade antes de você 
começar a jogar o consumidor para a loja a gente tem que ter certeza que 
tenha produtos que o cara possa comprar confiáveis porque senão, se começa 
com a tecnologia nova, o cara compra e a coisa não funciona aí você 
desacredita daquele negócio, então precisa ter um pouco de paciência, mas 
agora a gente já tem todas as grandes marcas, esses caras não lançam sem 
ter o cuidado que precisa ter, mas já está na hora do governo fazer uma 
pressão. 
 
Taís – e os fabricantes estão amadurecidos? 
 
Guido – acho que todos eles já embarcaram a tecnologia, já tem modelos com 
a tecnologia embarcada, aí agora está numa hora seguinte: o fabricante vai 
fazer propaganda disso? Vai estimular o consumo, o fabricante de TV? Na 
minha visão não, por quê? Ele também não é TV, se ele botou o ginga, uma 
coisa a mais, mas o outro também botou, isso é padrão, então não é diferencial 
de produto pra ele, muito provavelmente e muito rapidamente uma tv com 
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ginga e uma sem ginga vai ser o mesmo preço, quando o pessoal da tv 
começar a anunciar vai liquidar tudo e vai ser só com ginga. 
 
Taís – e depois da consulta pública? 
 
Guido – o governo deu uma cutucada, mas para mim tem duas coisas que 
fazem massificar, o PPB força, ele forçou quando o governo começou a dizer 
“vou fazer um PPB e vou exigir se quiser incentivo fiscal vai ter que ter o ginga 
embarcado” o que aconteceu? Todos os fabricantes fizeram seus acordos e 
todo mundo tem pelo menos um modelo, para cumprir tabela ali, isso já 
aconteceu teve o efeito psicológico “vou cobrar daqui a pouco não vem dizer se 
não tiver” aí todo mundo já corre atrás de resolver o problema de embarcar, 
isso de qualquer forma o governo já conseguiu, ai tem o outro lado que todo 
mundo já embarcou e que a gente já tem produtos bons com um mínimo de 
amadurecimento, estabilidade, aí começa o outro lado, o radiodifusor dizer 
“olha, to fazendo interatividade”, aí gera esse efeito que o Paulo falou, o 
consumidor quando souber que tem ele não vai comprar o que não tem. E aí o 
fabricante já sabe que isso vai acontecer, aqui em Uberlândia na hora que eles 
começarem a trabalhar isso o cara não vai vender TV que não tem 
interatividade, se a globo Brasil num BBB, num programa desse que vai para o 
Brasil todo fizer isso ninguém mais compra. 
 
Paulo – entra na nossa tv agora, você que tem interatividade, entre aqui e vote 
e fale, aí o cara “eu consigo na minha?” “não”, “então não”, basta a globo falar 
ou a gente começar a botar aqui em Uberlândia no nosso telejornal “vá agora” 
ai começa a despertar a curiosidade, ninguém tem vontade de ter, não sabe o 
que é, nunca viu,  
 
Guido – para eles começarem a fazer isso, tem que ser uma coisa 
sincronizada, se o cara quiser comprar ele tem que chegar na loja e tem que 
ter para vender. E é como eu estou dizendo, é um acordo de cavalheiros, de 
uma cadeia dizer assim “bom, todos os grandes fabricantes já tem, então 
posso falar que eu não vou privilegiar nem um nem outro” porque se só um 
tiver e eu coloco no ar ninguém vai vender, só aquele cara. Então a gente está 
chegando nesse ponto.  
 
Paulo – todos são nossos clientes 
 
Guido – são anunciantes, então tem um acordo, todo mundo senta na mesa e 
mais ou menos dizem ou vamos fazer esse negócio, então se o radiodifusor 
disser que em fevereiro eu vou anunciar os caras tem que se organizar para ter 
os produtos aqui em fevereiro para não ter problema, mas aí está anunciado, 
certamente isso está sendo dito e em cadeia nacional isso também está sendo 
dito. A Record tem, a Rede Bandeirantes tem, só que eles estão fazendo teste 
como a TV integração fez, na hora que eles forem pra valer mesmo, e eles já 
disseram certamente para os fabricantes quando que eles vão pra valer 
mesmo, todo mundo tem que estar preparado, porque senão corre o risco de 
não vender de empacar, ficar com produto de televisão para fazer liquidação.  
 
Paulo – ter que fazer uma liquidação forçada.  
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Guido – forçada, não é uma coisa que ele queira, ele tem que vender logo, que 
todo mundo fique sabendo e não compre mais e fique empacado lá na loja. [...]. 
Se o consumidor sabe que tem aquele negócio e a marca não oferece, ele está 
fora do mercado. Então tem que ter um cuidado para avisar, dar tempo pro 
cara se preparar, até a distribuição, a logística. 
 
Paulo- lógico, porque precisa encomendar isso. [...] Por isso que a gente tem 
que ter esse cronograma com o Salustiano para amarrar isso aí.  
 
Taís – vocês terão que ser fiéis à HXD agora ou poderão comprar aplicativos e 
melhorar o que já compraram deles com outras empresas? 
 
Paulo – não, por enquanto estamos juntos, mas não significa que outra 
empresa possa me oferecer algo melhor, não existe isso. 
 
Guido – na minha experiência foram testados várias emissoras fizeram 
treinamento, treinaram pessoas para desenvolver dentro, outras testaram o 
fornecedor, a HXD, a y, x, z,  
 
Paulo – agora a gente tem que ver dentro, até por agilidade, precisa estar aqui 
dentro, o jornalismo tem uma demanda, amanhã preciso botar isso aqui no ar, 
tem que ser rápido.  
 
Taís – todas as emissoras tem equipes desenvolvedoras, pelo menos a globo, 
Record.. 
 
Guido – todas as emissoras estão testando e decidindo qual a maneira de 
proceder e eu acredito até que vão ter, as coisas não são excludentes, a tv 
precisa de equipe até porque precisa de uma dinâmica em uma velocidade 
maior e o tempo de desenvolvimento tem que ser mais curto, mas aí tem uma 
coisa diferente mais complicada, e você tem empresas que são especializadas 
naquilo que ele vai chegar e encomendar o projeto ou para a hxd, ou para 
outra, vai chegar para a HXD “olha, eu quero um projeto tal coisa”, isso vai 
demorar 6 meses. 
 
Paulo – nada impede que na televisão você tenha uma produtora ou uma 
agência que te atenda, mas uma emissora de televisão terceiriza, tem coisas 
que fazem aqui dentro, é dinâmico, é uma arte para o jornal bota no ar agora 
ou vamos fazer um programa, produzir um programa para daqui há seis meses 
aí faz fora, terceiriza, porque eles estão lá, porque ele pode trabalhar aquilo ali 
com mais calma, mais bem elaborado, então mesmo a interatividade, a gente 
está testando, se vai dar certo, se vai ser interno ou externo, pode ser que um 
dia a gente faça tudo terceirizado, mas o nosso foco não é isso, é transmitir e 
fazer televisão. Terceiriza tudo. Só o futuro vai dizer. 
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Entrevistado: Paulo Eduardo Monteiro Vieira – Diretor de jornalismo da Rede 
Integração 
Local: Rede Integração, Uberlândia, Minas Gerais. 
Data: jan. 2012. 
 
 
Taís - Como surgiu a idéia de entrar na onda da TV digital interativa? 
 
Paulo - Antes mesmo da TV digital começar no Brasil e em São Paulo, a gente 
estava acompanhando toda a discussão, quando digo nós, somos nós como 
empresa, mesmo outras pessoas do grupo, engenharia, direção da empresa, 
superintendência da empresa e até nós do jornalismo a gente acompanhou 
muito a discussão prévia, os parâmetros, a partir de 2007/2006, a gente já 
estava nessa discussão acompanhando que tecnologia o Brasil iria adotar, 
como isso ia ser implementado, mesmo antes da TV ser lançada a gente já 
estava em contato com a universidade da Paraíba, o pessoal do Mackenzie 
que também participou do desenvolvimento, o ministério das comunicações 
então tudo isso nos aproximou dessa discussão, e quando foi lançar, nós ate 
tentamos lançar antes, porque nós tínhamos o nosso histórico, e tenta sempre 
preservar isso, de ser a primeira TV em cores do interior de minas, a primeira 
TV afiliada a globo, a primeira TV a ter um portal filiado com o da globo.com, 
então tudo isso pra gente é motivo de trabalho, porque? Porque a gente sabe 
que isso tem um peso na imagem que a comunidade tem da gente inclusive de 
credibilidade. Então quando teve essa discussão a gente estava nela e a gente 
tentou lançar antes, só que tinha um cronograma que iam sendo liberadas as 
autorizações que começaram por cidades maiores, capitais e a gente até 
conseguiu quebrar isso, porque a gente entrou antes da data que era a nossa, 
em 2009 e quando a gente entrou, se eu não me engano, a gente foi a décima 
quarta ou a décima sexta cidade, a gente só ficou atrás de capitais e de 
campinas e a gente considera campinas também uma região metropolitana, 
então a gente foi a primeira cidade de interior do Brasil a lançar a TV digital e 
isso porque a gente teve que esperar esse cronograma. A gente já estava 
vendo, pra nós não foi uma obrigação legal, imposta pelo ministério das 
comunicações ser digital, a gente acredita realmente que é uma tecnologia que 
renova o consumo da televisão, que dá uma vida mais longa a esse produto 
que está concorrendo hoje com aplicativo de iPhone, com internet, com as TVs 
a cabos digitais também, o netflix, então a gente apostou muito nisso e sabia 
que isso era importante não como obrigação, mas como uma forma de renovar 
o negócio. Como a gente acompanhou toda a discussão, e sabia que era uma 
obrigação e sabia também que junto com a TV digital vinha o áudio 5.1, a 
interatividade, todas essas ferramentas, a possibilidade inclusive de você usar 
o aparelho de televisão como plataforma de pesquisa usando os 
processadores, então pra gente é claro, não é uma obrigação, de só alta 
definição, a gente sabe o que tá nesse bolo todo que é a TV digital.  
 
Taís - Como os donos da TV encararam esse investimento? 
 
Paulo - Não dá pra negar que é um investimento grande, porque o preço de um 
transmissor é o mesmo pra Uberlândia e São Paulo, a diferença é que São 
Paulo um transmissor pega 15 milhões de habitantes e em Uberlândia vai 
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pegar 600 mil habitantes. Então não dá pra negar que é uma coisa 
preocupante do ponto de vista do negócio, e também não é só Uberlândia, pois 
a gente já está em Araguari, Ituiutaba, Uberaba, metade da nossa população 
coberta a gente já está oferecendo o sinal digital, mas é um investimento muito 
grande para uma afiliada do interior, um dia tem 24 horas, só que se as nossas 
24 horas forem vendidas, todas no espaço comercial, é um valor ínfimo perto 
das 24 horas vendidas em uma São Paulo, uma campinas, um belo horizonte, 
isso é preocupante. Foi um motivo de preocupação, não quer dizer que a gente 
não tinha que fazer porque a gente sabe que se a gente não oferece, ainda 
mais a gente estando no interior, onde o cardápio de canais abertos é menor, a 
tentação para uma parabólica, uma TV por assinatura banda kaoa, a TV em 
alta definição já estava nas lojas, então se a gente não oferece, a tentação 
para o público que ate a televisão meto uma banda kaoa aqui e vou pegar o 
sinal em alta definição e a tv integração fica pra depois. A gente tinha que 
ocupar esse espaço. Realmente um misto de preocupação, mas sabendo que 
estrategicamente pro negócio era importante, até para demarcar esse território, 
pesquisa a gente tem de 2010 que mais de 10% da população de Uberlândia já 
tinha tv de alta definição, em 2010, ou seja, com um ano a gente tinha, acho 
que eram 20%. Em contrapartida a média nacional era 7% de penetração. E a 
gente tem um outro concorrente aqui na cidade. 
 
Taís - teve divulgação para isso acontecer?  
 
Paulo - A gente fez uma campanha muito forte da TV digital, nossa, não só 
aquela da ABERT e do governo federal. Nós fizemos uma campanha nossa, 
ensinando, fizemos trabalhos com lojistas, treinamos os lojistas para saberem 
explicar ao público o que era TV digital, criamos cartilha, criamos um site com 
orientação, inclusive fizemos treinamento para os antenistas, o pessoal que 
instalava antena na cidade, as lojas de eletrônico, nós oferecemos um curso 
pra eles pra verem a importância que é a TV com a antena pra recepção ideal. 
 
Taís - É interessante notar o envolvimento da empresa na questão da tv digital 
e do proprietário apoiar essa iniciativa. 
 
Paulo - No final todo mundo vai ter que fazer. Quem vai à frente tem uma 
desvantagem, o custo é maior, mas tem uma vantagem, você consegue 
imprimir na sua marca o pioneirismo. E é um dos nossos valores, que é ser 
pioneiro e inovador. E isso está muito arraigado na cultura do grupo. Quem 
vem depois tem uma vantagem, gasta menos, tem uma base de clientes já 
formada, contudo, ele vem depois, não tem espaço pro segundo colocado e a 
gente sabe que produto que trabalha não só um equipamento, um hardware, 
um prédio, então é isso que a gente oferece ao telespectador. É uma marca 
que está todo dia na casa dele, re relevância, de relação com o público e 
quando você oferece isso, é importante. A gente acredita que no primeiro dia 
que a gente colocou o sinal no ar duas pessoas, aliás, duas casas assistiram, 
agora na interatividade no dia que a gente colocou no ar certeza que só uma 
acessou, o dono da TV, que era o único que a gente soube que tinha a 
televisão com interatividade aqui em Uberlândia, com o ginga. Mas 
independente disso a gente não fez isso porque de cara a gente vai pegar uma 
gama de clientes, a gente marcou território, as pessoas sabem que quem 
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colocou primeiro „foram eles‟, quem teve TV digital primeiro? Foram eles. Quem 
pôs TV em cores aqui? Quem colocou primeiro uma TV digital no interior? Isso 
tudo, pro nosso telespectador é muito importante, pra gente com eles, por quê? 
Porque eles tem a cada dia mais um  cardápio maior de opções e perto de uma 
internet, de um aplicativo uma TV de 1950 parece algo muito jurássico, 
sobretudo para as novas gerações, se você tem essas novidades sempre, você 
está sempre se atualizando com o público que sabe que a gente tem muito 
mais limitação para ter novidade do que uma internet, que tem múltiplas 
janelas. A gente tem uma janela só.  
 
Taís - Como foi o processo de implantação da interatividade? Vocês foram 
atrás das empresas desenvolvedoras? 
 
Paulo - Na verdade a gente foi encontrado por eles. Porque nesses eventos 
todos que a gente ia a gente acaba conhecendo esses fornecedores, e desde o 
projeto de TV digital a gente já estava acompanhando o trabalho. Até para 
comprar o transmissor, não foi um trabalho de venda que alguém vem e bate 
na porta e a gente comprou um transmissor, não, nós fomos aos estados 
unidos, a gente comprou da Harris, na fábrica, a Harris veio aqui, ta aqui com a 
gente trabalhando, outros fornecedores também, então desde o começo a 
gente está lidando com esse pessoal que está trabalhando na tecnologia, eu 
não posso precisar onde a gente os encontrou, ou quem encontrou quem, mas 
eles já estavam nesse meio que a gente estava freqüentando. E aí vem do 
dono novamente, vamos colocar a interatividade logo. E começamos a 
trabalhar. Fizemos nossos pilotos, desenvolvemos nossa interface e colocamos 
no ar. Depois disso a globo chamou todas as afiliadas e criou um parâmetro. 
Hoje ela já tem um parâmetro. 
 
Taís - Qual foi a data em que a interatividade foi colocada no ar? 
 
Paulo - 31 de agosto de 2010. Ficaram três dias no ar, aí a globo pediu para 
tirar do ar para poder criar um parâmetro para as afiliadas porque aí virou um 
boom, aí todas queriam saber o que era possível fazer. Foi na data de 
comemoração do aniversário de Uberlândia, um pouco mais de um ano da 
gente por a TV digital no ar, 16 de março de 2009.  
 
Taís - Que conteúdo a emissora explorou na interatividade quando colocou 
este recurso no ar? 
 
Paulo - O que nós focamos, primeiro a resposta que tínhamos que dar era: o 
que vai levar as pessoas a usar isso? Então pensamos no seguinte: pegamos 
pela nossa experiência do jornalismo onde é importante a gente ter o máximo 
de cidades impressas na programação, de ter mais informações do que cabe 
nos nossos 45 minutos de telejornal, então, por exemplo, o que dá pra fazer? 
Plantão, em rolagem no pé da tela, eu coloco 5 cidades na previsão do tempo 
na minha previsão do tempo no ar, só que eu tenho duzentas e trinta e poucas, 
então porque não de repente na interatividade oferecer mais umas 10 cidades 
com previsão do tempo. Eu tenho um quadro de emprego que eu divulgo aí 10 
vagas de emprego as segundas-feiras e se eu tivesse a possibilidade de 
colocar ali mais 50 vagas, então hoje a gente coloca no nosso site, no g1, mas 
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eu posso chamar no nosso site de internet ou clique na interatividade da sua 
televisão que tem mais 20 vagas disponíveis então a gente imaginou isso, 
outra coisa que a gente trabalha muito desde 2003 é o feedback, a gente ter 
uma forma de ter o feedback da população. Conseguimos provocar isso muito 
por telefone e por email. Hoje com a popularização da internet, mas é muito 
tranquilo. Hoje por exemplo a gente teve um quadro no MGTV responde. 
Ontem a gente já chama para colocar o tema do quadro e começa a chegar e-
mail, o povo começa a ligar, vamos anotando tudo e no ar a gente lê essas 
perguntas, com o nome das pessoas, isso é muito bacana porque resgata um 
pouco da proximidade da televisão porque cada vez que a cidade vai 
crescendo a televisão vai criando um meio distante, ao contrário do rádio que 
pode não ter o sher que a televisão tem, mas tem uma penetração e uma 
aderência muito grande. “a dona Maria lá do bairro tal o que a Sra. tem para 
reclamar...” E a dona Maria fala no rádio, então o que a gente começou a 
fazer? Provocar isso. E nós pensamos, vamos levar isso para a interatividade 
também. Por quê? Mais prático ainda, do que eu to vendo televisão, levantar 
do meu sofá e pegar outro aparelho para ligar, aí eu vou ali na tela mesmo, no 
mesmo display eu vou mandar uma mensagem de texto “queria saber sobre 
isso” teclando uma mensagem de texto, pensamos nisso também, tudo isso foi 
desenvolvido está no nosso projeto inicial.  
 
Taís - Como seria alimentado isso? 
 
Paulo - No começo eu que alimentava. Eu mesmo que inseria tudo. A ideia era 
a partir do momento que eu tiver volume teríamos um operador para isso, até 
mesmo porque a gente tem 3 afiliadas, seriam 3 interatividades diferentes, será 
que uma pessoa só daria conta? A gente não tinha essa resposta, mas a gente 
acreditava que fatalmente com o crescimento do volume desse processo 
teríamos uma pessoa dedicada. Pelo menos uma pessoa para cuidar da 
geradora. No começo não, no começo eu sentava aqui atualizava minhas 
informações e colocava. 
 
Taís - E como foi feito isso? 
 
Paulo - Comando por email. Disparado por email. Tinham uns códigos chaves 
para inserir no programa da interatividade e eu já colocava a informação que 
eu queria e seus códigos identificavam qual que era a ferramenta daquela lista 
toda de serviços e qual que era o dado que era para inserir. Eu disparava isso 
e a engenharia já replicava no aplicativo do ginga.  
 
Taís - Seriam como códigos de HTML? 
 
Paulo - Sim, inicialmente parecia muito com aquilo. Uma chave identificava 
qual era o serviço, te direcionava, aí uma chave que tinha que trocar, colocar 
outra.  
 
Taís - E como você avalia mexer com essa ferramenta? 
 
Paulo - Olha, péssimo. Porque não é uma interface que a gente usa nem para 
colocar um site no ar, mas eu creio que a ferramenta que a gente está 
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esperando agora tenha uma interface mais fácil da gente manipular. Eu sou 
jornalista não sou operador de sistema. É muito chato você ficar tendo que 
lembrar barra pra cá, barra pra lá, ou ter que ficar com um monte de coisa 
arquivada, é pra isso aqui, hoje acho que o que vem pra nós é bem mais 
amigável. 
 
Taís - Mas também é uma questão de costume? 
 
Paulo - É igual telégrafo com certeza hoje pra gente é grego, mas quem usava 
muito era automático. Se você vai usando, usando é tranquilo, mas acho que a 
coisa tende ou já evoluiu pelo que nós estamos esperando que a HXD nos 
devolva pra um ambiente mais amigável de publicação. Até para que os 
jornalistas mesmo, no caso do que for conteúdo de jornalismo, a gente teria 
ainda publicitário, agências de propaganda que teriam que inserir suas 
interatividades. Se todo mundo tiver que fazer isso vai ser uma ferramenta 
muito complicada de usar.  
 
Taís - Vocês tem pesquisas sobre a vontade do público ter interatividade? 
 
Paulo - Todo ano o jornalismo faz uma pesquisa em janeiro. Uma pesquisa de 
opinião do público sobre os nossos programas e sempre a gente está 
acrescentando alguma coisa, ano passado a gente havia questionado essa 
questão de ter a TV digital. Esse ano a gente já está perguntando sobre a 
interatividade e sobre até a compra de produtos licenciados da emissora. Então 
a cada ano a gente vai pesquisando e vai guardando um histórico. No ano que 
vem a gente reaplica essa mesma pesquisa com mais alguma coisa e tem a 
evolução pra saber quem tinha interatividade, quem passou a ter, mas a cada 
ano a gente vai acrescentando. Interatividade a gente passa a perguntar esse 
ano. 
 
Taís - Quando a HXD vai entregar esse produto? 
 
Paulo - Estamos esperando a qualquer momento.  
 
Taís - E o lançamento já tem data? 
 
Paulo - A gente está discutindo isso também, como a globo enviou um 
programa sobre o que podemos fazer, por quê? São 123 afiliadas, para que 
uma não faça uma coisa e eu veja algo totalmente desconexo em outra, ter um 
alinhamento até gráfico.  
 
Taís - De conteúdo também? 
 
Paulo - De qualidade, de definição também, de onde ocupa espaço na tela, 
então tudo isso a globo colocou. Pra que? Para que todo mundo tenha um 
alinhamento da sua interatividade, dos programas.  [...]  Está no parâmetro que 
parte da tela você pode ocupar, qual o nível de transparência tem que ter para 
não atrapalhar, por exemplo, eu estou vendo um filme em alta definição, aí eu 
ligo a interatividade, com certeza isso vai ocupar uma margem, certo, um 
espaço livre. Eu tenho que continuar vendo o filme, uma opção para o fundo, 
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porque se eu invadir algumas partes da tela isso trará problema, então é isso, 
normas gerais para que todo mundo se adeque. Não são normas tão rígidas a 
ponto de definir essa cor, essa marca, esse tamanho de letter, não é isso. 
 
Taís - Emissoras procuraram vocês para adquirir esse conhecimento da 
interatividade? 
 
Paulo - Não. Tive muito contato com outros colegas de outras afiliadas, uns 3 
ou 4 contatos, eu diria muito porque não é uma prática muito comum o pessoal 
ficar perguntando o que a afiliada está fazendo, a gente tem essa cultura, então 
eu to checando porque de 6 em 6 meses a gente tenta renovar nossos quadros 
aqui, mas eu tive umas 3 ou 4 consultas de colegas de afiliadas perguntando 
“como foi ai?” “o que vocês estão fazendo?” “fiquei sabendo” “como é que é 
isso” mas por telefone, nem vieram aqui ver.  
 
Taís - Para uma pessoa acessar a interatividade ela tem que ter uma tv com o 
ginga, ou comprar um set-top-box, vocês farão alguma parceria, divulgar isso? 
 
Paulo - A gente não fez isso antes, se você conhecer a nossa campanha de 
lançamento da TV digital você vai ver como fomos bastante incisivos... O que 
é, como funciona, as vantagens, com certeza quando a gente colocar a 
interatividade a gente vai abrir a divulgação porque hoje o telespectador tem 
uma disposição de produtos e de neologismos nessa compra que é muito 
grande, então por exemplo, Smart TV é interativo? É interativo, é a 
interatividade da TV digital? Não, aí com certeza a gente faria uma campanha 
para explicar o que é, como funciona, na hora de comprar você quer ter isso, 
então peça sua televisão com esse “izinho” aqui no canto, porque a gente sabe 
que as pessoas vão confundir, os lojistas confundem, se os lojistas confundem, 
os vendedores confundem, e pior que não é mentira, se você chegar em uma 
loja de varejo e perguntar “essa televisão aqui é interativa?” A Smart TV é 
interativa. Ela não é interatividade ginga, e que é uma outra questão os 
fabricantes de televisão também estão entrando no negócio que antes ficaria 
com as geradoras que é o que? Oferecer interatividade, a interatividade que 
você tem numa Smart TV é aquela que o fabricante escolheu aquela loja que tá 
lá pra vender é a loja que a marca de televisão colocou ali dentro. E claro, 
dentro dessa negociação o fabricante também está ganhando, então é uma 
questão, o fabricante virou veículo também para chegar ao lojista então a gente 
já sabe que isso vai ser um embate, se você fabrica televisor você vai preferir 
colocar o ginga ou preferir tentar oferecer Smart TV? Sendo que em uma Smart 
TV você pode ate ter uma parcela do lucro da venda do que você comprar ali. 
Que veio pelo canal de compras daquele fabricante. Enquanto o ginga não, o 
ginga ta ali embarcado, e eles são passivos do que a gente vender.  
 
Taís - E o governo, como vc avalia a atuação do governo em relação ao ginga? 
 
Paulo - Parece que também por causa da troca de governo, o ministro anterior 
era uma pessoa de comunicação social, então ele tinha muito mais foco, nessa 
operação da radiodifusão do que na de telefonia, então aí é uma mudança de 
foco, eu considero isso normal, coisa de governo, mesmo de momento, mas 
como eu avalio isso? Avalio como uma grande perda de oportunidade, porque 
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você ter todo um país gratuitamente tendo essa ferramenta até mesmo para 
aquilo que o governo achar que é estratégico, porque o governo achando que é 
estratégico tem o radiodifusor e ele pode exigir “eu quero que seja distribuído 
programa da receita federal” pelo radiodifusor ele não vai poder exigir isso por 
um fabricante de televisão. Então dar o uso efetivo para programas de saúde, 
informações de serviços públicos, claro que não dá para ser inocente e achar 
que não vai possibilitar uma venda, uma comercialização por ali, mas para o 
radiodifusor pelo ginga ele tem como ele exigir também que alguma coisa de 
serviços públicos e sociais estejam carregados ali, coisa que ele não vai poder 
exigir, então é uma perda de oportunidade. Não custa nada a mais para o 
governo, já esta custando quase nada para o comprador, mas é uma opção 
estratégica que o fabricante vai ter, ah vou por o ginga para o canal de 
televisão ganhar dinheiro ou vou tentar emplacar minha Smart TV pra eu 
ganhar na venda de algum produto aqui. Porque do jeito que está seguindo 
daqui a pouco [...] Não vai cobrar pela televisão, você vai chegar na loja e o 
fabricante vai te dar a televisão, vai ganhar onde? Vou colocar na venda o que 
você comprar pelos meus canais de internet eu to ganhando, uma 
porcentagem. Por que ele vai cobrar a televisão? Acho que é uma grande 
perda de oportunidade.  
 
Taís - Vocês pensaram no conteúdo interativo também oferecer espaço para a 
propaganda? 
 
Paulo - Pensar sim, como afiliados globo não adianta a gente só pensar sem 
ter o parâmetro que a globo vai trabalhar com esse canal. O que a gente vê é 
que tem sido uma coisa, se tem quem se interessa por esse espaço, a coisa 
tem avançado, isso aconteceu com os primeiros comerciais em alta definição, 
aconteceu com os primeiros comerciais em close caption, então você ter a 
ferramenta é só o primeiro passo, porque você tem que ter também o 
anunciante que queira explorar aquele canal. E até para ele explorar aquele 
canal voltamos ao governo por quê? Porque se eu não tiver uma base de 
usuários com aquela tecnologia vai ficar muito caro para anunciar. Como eu 
vou colocar o meu comercial com interatividade se só 2% da população tem TV 
com..., ou seja eu já tenho que ter meu comercial na TV com maior audiência 
para pegar 2% da população, então seria um custo a mais, inviável. Aumentar 
a base, é uma política pública fundamental para que isso venha a ser útil até 
para os anunciantes. Mas se o governo vai fazer isso para os anunciantes, que 
eu duvido que... Até mas eu não sei qual é o foco do governo, mas fazer isso 
para os anunciantes, mas fazer isso para quem vai usar também. A ferramenta 
que ele tem na mão para chegar ao público.  
 
Taís - Por enquanto então a interatividade se baseia em? 
 
Paulo - Conteúdo do nosso jornalismo. Mas a gente já discutiu sim todas as 
possibilidades que nos vem à cabeça ali com o comercial. Você está vendo ali 
e querer acessar o site de compra, você ter ali um canal de venda, tudo isso a 
gente já discutiu, agora a gente não pode como afiliada globo carregar nada no 
sinal sem uma aprovação prévia deles.  
 
Taís - Então qualquer decisão ou mudança vocês devem checar com a globo? 
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Paulo - Isso, porque tudo isso afeta a gente, é como o nosso formato de 
interatividade, fizemos, trabalhamos, corremos logo, para a gente mostrar pro 
nosso público também que a gente está apostando nisso, mas quando a gente 
colocou a nossa [interatividade] no ar a gente não tinha um parâmetro. A globo: 
“pára tudo”, vamos fazer um parâmetro. Por quê? Se eu faço em um parâmetro 
e fica liberado, a TV do Piauí pode fazer de outro parâmetro, a tv de mato 
grosso do sul de outro parâmetro, daqui a pouco,o que pode afinal? Como é 
que eu precifico isso? Ate que ponto eu posso invadir a imagem central da tela 
para oferecer interatividade? O que é invasivo ou não? Isso é uma 
preocupação muito grande da globo é daquilo que eu tenho opção e não como 
obrigação. Então tenho interatividade, posso ter interatividade aqui, mas não 
está tampando para quem quer continuar vendo televisão na sala. Então isso 
tudo é uma preocupação muito grande. É uma coisa nova, a tecnologia a gente 
já sabe o que ela faz, a gente só não sabe como que as pessoas vão consumir 
tudo isso. Até o comercial a mesma coisa. O que vai dar resultado, vamos dizer 
que eu fiz isso para um cliente de Uberlândia, o cara de São Paulo vai querer, 
dá para fazer lá? É a mesma coisa? Lá em Uberlândia custou x, então em são 
Paulo que tem x vezes mais tem que custar x vezes mais. Mas está custando 
3x vezes mais, então ate essa questão da formação do preço para colocar no 
ar a gente tem que ter essa preocupação, porque cria um problema, porque as 
vezes é o mesmo anunciante, to pagando mil em Uberlândia, porque eu tenho 
que pagar 10 mil em Ribeirão Preto que é o mesmo público? Então ou tudo 
nasce alinhado ou nasce um problema. Esse alinhamento comercial é também 
uma das bases do sucesso da globo.  
 
Taís - Para encerrar quer fazer mais algum comentário? 
 
Paulo - A gente está ao mesmo tempo preocupado, mas ainda apostando no 
serviço, porque? Há algumas coisas que dependemos para que ele vingue: 
aumento da base de usuários,  nem todo mundo na virada do ano que trocou 
de televisão já comprou ela carregada. Vai causar muita frustração daqui a 
pouco se o serviço pega, então um é isso, a exigência legal, a exigência para 
que os aparelhos cheguem com esse dispositivo para poder acessar. Segundo, 
questão de padronização, terceiro, por mais que pegue a experiência de 
navegar numa interatividade Smart TV e da experiência de navegar em uma 
experiência de uma interatividade ginga. Porque se fatalmente isso está no 
mesmo aparelho as pessoas poderão comparar. Teremos a mesma dinâmica? 
Porque os dois ligaram não só um vai ligar, isso também nos preocupa. Não 
que seja um investimento caro, mas é uma decisão estratégica, vou gastar 
energia apostando nisso, e se depois ele não vinga, a gente corre esse risco. 
Alias já começamos a correr esse risco. A gente espera que os outros 
elementos nos favoreça, mas isso não depende só da gente.   
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Entrevistada: Liliana Nakonechnyi – Presidente da SET  

Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010 

Local: São Paulo, SP 
Data: 27 ago. 2010. 

 
 
Liliana - Esse encontro internacional vai ocorrer junto ao nosso congresso da 
SET, é uma satisfação muito grande pra SET , afinal de contas a set participou 
de todo esse processo, vem participando, foram os testes da set há muitos 
anos atrás, no ano 2000, que a set fez com a universidade Mackenzie que 
demonstraram pela primeira vez o sistema ISDB-T realmente que entre os 3 
sistemas do mundo era o melhor, depois disso muito tempo se passou, o Brasil 
fez um processo de análise, e que se resolveu  que alem de ter o sistema 
japonês iam desenvolver melhorias no sistema japonês e aí desde então 
implantamos a TV digital, estamos implantando a TV digital e nosso congresso 
da set roda muito em torno da TV digital, nós temos esse grupo aqui hoje de 
manhã fazendo  esse encontro no qual foi realmente estabelecido o ISDB-T 
internacional que é um fórum de padronização no tanto que os  11 países que 
agora já usam o ISDB-T possam trilhar o mesmo caminho de padronização de 
normas  de harmonização de normas, isso é importante pra SET. 
 
Taís - Agenda de trabalho desse ano? 
 
Liliana - Durante esse ano o fórum brasileiro de TV digital vai ser condutor 
desse fórum internacional. Qual vai ser o trabalho do fórum internacional? Vai 
ser realmente distribuir a todos os países que agora passam a fazer parte da 
família ISDB-T o conjunto de normas que já existem harmonizadas, que foram 
inicialmente harmonizadas no Brasil e Japão, para que cada um dos países 
veja esse produto da harmonização e verifique se há necessidade de incluir 
ainda mais algum requisito para que o ISDB-T seja implementado no país deles 
sem problema nenhum. 
 
Taís - Como você vê o impacto dessa nova tecnologia nas emissoras de TV? 
Como elas estão encarando essas mudanças? 
 
Liliana - Eu vejo que as emissoras de TV estão encarando bem porque o 
avanço da TV digital está sendo mais rápido do que o previsto, ou seja, hoje 
nós já temos aí 54 centros urbanos que estão com TV digital, uma das 
implantações mais rápidas do mundo. Agora é claro que é um desafio porque 
primeiro porque há um numero relativo grande de investimento, segundo que 
há que se preparar todo o corpo técnico de cada emissora para enfrentar essa 
mudança, que é uma mudança total de tecnologia, então há necessidade 
realmente de muito treinamento, muita divulgação e isso cada emissora 
naturalmente tem que fazer isso pela sua equipe, claro que a set procura 
ajudar o Maximo possível e fazer divulgação de informações e promover 
intercâmbios como a gente ta promovendo aqui no congresso de 
compartilhamento de experiências, mas é um grande desafio as emissoras. 
 



235 
 

Taís - Em relação a interatividade, ao Ginga, a Sra. acredita que vai existir em 
algum momento, quando a questão da TV conectada, isso vai haver uma 
briga? 
 
Liliana - A TV conectada é outra oferta ao usuário de conteúdos, é uma oferta 
adicional a oferta da televisão aberta, ela, na verdade, é uma oferta eu diria 
que compete ate mais com a TV por assinatura, TV por cabo, TV por satélite 
porque são produtos pagos, ou seja ela é um pouco diferente da TV aberta tem 
a característica de ser gratuita, quem vai consumir a TV conectada são 
basicamente os mesmos consumidores da TV por cabo, por satélite das 
tecnologias de TV paga. EM relação ao ginga e a essas tecnologias que estão 
na TV interconectada, isso aí vai ter que passar por muita discussão, porque o 
ginga é um middleware que foi criado com uma série de recursos, que permite 
que a pessoa até possa buscar produtos na internet, da mesma forma que a 
TV conectada também busca produtos na internet, agora o ginga é um 
middleware aberto, que não tem nenhum royalty para a nossa comunidade 
nem nada e ele tem muitas vantagens, ele é muito poderoso e está ai para ser  
realmente desenvolvido, essas TV conectadas de um modo geral, usam 
middlewares específicos, proprietário então realmente são middlewares que 
não tem muita compatibilidade data hoje, é claro que isso tudo pode ser 
encontrada alguma solução comum de mais de uma camada, mas acho que 
isso realmente ainda vai ter muita conversa pra ver como harmonizar esses 
requisitos todos. 
 
Taís - Hoje a interatividade na TV aberta é ginga? Ou tem alguma outra 
possibilidade? 
 
Liliana - Hoje a interatividade na TV aberta é ginga. Mas se você pensar bem a 
interatividade na TV a cabo não é ginga, hoje não é ginga, hoje os sistemas de 
interatividade nas TVs a cabo são sistemas proprietários, como são das TVs 
conectadas com middlewares tipo open TV nds, são middlewares contratados 
pelas operadoras de TV paga, mas que são middlewares consagrados no 
mundo. Então na verdade eu vejo que a primeira etapa vai ser ate ver como 
compatibilizar esses middewares da TV fechada com da TV aberta, isso aí já é 
um desafio que acredito deva ser encarado porque não é impossível de se 
fazer. As TVs conectadas são uma segunda etapa que é claro já estão aí os 
primeiros protótipos, mas realmente para que elas possam funcionar bem há 
necessidade também de banda larga com muita largura de banda que também  
não é disponível assim com tanta facilidade. Então eu não acredito que seja 
algo que ao longo dos próximos 12 meses vai ser utilizado de uma forma 
intensiva, porque tem muitas limitações ainda. Então a TV broadband TV é 
muito interessante, são possibilidades novas, mas é algo que é uma tecnologia 
que exige uma infraestrutura que eu acredito que só venha a estar disponível 
em mais alguns anos. 
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Entrevistado: Luiz Fernando Gomes Soares – PUC-Rio 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010 

Local: São Paulo, SP  

Data: 27 ago. 2010. 

 
 
 
Taís - Como o Sr esta vendo a adesão das emissoras ao Middleware Ginga 
para colocar programação interativa no ar? 
 
Luiz Fernando - A adesão das emissoras está conforme o esperado, elas estão 
desenvolvendo suas aplicações em fase de teste e, ou seja, com isso, 
obviamente tem muitas aplicações que não seguem o padrão então eu vejo 
isso com certa tranqüilidade, estão na fase que elas estão aprendendo a 
desenvolver aplicações e aprendendo a colocar as aplicações no ar, então por 
esse lado, esta um cenário normal, agora por outro lado quando nós vemos 
muitas aplicações não conseguindo rodar nos aparelhos receptores aí deixa a 
gente preocupado, porque significa que tem televisores no mercado que não 
estão seguindo a norma, então isso aí deixa a gente preocupado, mas eu 
espero que agora quando a gente tiver a suíte de teste pronta etc. esses que 
estão fora da norma se enquadrem, pois senão vai ser muito ruim, ou seja as 
emissoras começarem a botar aplicação fora da norma para rodar em 
receptores fora da norma, e o padrão como é que fica? Essa é uma coisa que 
preocupa, mas espero que tenha solução. Esse problema que eu estou citando 
é porque hoje só tem de fato um fabricante do middleware que estão nos 2 
receptores de TVs então só tem 1, o fato de não ter concorrência não ter 
comparação é que pode causar esse tipo de problemas. A TOTVS/TQTVD e 
nos televisores LG e SONY, mas já estão entrando no mercado os celulares da 
NOKIA, outras empresas com o middleware ginga completo colocando aqui já 
disponível então já deve começar a entrar no mercado, a própria Samsung 
deve colocar a solução dela no mercado e ai começa aquele negócio, ai 
realmente tem que interoperar, aí isso deve acelerar esse processo e criar 
competição. Quando criar competição o consumidor acaba pagando o pato. 
 
Taís - O Sr acredita que a TV aberta com a interatividade pelo middleware 
ginga, a tv conectada a internet, vai haver um problema? 
 
Luiz Fernando - Problema de negócio sim, problema técnico não, problema 
técnico nenhum. A tendência... Esse negócio de TV conectada, TV aberta do 
ponto de vista técnico é a maior bobagem, ou seja, você tem a TV digital, a  
rede que as coisas estão vindo, se vem pelo ar, se vem por IP, se vem por um 
canal dedicado, isso do ponto de vista técnico de quem desenvolve aplicação é 
a mesma coisa. Então esse nome IPTV, WebTV, TV conectada, BroadbandTV, 
BroadcastTV, tudo é quase  que nome para modelo de negócios. Modelo de 
negócios vai ter problema, vai ter problema sim, porque são modelos de 
negócios que se chocam. 
 
Taís - A questão do modelo de negócios o impacto que essas tecnologias vão 
causar no modelo de negócios de TV aberta, em alguns lugares da Europa a 
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TV aberta está morrendo, esse panorama, no futuro, com a adesão da banda 
larga pode ocorrer no Brasil? 
 
Luiz Fernando - Muito no futuro pode ate ser, mas a realidade da Europa é 
muito diferente da realidade nossa, na nossa realidade é TV aberta, na Europa 
nunca a TV aberta foi o forte, sempre a TV por assinatura foi o forte, como nos 
Estados Unidos, TV aberta nos Estados Unidos não existe. Então você matar 
uma coisa que é muito fraca é fácil, aqui não, no Brasil, na América do Sul de 
uma forma geral, nos países subdesenvolvidos, TV aberta é muito importante, 
porque é um meio de inclusão de certa forma, então você garante que não 
morre, não garanto, pode ser, acho que o futuro dessa história toda é 
convergência, ou seja, você nunca vai conseguir ter uma programação ao vivo 
tão boa na TV a cabo ou IP como você tem em radiodifusão, assim como você 
nunca vai ter um serviço, por exemplo, de vídeo sob demanda na TV aberta tão 
bom como você tem na TV fechada, então é convergência, é convergir tudo 
realmente vendo tudo isso como uma grande rede que você pode receber por 
difusão, pode receber por IP e tudo mais e a gente vai ter a TV digital e vai 
parar de dar esses nomes bobos para as coisas. 
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Entrevistado: Amilcare Dallevo – pres. ABRA 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010 

Local: São Paulo, SP 
Data: 25 ago. 2010. 

 
 
Taís - Pensam em alguma alteração a curto ou longo prazo no modelo de 
negócios da TV aberta? 
 
Amilcare - Nós da ABRA,  a gente aposta num modelo de TV livre e gratuita 
então você vê que todas as inovações tecnológicas que nós estamos fazendo 
que nem por exemplo essa que eu mostrei que o sinal vai estar disponível a 
partir do mês que vem em todos os iPhones e todos os iPads, todos com essa 
característica de livre e gratuita. 
 
Taís - E o investimento na interatividade na RedeTV como está indo? 
 
Amilcare - Está muito, em valores você diz? Também.. Nós temos um Bugget 
anual de 60 milhões de dólares que nós investimos em novas tecnologias, a 
interatividade agora nessa fase de iphone e ipad está muito contemplada, 
então tanto na parte do comercial, do anúncio e também da interatividade dos 
programas.  
 
Taís - Nessa convergência toda como fica a relação das cabeças de rede e as 
afiliadas? 
 
Amilcare - Olha, eu acho que todo mundo ta encontrando formas novas de 
convivência, porque é aquilo que eu falei. Hoje em dia, o sinal.. acho que isso 
também é uma falácia esse negócio qualquer coisa nova o satélite prejudica a 
afiliada, o celular prejudica a afiliada, na verdade tudo vai conviver porque 
quando você tem um bom conteúdo local, regional, esse conteúdo também 
prevalece, então não adianta a gente querer bloquear tudo no sentido de 
proteger mercados, os mercados estão aí, vão competir e vão coexistir. 
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Entrevistado: André Barbosa – assessor especial da Casa Civil da Presidência 
da República. 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010. 
Local: São Paulo, SP. 
Data: 25 ago. 2010. 

 
André Barbosa - Para sete bilhões de pessoas no mundo é o broadcast, a 
internet não pode fazer isso, imagina todo mundo no mesmo site? O site trava. 
Quando você ta ai quando a cidade entra ao mesmo tempo. Você não tem 
infraestrutura, tecnologia você tem, tecnologia não é o problema, nunca foi, 
você sempre vai ter soluções tecnológicas pra tudo, mas a infraestrutura que 
existe e a questão mesmo de logística de software não permite que a internet, 
o IPTV faça transmissões simultâneas. Ainda, no futuro vai ter? Acho que sim, 
você vai ter a possibilidade da compressão de dados pela internet pelo 
streeaming ser muito melhor do que a oferta é hoje, mas pelo menos 10 a 15 
anos a gente imagina isso o broadcast aberto será ainda o grande acesso a 
informação dessas populações de baixa renda no mundo, são 4,5 milhoes de 
pessoas... Essa história clara de que a gente ta trabalhando no sentido de 
internacionalizar, criar mercado, gerar escala, ter padrão único que é o padrão 
ginga, pra compatibilidade e interoperabilidade nos conteúdos e a possibilidade 
de ter mecanismos e plataformas conjuntas para que ofereça satélite, tv 
terrestre, tv a cabo, ofereça browser para entrar na internet, e ter o canal de 
retorno integrar e fazer antes que a lei possa ser estudada por que a lei vai 
demorar, as discussões são enormes, você tem na prática facilitando a 
discussão da lei, você ter na prática a oferta pra população. 
 
Taís - Quanto vai custar o set-top-box? 
 
André Barbosa - O preço está aí, já estipulado pelo governo, 200 reais é o 
preço máximo. Com financiamento em 24 meses de 17 reais. Esta dentro da 
possibilidade de pagamento da população de baixa renda. Eles ofereceram 
num primeiro estudo 237,00, mas não foi uma oferta, parte da informação que 
veio do ministério das comunicações foi no sentido de que foi... foi uma 
proposta mostrada claramente que hoje, as empresas na media algumas mais 
abaixo que isso, outras mais acima a média o preço pra fabricar com tudo isso 
que nós pedimos, 128 de flash, 256 de RAM, os aplicativos residentes da 
própria emissora no RAM, usar os aplicativos de serviço pela memória flash 
que é caro, você ter um chip nos estamos achando 35 dólares cada chip, 
estamos começando a abrir as planilhas pra ver o que nós podemos enxugar 
na indústria e dar os incentivos pra chegar a custos abaixo de 200 reais. Além 
do que as entradas terem USB... Você tem toda razão, você tem toda uma 
estrutura tecnológica que é fundamental, você tem que oferecer o produto sem 
você ter mudar ali a maneira de enxergar as comunicações integradas, então 
nos pretendemos fazer uma campanha muito forte, o governo só pode fazer 
campanha do conceito, não pode vender o produto, o TCU não permite, e tem 
que falar do conceito de interatividade e do uso dos serviços públicos e as 
empresas se comprometeram também fazer campanhas pra que a gente possa 
vender o set-top-box integrado explicando como expliquei ali, você vai poder ter 
acesso a consulta a distancia. Você sabe o que muda a vida no interior do 
Piauí? Eu já tive lá e já vi lá no interiorzão mesmo, anda de caminhão para ir à 
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outra cidade para marcar consulta, a senhora que tem idade, tem dificuldade 
para subir no caminhão, naquelas estradas ruins aí chega lá e não tem o 
médico, volta para a cidade, então na televisão ela não tem computador e ela 
vai ter dificuldade de entrar no computador, já tem dificuldade de entrar no 
celular. Agora na televisão é fácil, já é parte dela, já é parte da família dela, 
então é só ela saber que aquele vermelhinho abre aquele negócio lá, aí ela 
pede ao neto, ao filho dela quero marcar aquele medico dos olhos, ela marca e 
pronto, e vai La, confirma. E isso tem sido um sucesso em Portugal, por 
exemplo. Em Portugal por exemplo a idéia da consulta a distância tem dado 
mais assiduidade na consulta marcada pela televisão do que aquela marcada 
pelo telefone, talvez a explicação seja o mito da televisão, as pessoas tem a 
televisão como um mito, então vamos aproveitar isso, vamos aproveitar em 
favor da qualidade de vida das pessoas e não execrar a televisão porque 5 
famílias dominam a televisão eu tenho falado isso, porque as pessoas tem uma 
visão da época do golpe militar da distribuição dos canais em concessões 
dadas a algumas famílias e imaginam que televisão seja isso, é muito mais do 
que isso. Televisão é um modo de penetração popular com 96% de cobertura, 
se você a trouxer para o campo público, trouxer para a obrigatoriedade dos 
serviços públicos ela vai melhorar a qualidade de vida esperando a banda larga 
para se conectar e ter um canal de retorno e a banda larga com suas 
características, as redes sociais, a expressividade individual, são 
características dessa maravilha que é a internet, mas do lado de cá, você tem a 
possibilidade do um para todos, da facilidade e usabilidade, você tem outras 
facilidades que se conjugam. 
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Entrevistado: José Félix – Presidente da NET 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010. 
Local: São Paulo, SP. 
Data: 25 ago. 2010. 

 
José Félix - Na verdade o padrão definido para o SBTVD é um negocio 
recente, 2009, as TVs a cabo e satélite escolheram seu padrãolá atrás, 2003 e 
as TVs ficaram aí batendo boca, batendo boca,... Escolheram um padrão 
incompatível e vai ter conseqüências de custo de novo. O ginga é um padrão 
extremamente pesado e requer hardware incrível, ele é caro, requer memória 
bem acima da memória usada em qualquer set-top-box de TV fechada portanto 
não tem desenvolvido um monte de coisa como a TV fechada usa  como vob, 
personal vídeo recorder , um monte de coisa, mas eu já disse isso no 
congresso de 2009, a gente vai reescrever os aplicativos do padrão ginga em 
cima do open TV, vamos ter que fazer alguma coisa assim, porque tem que 
funcionar, pelo menos eu espero que funcione. 
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Entrevistado: Roberto Franco – diretor de engenharia do SBT 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010. 
Local: São Paulo, SP. 
Data: 25 ago. 2010. 

 
 
Taís - Como o Senhor avalia o impacto da tecnologia hoje na TV aberta? 
 
Roberto – A tecnologia abre ao radiodifusor a oportunidade de oferecer uma 
serie de aplicações e serviços que o consumidor já demandava, o consumidor 
gostaria de ter e a tecnologia analógica não permitia então por exemplo apesar 
da gente produzir 24 horas de jornalismo a gente consegue exibir 2, 3 horas 
por dia, é aquela regra do 70 30, a gente produz o jornal, usa 30 % e joga 70% 
fora, porque você tem que ta atualizando colocando o que é mais relevante. 
Com a TV digital, eu posso começar o conceito de TV anytime em que você 
tem a TV convencional encontrando áudio e vídeo, no meu site a interatividade 
que você pode ver aqui no stand eu lhe ofereço notícia de última hora, ou 24 
horas por dia, 24 horas por dia você pode saber o que ta acontecendo na 
cidade, na economia, no esporte, pode saber fofocas, pode ver informações da 
programação, da fofoca, etc., você pode ver absolutamente tudo. E a 
portabilidade que permite você ver TV fora dos momentos principais que você 
vê em casa. Amplia fortemente a oferta, permite a oferta fazer diversos... que 
não eram possíveis na TV analógica.  
 
Taís - Hoje, como esta a interatividade na programação do SBT? Quais são os 
programas que tem o que oferece? 
 
Roberto – O SBT adotou um conceito diferente do que está todo mundo 
trabalhando. Nós criamos uma espécie de portal em que 24 horas por dia 
quando você aperta o botãozinho da interatividade você vai receber uma 
primeira tela as ultimas noticias, informação da programação, informação da 
meteorologia, por que foi isso que foi levantada em pesquisas como a principal 
demanda com o principal anseio da maioria das pessoas que assistem 
televisão e que assistem televisão hoje indo na internet, lendo o jornal, vendo a 
revista, então nos pegamos todas essas demandas e oferecemos num portal 
em que ele continua vendo televisão ele continua ouvindo a televisão e ao 
mesmo tempo ele acessa tudo isso, alem disso cada programa tem uma 
interatividade relacionada a ele, seu programa de game a pessoa pode jogar 
junto, se é um programa jornalístico ele pode pegar informações 
complementares, se é novela ele pode ver sinopse, então a gente não esta 
fazendo mudança de hábito no consumidor em que cada momento ele tem 
uma coisa diferente, ele sempre vai ter um pacote de oferta comum em que ele 
vai sempre ter disponível e dependendo do programa se aquele programa 
exige algo especial ele vai ter uma opção a mais naquele momento. 
 
Taís - E mudou alguma coisa em relação ao modelo de negócios? Foi inserida 
propaganda na interatividade na propaganda? 
 
Roberto – Isso a gente vê tudo isso como uma oportunidade, mas ainda é 
muito cedo falar. Por quê? Esse é um mercado de informação e a televisão é 
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algo de massa, e modelos de publicidade dependem de massa e você hoje não 
tem ainda números confiáveis, de telespectadores, de audiência na TVD nem 
como medir na interatividade, então o que nos temos vários experimentos em 
que nós temos interatividade patrocinada e interatividade cooperada gerando 
retorno através de outras redes que nos remunerariam e apoiando a 
programação aumentando a fidelidade e lealdade do telespectador. Quer dizer, 
são vários modelos experimentados, mas que ainda na pratica não existem 
modelos de negócios comprovados. 
 
Taís - Mas existe alguma previsão vocês vão testar algum outro tipo de 
modelo? 
 
Roberto – A gente entende o seguinte, existem várias aplicações interativas 
que o modelo de publicidade é totalmente aderente existe vários outros 
modelos que o modelo patrocinado é aderente e existe o modelo que nós 
chamamos de freemen em que você oferta uma série de conteúdos gratuitos a 
pessoa e que provoca ela querer mais conteúdos, como se você tivesse no seu 
celular com TV interativa eu lhe ofereço informações de ultima hora mas se 
você quer maiores detalhes sobre aquilo você vai consumir via rede celular 
gerando receita e parte dessa receita retorna para o provedor de conteúdo. 
Entao existem modelos totalmente aderentes, totalmente lógicos, totalmente 
estruturados mas que ainda não puderam ser validados na pratica porque 
faltam ainda volume de operações para que a gente possa dizer que elas estão 
maduras, é como a internet que surge uma aplicação você vê que tem 
potencial, mas que leva tempo para virar um negocio de fato. O Google quando 
apareceu era uma ferramenta fantástica, mas ninguém sabia como ganhar 
dinheiro com ele. Mas se sabia que como ele tinha uma massa muito grande a 
publicidade podia ganhar dinheiro com ele, ele levou 3, 4, 5 anos para se tornar 
um negocio de fato. A televisão digital vai ser mais rápido porque ela está 
baseada n mesmo conceito da TV analógica para a maioria da sua receita e ela 
tem diversos melhorias com a alta definição que permite um contato muito mais 
imersivo com o consumidor ela tem interatividade que permite eu lhe atingir 24 
horas por dia com noticias, ela tem a portabilidade que permite outros horários 
nobre gerando mais receita publicitária, então ela tem varias fontes de receita 
de oportunidades novas totalmente previsíveis, mas que elas ainda não 
significam volumes muito grandes se comparados ao modelo tradicional da tv 
aberta analógica. Então isso é uma questão de tempo mas ela vai se viabilizar 
por aí,patrocínios, anúncios, relacionamento, colaboração e 
complementaridade com outros meios gerando receita através de outras 
plataformas, é isso que a gente acredita e está procurando explorar.  
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Entrevistado: Izaias Silva – diretor TQTVD 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010. 
Data: 25 ago. 2010. 

Local: São Paulo, SP. 
 
Izaias - A TV conectada foi trazida para o mercado brasileiro para responder 
esse anseio do brasileiro de querer ver internet na TV porque acham que é isso 
que o brasileiro quer, o brasileiro quer ver internet na TV, o que nós achamos 
não é isso. Nós achamos que o brasileiro quer melhorar a experiência de ver 
TV somando alguns elementos. Por exemplo, eu estou assistindo TV e quero 
saber a temperatura, em vez de ligar o computador eu venho aqui e sei que na 
minha televisão tem um sticker de temperatura, eu venho aqui, clico, e vejo a 
temperatura, eu quero a temperatura em são Paulo, cliquei aqui... agora quero 
saber como está o caso Bruno que saiu na internet, não tem problema, eu 
venho aqui vou no g1 e vou ver lá. Brasil... agora quero ver a promoção que 
está saindo no Wal-Mart, eu quero ver aqui... 
 
Taís - Estão havendo conversas com a TV a cabo e a TV aberta quanto as 
aplicações interativas? 
 
Izaias - Conversas com certeza existem, não são conclusivas e o problema não 
é tecnológico, a questão é modelo de negócios, porque tecnologicamente 
falando é possível que você tenha a tv a cabo ou satélite usando o middleware 
ginga. Porque o middeware ginga trabalha em um nível mais alto onde a 
questão da modulação e qual meio físico é transmitido não importa muito. 
Então a questão é haver uma convergência não são da tecnologia, mas do 
modelo de negócios. 
 
Taís - A questão do modelo de negócios seria o que exatamente? 
 
Izaias - Por exemplo no padrão de TV aberta você não tem necessidade de um 
acesso condicional quando você vai para o cabo e para o satélite você tem que 
ter um modelo de acesso condicional que hoje ainda não está pronto para 
funcionar com o ginga. 
 
Taís - E com relação a TV conectada, esse novo produto que vocês estão 
lançando como você vê no futuro essas varias plataformas trabalhando juntas? 
 
Izaias - A convergência digital sempre trás múltiplas soluções para problemas 
que as pessoas estão enfrentando, então a TV conectada surgiu em função do 
anseio das pessoas em verem conteúdo da internet na televisão, o 
StickerCenter surge de um anseio das pessoas terem a interatividade a mais 
do que você tem no padrão ginga, onde você pode ter várias aplicações 
disponíveis ao mesmo tempo e você pode ir na internet para acessar 
informações que você antes não tinha acesso então são modelos que podem 
trabalhar em paralelo e cada um esta tentando satisfazer uma necessidade do 
usuário final.  
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Entrevistado: Aguinaldo Boquimpani – TQTVD 
Evento: 23° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2010. 
Local: São Paulo, SP. 
Data: 25 ago. 2010. 

 
Taís - Como é que fica a questão do cabo? Existe alguma conversação 
daqueles das operadoras sejam compatíveis com esse formato também? 
 
Existe. Ate já na set do ano passado a gente teve um painel com as 
operadoras de cabo e de satélite comentando de possibilidades de integração 
com o Ginga, net e Embratel estiveram aqui. Mas a maioria dessas empresas 
tem um problema do legado e hoje as empresas estão olhando essa 
oportunidade de ir para o ginga para ter como dar a mesma experiência rica de 
interatividade que existe hoje na TV aberta pros assinantes de TV fechada 
também. Eles estão vendo esse tipo de possibilidade, mas como existe um 
legado baseado em middlewares proprietários que eles usam essas soluções 
que eles viram ainda não são soluções boas para eles, são soluções que não 
atingem o que eles precisam. ... e soluções de integração ainda muito cortadas, 
o que a gente vê nos softwares.. é que essa discussão tem que vir do fórum é 
que com certeza existe alguma maneira de integrar isso e nós mesmos já 
estamos trabalhando nisso. O ginga é um padrão IPTV todo mundo sabe disso 
está preparado para IPTV nas vertentes de TV por assinatura, nós dentro do 
desenvolvimento do ginga em andamento pra IPTV e pra TV por assinatura é o 
mesmo tipo de arcabouço. Então a gente acredita que integrar isso pra cabo e 
satélite não é complexo demais simplesmente uma questão de legado, de 
como as operadoras vão fazer com o parque instalado, porque ate pelas 
operadoras eles se moverem pra fora de uma solução fechada e custosa que é 
a solução dos middewares proprietários que eles usam hoje é uma coisa que 
apresenta diversas vantagens pra eles. 
Então esse.. existe e é uma coisa que deve certamente ser discutido dentro do 
fórum e no mercado em geral, mas já estamos discutindo isso com algumas 
operadoras e como eu já disse nós já temos um tray.. para desenvolvimento do 
ginga pra IPTV. 
 
Taís - Como fica a questão do impacto que o StickerCenter vai causar no 
modelo de negócios da televisão? 
 
O modelo de negócios da televisão na verdade hoje esta sendo muito afetado 
pela entrada das broadband TVs, que é a oferta de conteúdo por fora do canal 
de televisão, por fora do canal dos radiodifusores. Então o StickerCenter vem 
harmonizar essas ofertas que existem nas broadbandtvs com a oferta do 
conteúdo dos radiodifusores. O StikerCenter é exatamente uma solução que 
harmoniza os dois mundos o mundo das broadbands com o mundo do 
radiodifusor.  
 
Taís - E hoje que emissoras que já vão estar com o StikerCenter no ar? 
 
Varias emissoras estão testando essa possibilidade do sticker e é uma coisa 
que hoje é um próximo passo natural porque a maioria delas já esta 
transmitindo as aplicações ginga então as aplicações stickers, são aplicações 
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ginga, não há uma diferença fundamental na tecnologia  que existe por trás do 
StickerCenter. Essa tecnologia é o ginga, a sofisticação esta em unir o 
broadband e o broadcast. O broadcaster não vai  precisar de grande mudança 
por causa do StickerCenter, o StickerCenter é fornecido dentro do receptor 
digital como uma adição ao ginga e o radiodifusor vai fazer uso de aplicações 
ginga da mesma forma que ele Já faz hoje em dia, todos os grandes 
radiodifusores já estão transmitindo aplicações ginga em SP no RJ e ate em 
outras cidades já. 
 
Taís - Qual o custo do set-top-box com o StickerCenter? 
 
A diferença de custo deve ser muito pequena, há vários fabricantes que já vão 
lançar seus set-top-box com o StickerCenter, o primeiro que esta lançando aqui 
na feira é a visiontec, possivelmente outros fabricantes vão estar lançando logo 
depois, mas claro estão testando essa solução e assim, dentro do biormatirious 
completo não tem praticamente nada, porque pro fabricante o que ele vai 
ganhar naquilo é a possibilidade de colocar ali stickers, aplicações já pré-
embutidas de patrocinadores dele, então ele pode por ali um acesso a um 
portal do walmart por exemplo, que é uma parceria que a gente já fez, e aquilo 
já ir embarcado como a broadbandtv já faz, hoje a broadbandtv já vai com 
algumas aplicações, widgets que já são acessos a portais de parceiros deles, 
então o fabricante do set-top-box ou da televisão com a solução do 
StickerCenter vai ter o mesmo tipo de publicidade. 
 
Taís - Como o Sr. Vislumbra o mercado no futuro, coexistindo vários tipos de 
serviços nesse estilo? 
 
O mercado vai ter que harmonizar isso aí. O que o usuário quer? O usuário 
quer poder acessar parte do conteúdo que ele já vê na internet sem precisar 
sair da sala de estar usando aquilo na televisão. É isso que o usuário quer e 
quer poder acessar também o vídeo on-demand e ter a riqueza de aplicações 
interativas para ele poder votar num reality show pra ele interagir e ter mais 
informações sobre um produto, ele quer ter isso na televisão então essa 
harmonização vai ser natural porque é isso que os usuários querem porque 
hoje a maioria da tendência dos jovens, do pessoal, mais ligado é o que? Ta 
com o celular, ou laptop acessando a internet e vendo a televisão ao mesmo 
tempo é isso que essas tendências que a gente viu mostraram nos estados 
unidos. Está evoluindo demais o uso simultâneo da internet e da televisão e 
porque não convergir isso, não harmonizar isso na tela da televisão? 
 
Taís - Quando você fala sobre vídeo sob demanda? 
 
Falo do terra, do uol, que são portais, ou do próprio g1 da globo que são portais 
que já tem esse imenso repositório de conteúdo e a pessoa pode ir lá e dizer 
eu quero ver o capitulo do reality show que passou na semana passada, ou 
ontem que eu não vi, ver a cena da novela que bateu pico de audiência e que 
eu não estava em casa, quero ver os gols da rodada, então tudo isso é 
possível com acesso a vídeo-on-demand. Que hoje já existe na broadband TV 
e que não existia na interatividade do ginga normal.  
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Entrevistado: David Britto – TOTVS 
Evento: 24° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2011. 
Local: São Paulo, SP. 
Data: 26 ago. 2011. 

 
 
Taís - Como surgiu a iniciativa de apostar na interatividade na TV digital? 
 
David - A empresa TQTVD quando foi criada era o T de TOTVS, Q de Quality e 
TV digital, foi uma iniciativa cooperada entre essas duas empresas, nessa 
ocasião eu era o presidente da Quality, encontrei o presidente da TOTVS, o 
Laércio, nós dois tínhamos recém ingressados nas empresas ingressados no 
fórum brasileiro e estávamos discutindo como nós podíamos criar negócios em 
torno da TV digital, que estivesse relacionado ao setor de software. Então a 
gente depois de um tempo, discutindo a respeito de como seria o 
desenvolvimento desse setor nós resolvemos montar uma empresa, a gente 
tinha o expertise anterior, a Quality era uma empresa que tinha grande know 
how na parte de software embarcado e apesar de estarmos no Brasil, não é 
comum empresas brasileiras ter esse tipo de expertise, e em 2007 criamos 
esta empresa. Quando criamos a empresa, a norma do ginga nem era definida 
ainda, existiam discussões intermináveis sobre o tamanho do ginga, sobre 
quais tecnologias iriam ser empregadas, isso tudo ao longo do tempo foi 
discutido de maneira intensa no fórum brasileiro, que é o local onde essas 
ideias são debatidas. Depois de passados dois anos que já tínhamos o produto 
pronto, as normas nós ajudamos, colaboramos, de maneira intensa na 
elaboração das normas, nós concebemos o produto. Ginga é uma 
especificação, muita gente confunde que ginga é produto, ginga não é produto, 
é uma especificação. É um framework de linguagem, um ambiente para 
desenvolvimento e nós conseguimos, com isso tendo o produto o primeiro 
passo para ter um cliente, você tem um produto, o passo seguinte é ter o 
cliente. A batalha foi conseguir convencer os clientes a comprarem o produto. A 
gente descobriu que não era fácil. 
 
Taís - Os clientes são as emissoras? 
 
David - Os clientes nossos são os fabricantes. As emissoras tiram proveito da 
tecnologia. Não tirar proveito no sentido de tirar vantagem, elas usam a 
tecnologia. Porque quando você transmite um conteúdo digital, você transmite 
vídeo, áudio e dados. Os dados são os aplicativos que ficam disponibilizados 
de alguma maneira pro consumidor, em geral para mostrar que aquele 
conteúdo ali é interativo. Só que a gente continua estudando isso aí, 
continuamos evoluindo. E achamos, entendemos que o Ginga é uma 
ferramenta muito poderosa, que ela poderia ser utilizada de uma forma mais 
inteligente, mais abrangente, então criamos o StickerCenter, que é uma 
tecnologia baseada no Ginga, mas que explora todo o potencial da 
especificação Ginga hoje.  
 
Taís - Quando a empresa começou a criar aplicativos interativos, vocês 
imaginavam que tipo de consumidor? 
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David - Eu acho que a geração nova que está chegando é uma geração que 
está tão acostumada a fazer simultaneamente tantas atividades então a gente 
está imaginando o seguinte cenário: o cenário onde a TV é convergente, você 
tem conteúdo linear, não linear disponível a qualquer momento. Você esta 
vendo aqui por exemplo “SBT vídeos” você entra ali no aplicativo “SBT vídeos” 
e aí você vai para uma outra coisa, que passou ontem, então você olha está na 
programação linear, olha está na não linear, então tudo vai depender do 
consumidor (o que Steve Jobs trouxe de inovação) então se você der uma 
ferramenta pra ele, ele usa, ele fica multitarefa. Hoje é possível dado o avanço 
da tecnologia para televisores e set top boxes.  
 
Taís - Defina o StikerCenter. 
 
David - Ele é um gerenciador de aplicativos, ele é um ambiente de negócios 
interativos. Ele, para os radiodifusores apresenta uma oportunidade nova de 
monetizar, de criar valor. Para os fabricantes ele é uma oportunidade de 
oferecer uma plataforma convergente, para os consumidores ele é uma 
oportunidade de você ter conteúdos de diversas origens, de internet de 
radiodifusão e pras empresas de software a oportunidade de desenvolvimento 
de aplicativos e local de você oferecer esses aplicativos. 
 
Taís - Como a emissora ganha dinheiro com o StickerCenter? 
 
David - Ela tem a faculdade de usar a sua banda destinada a dados para que 
esses aplicativos sejam oferecidos para o consumidor, então no momento em 
que você tem o Wal-Mart, o UOL, essas empresas estão pagando para 
chegarem na casa do consumidor, da mesma maneira que uma propaganda de 
televisão só que agora um outro formato, no formato onde este aplicativo pode 
ter figuras, texto e filmes, suporte a vídeo.  
 
Taís - Como as emissoras estão recebendo este produto? 
 
David - O StickerCenter chega em uma hora muito interessante, porque na 
Europa essa discussão esta acontecendo também e lá o nome que se dá a 
isso é HBBTV, em particular na Inglaterra a BBC criou uma solução pra ela, 
proprietária, e outros países como o Japão também estão discutindo isso aí.  
 
Taís - Cabo? 
 
David - Independente do meio. Em geral está relacionado ao radiodifusor. O 
radiodifusor que é aquele sujeito que tem muitas vezes 100% da sua receita 
oriunda de publicidade, o modelo de negócio dele fica bastante ameaçado 
quando você tem uma televisão que te dá um outro caminho pra você acessar  
o conteúdo de vídeo, que é a chamada TV conectada. Quando você tem uma 
solução como essa você inclui o radiodifusor dentro da cadeia de valor. Porque 
ele é o elemento que começa, tudo gira em torno dele. O legal é que 
descobrimos isso bem no início, quando a gente começou a desenvolver o 
produto. Nossos primeiros clientes foram os radiodifusores, não os fabricantes 
de receptor.  
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Taís - Hoje, que emissora envia o próprio aplicativo via StickerCenter? 
 
David - Estamos discutindo com várias emissoras, hoje existem alguns ensaios 
que estão sendo feitos, ensaios de engenharia, que estão sendo feitos pela TV 
Record, SBT, Band, então todo mundo está de olho nessa inovação. 
Agora apenas conversa para adotarem o sistema... 
Isso, não é, a gente não está criando nada que já não está criado, o ginga ... 
 
Taís - Como o Sr vê a questão das TVs conectadas? 
 
David - A TV conectada é uma tecnologia fadada ao insucesso, porque ela é 
fragmentada, ela não é padronizada, cada fabricante tem o seu, e o 
consumidor acaba se prejudicando com toda essa fragmentação. Então é muito 
legal você ver uma tecnologia padronizada, o mundo da telefonia celular você 
tem o GSM, o próprio chip para você falar no celular, outras tecnologias que 
tentaram fazer, criar bloqueios de saída acabaram por serem vencidas pelas 
tecnologias padronizadas. 
 
Taís - Como está a venda do produto? 
 
David - Está crescendo, o interesse está crescendo, mas somos um país que 
não tem tradição em inovação nessa área principalmente, nós somos 
compradores de tecnologia nessa área, a gente apresentar boas idéias dá 
cinco vezes mais trabalho do que um japonês um inglês, que já chega aqui e 
fala assim: “isso aqui que eu tenho pra você”.  
 
Taís - O Interior como fica? 
 
David - A penetração da TV digital ela começa a encarar uma fase mais 
complexa, porque o custo para você colocar uma radiodifusão em uma cidade 
como São Paulo, ele não é muito diferente de você colocar em uma cidade 
pequena de 100 mil habitantes, então o resultado é muito diferente. Você 
gastar um dinheiro enorme para você colocar 100 mil habitantes no mundo 
digital, e você gastar também um dinheiro grande para botar 16 milhões de 
pessoas, então você começa a ter a mesma dificuldade que operadoras de 
telefonia celular chegar no interior e colocar uma antena para 15 mil habitantes.  
 
Taís - Mas o StickerCenter chega? 
 
David - Chega com a digitalização. A digitalização que carrega o StickerCenter. 
No mundo analógico o StickerCenter não faz sentido.  
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Entrevistado: Raymundo Barros – Rede Globo 
Evento: 24° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2011. 
Local: São Paulo, SP. 
Data: 26 ago. 2011. 

 
Taís - Como o Sr vê a conversa entre o Ginga e as TVs conectadas que 
possuem modelos proprietários? 
 
Raymundo - Eu entendo que o Ginga é uma ferramenta absolutamente 
fantástica, não no que ela é hoje, no que você tem hoje implementado nos 
primeiros televisores porque que ali é uma versão muito básica, muito limitada, 
o que eu vejo é que o ginga tem um potencial de evolução enquanto padrão  
para permitir uma experiência interativa completa, completa no sentido de você 
ter informações complementares sobre o conteúdo linear que está sendo 
transmitido pelo radiodifusor em dispositivos adicionais: tablets, smrtfines, 
netbooks, mas para isso a gente precisa evoluir na especificação para ele 
suportar a segunda tela, garantindo um sincronismo de tempo ou seja, na hora 
q eu estiver com o quadro da Ana Maria Braga falando de receita, eu vou ter na 
minha tela adicional um monte de informações sobre a receita, ela ali na TV, 
naqueles 5 minutos que ela gasta para aquilo ela vai apresentar um passo a 
passo muito rápido, mas eu poderia estar simultaneamente oferecendo através 
de uma aplicação interativa, não necessariamente na tela do televisor, mas 
num tablet, smartfone, PC, notebook, um conjunto de informações adicionais 
de forma síncrona, e isso o ginga é fundamental e um outro aspecto é que a 
plataforma ginga vem para esse ambiente broadband como uma proposta de 
padronização, de garantir que eu como provedor de conteúdo não preciso 
replicar a minha solução 10 vezes para 10 fabricantes diferentes. Então através 
do ginga eu posso ter um portal broadband oferecendo um cacth up da novela 
de ontem oferecendo produtos, programas no meu catalogo e modelos 
gratuitos, publicidade, monetizados, “trocentos” mil modelos de negócios que 
são possíveis com uma grande vantagem, todos os televisores vão utilizar a 
mesma plataforma.  
 
Taís - Sobre o pedido da Rede Globo para a Rede Integração retirar do ar a 
interatividade do MGTV: 
 
Raymundo Barros - A globo lançou as melhores premissas e práticas da 
interatividade. Da mesma forma quando a gente põe um programa no ar e as 
afiliadas fazem os seus telejornais a gente tem um guideline que são regras 
que as afiliadas seguem, para produzirem seus conteúdos, para estarem 
aderentes a rede globo. Então o que aconteceu naquele caso específico é que 
estes guidelines não estavam prontos. Hoje ele está pronto e o aplicativo 
rodando normalmente. Então toda rede de afiliadas tem hoje um conjunto de 
informações técnicas, uma política para aplicações interativas.   
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Entrevistado: Salustiano Fagundes – HXD Interactive 
Evento: 24° Congresso de Engenharia de Televisão – SET 2011. 
Local: São Paulo, SP. 

Data: 26 ago. 2011. 

 
 
Taís - Como se deu a sua inciativa de trabalhar com interatividade na TV 
digital? 
 
Salustiano - A empresa HXD foi criada em 2007 para trabalhar com a 
oportunidade que existia para o setor de software com adoção do SBTVD. O 
SBTVD tem um middleware que é o ginga que permite que junto com a 
transmissão de imagem e som você tenha a transmissão de software. E nós 
vislumbramos aí uma possibilidade de desenvolver aplicativos para uso de 
diversos segmentos: governo, educação, comercio t-commerce, transações 
bancarias, então a empresa foi criada no início pensando nesse mercado 
especifico trazido pelo SBTVD. 
 
Taís - Qual foco a empresa teve no início? 
 
Salustiano - Desde o início a gente procurou entender que tipo de conteúdo 
poderia ser levado para esta tecnologia, nosso primeiro cliente nessa área foi a 
caixa econômica onde nós pesquisamos quais eram os serviços mais 
procurados na caixa pela população e nós desenvolvemos esses aplicativos 
para levar esse serviço pela TV digital também, nesse caso eram: resultados 
de loterias, habitação, a parte de casa própria, financiamento de casa própria, 
FGTS e cdc.  
 
Taís - Em que ano foi apresentado este aplicativo? 
 
Salustiano - 2007 começou. A gente fez outra versão em 2009 que foi 
apresentada na SET. 
 
Taís - Em 2009 que a interatividade ganhou mais espaço, a empresa 
desenvolveu outros aplicativos? 
 
Salustiano - Sim. Nós desenvolvemos aplicativos para quase todas as 
emissoras de TV aberta, para o banco do Brasil, mais experimental para o 
Maurício de Sousa, um protótipo para levar entretenimento leitura de 
quadrinhos pela TV e mais recentemente o Jornal da band e tem um aplicativo 
nosso que está concorrendo ao prêmio set este ano no congresso concorrendo 
na área de interatividade, que foi feito no ano passado para a TV Integração, o 
MGTV, um aplicativo interativo em cima do telejornal local. Foi anunciado aqui 
na SET. 
 
Taís - Esse aplicativo entrou no ar? 
 
Salustiano - Ele chegou a ser transmitido, mas ele parou por um período 
enquanto, como a TV Integração é afiliada da Globo, a Globo precisava definir 
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uma estratégia para aplicativos em cima do jornalismo, isso foi definido 
recentemente e o aplicativo está entrando no ar novamente. Ele vai funcionar. 
 
Taís - Ele vai entrar no ar da mesma maneira em que foi criado ou foram feitos 
ajustes? 
 
Salustiano - Com poucos ajustes, porque quando nós fizemos a gente já 
trabalhou em um padrão que a Globo estava seguindo que era o padrão que 
ela usa nas novelas, ela não faz o recise do vídeo, ela usa mais transparência 
e usa a aplicação nas laterais e a imagem no meio então a gente já tinha feito 
nessa linha, foi só uma questão de ajuste. 
 
Taís - Geralmente as emissoras procuram a sua empresa, ou são vocês que 
procuram os clientes? 
 
Salustiano - Hoje a gente está sendo procurado, mas de um modo geral o 
trabalho é de fomento de você mostrar que isso é uma coisa viável, que a 
tecnologia existe, pois ainda tem emissoras que não sabem muito bem o que 
fazer com a interatividade. 
 
Taís - O investimento em interatividade é mais eixo Rio-São Paulo? 
 
Salustiano - Ta mais concentrado em São Paulo e no Rio realmente. Minas 
Gerais. A TV Alterosa que é do SBT fez alguma coisa, TV Integração que é 
afiliada da Globo, mas ainda está muito concentrado em São Paulo e Rio. 
 
Taís - Esses aplicativos que a HXD desenvolve é no padrão Ginga? 
 
Sim, que nós desenvolvemos para a TV aberta são padrão Ginga, baseados no 
middleware Ginga. 
 
Taís - Hoje como o Sr. Vê a questão das TVs conectadas e dessa possível 
conflito com a TV aberta? 
 
Salustiano - Eu vejo como uma oportunidade, pois a expertise que a gente 
desenvolveu de trabalhar com aplicativos para TV está sendo válido para TV 
conectada também. Vejo como uma oportunidade para expandir nossa área de 
atuação, nosso mercado e mais além vejo uma possibilidade de casar o 
conteúdo de uma TV aberta de uma emissora aberta com uma TV conectada, 
fazendo um híbrido entre transmissão broadcast e broadband, internet, então 
há um momento em que pode haver confluência desses dois canais. 
 
Taís - Como o Sr. Avalia o lado das emissoras? 
 
Salustiano - A primeira reação é de desconforto, mas uma coisa na televisão 
para concorrer na televisão. A televisão não é mais o espaço reservado para 
uma emissora de televisão ela tem mil e uma utilidades e agora tem mais uma, 
pois ela vai estar conectada, mas já tem emissoras que estão olhando isso 
como um desafio, como utilizar isso em benefício da programação, ou do 
conteúdo que eu exibo, e tem uma coisa importante em tudo isso que é o 
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seguinte: o conteúdo independente da tecnologia eu acho que é o atrativo 
maior, que tem que ter. E algumas emissoras são excelentes produtoras de 
conteúdo, acho que elas tem uma coisa bem preciosa que pode fazer um 
diferencial no mercado, então o que a gente tem orientado os clientes, não ter 
medo de experimentar e pensar em estratégia de distribuição de conteúdo – 
transmídia – então assim, conteúdos complementares em plataformas 
diferentes que de um modo geral ela faça uma convergência para o que a 
emissora produz de conteúdo e não disperse, e eu acho que nos próximos 2 
anos vamos ver experiências bem sucedidas no Brasil nessa área, já tem 
emissoras começando a pensar em projetos nessa área. 
 
Taís - Hoje quais são os aplicativos que a HXD desenvolveu e estão no ar? 
 
Salustiano - O Jornal da Band que está no ar , um da Caixa que está no ar na 
TV Brasil, o MGTV que agora entra no ar, e estamos finalizando a versão para 
celular, para one-seg do jornal da band, o jornal da band vai ter a versão do 
Ginga one-seg.  
 
Taís - É uma aplicação diferente que vai para o one-seg? 
 
Salustiano - Sim, é uma aplicação que tem que ser mais leve. Tem que ser 
adaptada para a tela do celular e a usabilidade do celular, então é uma outra 
aplicação. 
 
Taís - Você acha que o telespectador está preparado para interagir com a 
televisão? 
 
Salustiano - Se a gente pensa que as audiências estão cada vez mais jovens e 
que o público jovem está bem antenado independente de classe social, a gente 
está vendo classe C e D tendo acesso a muito meio de consumo 
eletroeletrônico, games, celular, acho que sim. A prova disso são as pesquisas 
que são feitas desde o inicio do ano mostrando o número de internautas que 
assite TV conectado a alguma rede social que aqui no Brasil chegou a 70%. 
Então acho que sim, a gente tem um público hoje que está mais receptivo, que 
está mais antenado com a questão da interatividade na TV eu vejo isso uma 
coisa desejável na experiência televisiva de agora me diante. 
 
Taís - Qual sua opinião sobre o uso do middleware Ginga? 
 
Salustiano - O Ginga já foi a única tecnologia para fazer interatividade na 
televisão. Quando ele foi criado ele tinha essa oportunidade, hoje ele é mais 
um. Ele vai continuar existindo, provavelmente vai, mas quando falar de 
aplicativo interativo, o Ginga só vai ser mais um, uma tecnologia que a gente 
vai poder usar, conteúdos. Tudo é uma questão de modelo de negócios, o 
caminho é desenvolver modelo de negócios que englobe as duas, não só para 
o Ginga, ate mesmo porque tentar descobrir um modelo de negócios para o 
Ginga tem sido uma tarefa muito difícil, ninguém conseguiu ainda. Mas para a 
TV conectada é acho que é um pouco mais fácil talvez aí no casamento entre 
os dois surjam modelos de negócios bem mais consistentes, bem mais fáceis 
de serem executados. 
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Taís - Como seria esse modelo? 
Salustiano - Por exemplo, ter um conteúdo que vem pelo ar que execute um 
aplicativo que está na TV conectada, tai o casamento entre os dois, você ta 
vendo um programa e poder ir na TV conectada ter um aplicativo que te ajuda 
a interagir melhor com aquele programa e comprar por exemplo, conteúdo 
adicional, ou alugar um conteúdo adicional. 
 
Taís - Vindo pelo ar? 
 
Salustiano - Casamento dos dois é o que chamamos de HBBTV hibrid 
broadcast broadband TV, você trazer pelo ar alguma coisa que seja 
implementada dentro da própria Tv na internet também. Acho que existe um 
futuro para isso na TV. 
 
Taís - Em relação o aplicativo do jornalismo, o que ele contempla? 
 
Salustiano - Ele entra nos horários quando há conteúdo de jornalismo da band, 
varias as vezes durante o dia, tem conteúdo de jornalismo de manhã, na hora 
do almoço, e a idéia é que as pessoas possam explorar melhor manchetes, se 
ela perdeu o momento em que aquela manchete foi explicada, olha ta 
acontecendo isso no mundo ... poder  ter ali conteúdo adicional, conteúdo 
complementar de uma notícia que já passou, mas que ela pode ver na hora 
que é de interesse dela, mais adiante eu imagino a possibilidade de ver um 
vídeo com aquela matéria, não só o texto como é hoje, mas você ir lá e buscar 
um vídeo que mostre um pouco melhor como foi aquela matéria, eu diria que 
isso seria um upgrade para o jornal da band. Hoje ele traz notícias 
complementares com mais detalhes. 
 
Taís - Esse modelo é seguido também pelo MGTV? 
 
Salustiano - É, um modelo parecido com o MGTV, mas o MGTV tem uma parte 
de prestação de serviços bem característica, ele traz ofertas de emprego na 
região, traz previsão do tempo, o jornal da band ainda não está bem mais 
focado em notícias. O conteúdo do jornal da band é mais política, internacional, 
esporte. A nova televisão está surgindo não tem como ela ser como era antes, 
a convergência chegou, a internet chegou para ficar, não tem como tirar isso.  
 
Taís - Desde que a sua empresa foi criada ela segue pelo mesmo caminho, ou 
mudou o foco? 
 
Salustiano - Ela ampliou o foco, acho que ela mantém uma mesma idéia inicial 
que é desenvolver aplicativos para a televisão interativa, mas hoje a gente não 
trabalha com uma só plataforma, a gente considera que existem várias 
plataformas no mercado e a gente tem que considerar todas. A gente está 
pensando em soluções para levar às emissoras, a gente ta agregando valor, as 
vezes eu estou levando cliente de mercado que tem uma idéia de uso da 
interatividade junto com minha empresa na emissora. Por isso que no 
ecossistema vejo empresas como a nossa de tendo oportunidades de 
trabalhar.  
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Taís - Como o senhor avalia o Ginga atualmente? 
 
Valdecir –  A tecnologia está bem desenvolvida com alguns produtos no 
mercado, mas ela não teve respaldo na área de produção de conteúdo e na 
área de publicidade. Basicamente teve varias empresas que investiram na 
tecnologia que buscaram desenvolver só que ou no tempo errado ou com uma 
proposta equivocada porque as emissoras de TV fizeram um negócio muito 
simples e tardio e a publicidade que banca todo negocio não se interessou 
porque do ponto de vista de anunciante de publicidade e propaganda porque o 
ginga não tem grande inovação tecnológica comparado a concorrência em 
outras telas como ipad, tablets de maneira geral, smartfones, e agora as TVs 
conectadas que são muito mais interessantes para quem vai fazer uma 
campanha publicitária do que o próprio Ginga e o mesmo vale agora para as 
produtoras de conteúdo, fazer um conteúdo hoje para tablets, smartfones ou 
TV conectada que pode ser acessível em qualquer tela é muito mais simples, 
mais barato e com alcance maior. 
 
Taís - O ginga chegou em um mal momento? Se ele tivesse sido criado antes 
talvez teria pegado? 
 
Valdecir  – Acredito que sim, que se ele tivesse sido lançado em 2007 junto 
com a TV digital, todas essas concorrências não existiam, não existiam tablets, 
TV conectada, os smartfones não eram tão smart assim, então naquele 
momento talvez, não da pra ter certeza porque não foi feito, mas talvez ele 
tivesse tido uma repercussão, uma aceitação maior, mas só que por outro lado 
também a análise do mercado não estava tão madura, também não sei se 
mesmo naquela época em que a tecnologia não estava pronta, se ela 
estivesse, as emissoras teriam comprado teriam desenvolvido conteúdo, então 
fica uma discussão de ovo ou de galinha, não tem conteúdo porque não tem 
tecnologia, não tem tecnologia porque não tem conteúdo, mas se for analisar 
uma é conseqüência da outra independente de onde começa, quando os 
tablets foram lançados não existia conteúdo, hoje existe, quando as TVs 
conectadas foram lançadas existia muito conteúdo não existia tecnologia, então 
o que eles fizeram? Simplesmente adaptaram o conteúdo existente audiovisual 
da internet e colocaram na televisão. Então um puxa o outro. 
 
Taís - Essas empresas vem se mostrado pouco interessadas no ginga? 
 
Valdecir  – Depende do tipo de empresa, se você pegar hoje a maior restrição 
está nos fabricantes de TVs, mas se você for olhar pra trás há 3 anos atrás a 
LG investiu milhões de dólares e colocou o ginga no mercado, ela foi a primeira 
a colocar apostando na tecnologia e foi a primeira a tirar porque viu que não 
tinha respaldo, não tinha conteúdo para isso. A Sony toda linha bravia você 
consegue atualizar com o ginga, a Sony desenvolveu o ginga, mas não tem 
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conteúdo então ela sequer anuncia e faz publicidade. Os set-top-box, tem 
umas 5 ou 6 marcas somando todas que já foram para o mercado que tinham o 
ginga, só que a mesma forma como elas entraram no mercado elas saíram, 
porque não tem conteúdo, não tendo conteúdo as pessoas não compram as 
pessoas não comprando não tem atrativo para continuar no mercado e as 
empresas buscam outros modelos de negócios. 
 
Taís - E O StickerCenter usa ginga? 
 
Valdecir  – Usa e não usa, pois ele é uma plataforma fechada. E o ginga é um 
padrão aberto em que todo mundo que faz aplicações conteúdos para ginga 
ele tem que rodar em todos os receptores, então ele é fechado então ele é 
igual a app store da android, ao iphone, ao ipad, é o mesmo modelo, então o 
que esta embaixo é indiferente a gente não tem como saber se é ginga ou não 
é, a empresa diz que é, mas se eu fizer uma aplicação em ginga ela não vai 
rodar lá. Então fica uma coisa... ela é uma plataforma fechada, que não tem 
nada a ver com o mercado  que o ginga propõe, que a interatividade propõe. 
 
Taís - Quando surgiu o ginga, empresas investiram em conteúdos para o ginga, 
a HXD por exemplo. 
 
Valdecir  – Eu não gosto de comentar sobre outras empreas, mas eu vejo hoje, 
olhando há 4 anos atrás tínhamos fácil umas 10 empresas desenvolvendo 
conteúdo pra ginga, para interatividade, hoje, a gente deve ter umas 3, 4 ainda, 
mas todas mudaram o foco para TVs conectadas, inclusive a HXD, mas eu 
sugiro que você converse com o Salustiano sobre isso de como ele enxerga... 
 
Taís - Em relação ao evento da SET, como vc avalia a evolução das 
discussões sobre o ginga? 
 
Valdecir  – Ou a não evolução porque por um lado o tema parece que deu uma 
descansada, meio que tá superado, só que por outro, o que se fala ainda é a 
mesma coisa que se falava há 5 anos atrás, como fazer para implantar como 
fazer para que os fabricantes adotem, como ter uma suíte de testes para 
mostrar a compatibilidade são coisas que se você pegar as notícias da set de 
2008 já estavam lá, 2007, ginga é obrigatório na tvd ou não, já tava lá, então 
emperrou, a roda não gira mais, então a discussão é a mesma, e se você for 
olhar o conteúdo da feira praticamente não tem ginga, até agora tem uma 
coisinha da TV Brasil que não é novidade, já é antigo, o SBT com o mesmo 
portal com uma nova cara que é o mesmo de 4, 5 anos atrás e só. Não tem 
outros tipos de conteúdo, lançamentos como tivemos nos outros anos, teve o 
lançamento da Nokia para celular, vamos ver se dali sai alguma coisa porque 
ate agora a gente não teve interatividade no celular.  
 
  

 
 

 


