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Resumo 

 

Este trabalho discorre sobre o pr ocesso de implantação da TV digital interativa no 

Brasil, tendo como estudo de caso o estado do Maranhão e foca as possibilidades de inclusão 

social e d igital em regiões com fragilidades de prestação de serviços públicos como 

Previdência Social, atendimento médico, bancário e de ensino a distância. Para tanto, aborda 

políticas públicas que conduziram ao SBTVD – Sistema Brasileiro de Televisão Digital no 

país. O estudo apresenta as discussões na esfera pública e privada com a participação de 

organizações reconhecidamente qualificadas dentro e fora do país. Mostra também o 

complexo processo de articulação governamental com entidades da indústria eletroeletrônica 

e de grupos de telecomunicações privados instalados no B rasil, bem como a resistência de 

radiodifusores do setor privado em adotar o modelo proposto pelo Decreto 5.820/06 que prevê 

distribuição e acesso gratuito da população a serviços públicos essenciais por meio da 

televisão aberta. As consequências refletidas na permanência do atraso e b aixo 

desenvolvimento do e stado do M aranhão abrem possibilidades de superação com os novos 

programas disponibilizados pela Secretaria de Inclusão Digital (SID), do M inistério das 

Comunicações para responder à enorme demanda que priva regiões do B rasil como o 

Maranhão de desenvolvimento social e inclusão digital.  

 

Palavras-chave: TV Digital Interativa; Maranhão; Inclusão Social; Cidades Digitais; 

Interatividade. 
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Resumen 

En este trabajo se analiza el proceso de introducción de la televisión digital en Brasil, 

tomando como caso de estudio el estado de Maranhão, y se centra las posibilidades de 

inclusión social y digital en regiones débiles para prestar servicios públicos como el Seguro 

Social, la salud, la banca y la educación a distancia. Por lo tanto, se analizan las políticas que 

condujeron a SBTVD- Sistema Brasileño de Televisión Digital en el país. El estudio presenta 

los debates en las organizaciones públicas y privadas con la participación de personal 

cualificado reconocido dentro y fuera del país. También muestra el complejo proceso delas 

entidades gubernamentales conjuntas de la industria de la electrónica y de los grupos privados 

de telecomunicación es instalados en Brasil, as í como la fuerza de los radiodifusores del 

sector privado a adoptar el modelo propuesto por el Decreto Nº 5.820/06, que permite la 

distribución y la población libre servicios públicos esenciales a través dela televisión abierta. 

Las consecuencias reflejadas en la permanencia del atraso y el subdesarrollo del estado de 

Maranhão abren posibilidades de superar con nuevos programas que ofrece el Departamento 

de Inclusión Digital (SID), el Ministerio de Comunicaciones para responder a l a gran 

demanda que priva alas regiones de Brasil y del Maranhão el desarrollo y la inclusión social. 

 

Palabras-claves – TV Digital TV Interactiva; Maranhão, Inclusión Social, Ciudades 

Digitales, Interactividad. 
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Abstract 

This paper discusses the process of introduction of digital TV in Brazil, taking as a 

case study the state of Maranhão and also focuses the possibilities of social and digital 

inclusion in weak regions to provide public services such as Social Security, health care, 

banking and distance learning. Therefore, discusses policies that led to SBTVD-Brazilian 

System of Digital Television in the country. The study presents the discussions in public and 

private organizations with the participation of qualified recognized inside and outside the 

country. It also shows the complex process of joint governmental entities of the electronics 

industry and private telecommunications groups installed in Brazil, as well as the strength of 

the private sector broadcasters to adopt the model proposed by Decree Nº 5.820/06 which 

provides free distribution and population essential public services through broadcast 

television. The consequences reflected in the permanence of backwardness and 

underdevelopment of the state of Maranhão open possibilities of overcoming with new 

programs offered by the Department of Digital Inclusion (SID), the Ministry of 

Communications to respond to the huge demand that deprives regions of Brazil and the 

Maranhão development and social inclusion. 

 

Keywords: Interactive Digital TV; Maranhão; Social Inclusion; Digital Cities; Interactivity. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa tem como foco o estudo da implantação da TV Digital Interativa (TVDI) 

no Brasil e o avanço que o p adrão ISDB-T - Integrated Services Digital Broadcasting 

Terrestrial Brasil - poderia proporcionar ao país e ao estado do M aranhão por meio de 

aplicativos de uso livre disponibilizados pelos poder público federal, que permitem acesso 

inicialmente a serviços básicos de saúde, bancários e previdência social, bem como à estrutura 

e formas de utilização dos canais abertos (públicos e privados) de televisão, instalados no 

Maranhão. O estado que vem ostentando, desde a década de 2000, o segundo pior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)1 do Brasil, depois do estado de Alagoas e baixíssimo índice 

de acesso à Internet. Até, 2010, segundo o Ministério das Comunicações, dos 217 municípios 

maranhenses, 31 ainda não tinham acesso à rede mundial de computadores. Os dois meios de 

comunicação estão entrelaçados quando se trata de efetivo acesso às possibilidades 

tecnológicas da TVDI. 

Este trabalho analisa as possibilidades de contribuições desse instrumento de 

concessão pública, compreendendo como os diversos recursos tecnológicos do S BTVD – 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital – podem colaborar com a melhoria dos baixos níveis e 

indicadores sociais que historicamente assolam o estado. A pesquisa identificou e analisou 

cada um dos aplicativos disponibilizados pelo governo federal, acessados por meio do 

middleware Ginga (camadas de softwares desenvolvidos por universidades brasileiras), que 

permite a interatividade, a portabilidade e a i nteroperabilidade entre os diferentes padrões de 

TVDI, bem como acesso às ferramentas de inserção social, de serviços bancários, consultas 

médicas, educação a d istância, previdência social e en tretenimento, entre muitas outras 

possibilidades digitais. No entanto, nenhum destes aplicativos estão sendo utilizados pelos 

canais de TVs do Maranhão, nem mesmo a TV Brasil, que é pública e tem uma emissora 

afiliada na capital, São Luís, que é subordinada diretamente ao governo federal.     

No momento em que o Brasil busca se firmar como um país com considerável avanço 

social, político e econômico, grande parte da sociedade, de forma geral, ainda se mostra alheia 

às gramáticas políticas e suas ações, que interferem diretamente na sua realidade. O sistema 

de transmissão digital por meio de emissoras e canais de televisão aberto é um exemplo forte, 

mas ainda muito pouco entendido pela sociedade brasileira e quase que totalmente 

                                                           
1 Informações estatísticas utilizadas pelo Programa das Nações Unidas desde 1993, que versa sobre vários 
critérios de Desenvolvimento humano (renda, expectativa de vida, educação) medidas em 177 países.  
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desconhecida pelos maranhenses. Embora a região nordeste do Brasil tenha a segunda maior 

dimensão territorial do país, depois da região norte, e 28% da população brasileira, antecedida 

da região sudeste com 56% de habitantes, esses estados ainda têm forte dependência 

econômica e i ndustrial das demais regiões, principalmente do sul e s udeste. Entre os nove 

estados nordestinos, o Maranhão apresenta situação mais crítica e preocupante em diversos 

setores. Com atraso latente e j ustificativas governamentais frágeis, a incidência de pobreza 

afeta 56,38% da população, segundo o C enso de 2010 do I BGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Esse quadro da população de maranhenses dos 217 municípios revela 

o trágico título oficial de seres humanos que vivem na linha da pobreza extrema, com o 

segundo pior IDH do país, depois do estado de Alagoas. A forte interferência política presente 

no cotidiano do M aranhão em função da dependência da população em relação aos 

mandatários do poder, que utilizam instrumentos de concessões públicas de comunicação para 

marcar o território do jogo político a seu favor e interferir no frágil cenário econômico em que 

o estado é o principal empregador. A limitação do acesso de informações no setor da saúde, 

educação e cidadania são praticamente anuladas em detrimento da imposição midiática dos 

mandatários e caciques políticos detentores dos canais de televisão, que utilizam os espaços 

permitidos pelas grandes redes de TV, às quais são afiliados, para fazerem valer seus projetos 

pessoais. Dados de junho de 2011 publ icados pela ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações mostram que apenas 1,9% da população nordestina2 têm acesso a canais 

por assinatura de forma legalizada. Os dados de acesso ao sistema de TV por assinatura 

MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service (sistema via rádio) e T VC – TV a 

Cabo não evoluíram muito em 2012, data da última publicação de documento oficial da 

Anatel. Ainda segundo relatório da agência reguladora, dos nove estados do nordeste, apenas 

94 municípios (37% da região) têm acesso aos dois sistemas de TV por assinatura que a 

tecnologia permite acesso de forma regional e local às tecnologias de inclusão digital pela TV, 

aqui estudados. O estado do Maranhão tem apenas cinco municípios (18,5% da população) 

com acesso a es sas modalidades de canais pagos. A própria Anatel diz não saber de forma 

exata a quantidade de antenas parabólicas não codificadas instaladas no Brasil. São 

exatamente as parabólicas que disponibilizam conteúdo produzido e gerado pelas TVs das 

regiões Sul e Sudeste. Portanto, o pouquíssimo percentual de produção de conteúdo regional e 

local não faz qualquer diferença positiva para reduzir os níveis de pobreza social e ignorância 

educativa dos nordestinos e do Maranhão. O resultado imediato de tamanha dependência de 

                                                           
2 Panorama dos serviços de TV por assinatura – ANATEL - 49.ª EDIÇÃO publicados em 31 de julho de 2012. 
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informações e acesso à prestação de serviços nas cidades e comunidades maranhenses é atraso 

social e a péssima expectativa de vida da população maranhense3. Qualquer acesso a médicos, 

serviços bancário, postal, previdenciário e es colas demanda enormes barreiras, inclusive de 

deslocamento geográfico em grande parte do estado. As estratégias de implantação da TVD 

no Brasil ainda não lograram êxito de explorar o potencial do middleware Ginga.  

No campo da pesquisa acadêmica é imprescindível que o postulante aos desafios desse 

mergulho fascinante não se deixe envolver pela sedução da futurologia. A pesquisa não acata 

argumentos de previsões, não despreza hipóteses, mas busca respostas plausíveis para 

cenários que se estabelecem no mundo real. A TVD é uma realidade que trouxe possibilidades 

de inclusão social. Squirra e Becker (2009a, p.53), afirmam que a televisão digital brasileira já 

entrou no ar com inovação suficiente para preencher os reais anseios da população, ainda que 

a classe social menos abastada não tivesse acesso por completo a e ssas possibilidades 

tecnológicas. É um processo. Não acontece de forma instantânea e não tem caráter 

imediatista. Os dispositivos de bens tecnológicos, que são muito dinâmicos, tornaram-se mais 

atrativos e fáceis de serem utilizados por aqueles que têm menos disponibilidade econômica e 

real necessidade de estarem conectados em busca de inserção cidadã. 

 

Somando outro enfoque a essas questões, reconhece-se que, com as incríveis 
possibilidades de interação, a materialização da TV em configuração digital 
para o consumidor [...] representa o inexorável resultado dos dinâmicos (e 
incessantes) avanços das convergências tecnológicas que a sociedade 
experimenta nas últimas décadas. Quer dizer, este inovador recurso de 
transmissão de informações audiovisuais explicita, claramente, um dos 
exemplos melhor definidos da moderna e crescente conquista da tecnologia 
de comunicação para as “massas” (SQUIRRA; BECKER, 2009b, p.53).        

 

No bojo do avanço da TVD, muito mais que melhoria na qualidade sonora e visual, a 

essência principal dessa evolução pode ser considerada, a priori, a interatividade e s eus 

diversos ganhos de cunho social. Becker e Zuffo (2009a, p.64) mostram que interatividade 

pode significar pouco, tudo ou nada, do ponto de vista teórico, pois tal conceito varia tanto 

quanto os diversos autores pesquisam e o definem: 

 

A TV digital interativa pode ser considerada como uma evolução dos seus 
antepassados analógicos: a TV preto e branco e a TV em cores. No entanto, 

                                                           
3 Segundo dados levantados pelo IBGE em 2009, o Maranhão apresentou a segunda pior expectativa de vida do 
país, com média de 68,4 anos, de acordo com a Tábua Completa de Mortalidade da população do Brasil. Muito 
abaixo da média nacional, que é de 72, 86 anos, o Maranhão só ficou a frente do estado Alagoas (que tem média 
de 67,18), entre os 26 estados e o Distrito Federal.   
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esse novo tipo de TV precisa ser tratado como uma nova mídia, e não uma 
simples junção de tecnologias de TV com tecnologias de computador e de 
Internet (MONTEZ [s.d.] apud SQUIRRA; BECKER, 2009c, p.11). 

 

Os pesquisadores avançam ainda mais e destacam que esse é um enorme desafio a ser 

enfrentado pelas diferentes áreas do conhecimento, entre elas, a engenharia, a informática e a 

comunicação, que se misturam na TV digital. A concepção básica de interatividade parece 

simples se considerarmos apenas a resposta do receptor para com o emissor. Não o é apenas 

isso.  

Becker (2009a, p.247) nos mostra que somos desafiados a entender a complexidade 

tecnológica antes pouco imaginada por especialistas e m uitas vezes sem a p ercepção dos 

usuários. Essa percepção promove a usabilidade4 da tecnologia com vistas à interatividade. 

 

A TV interativa apresenta cenários inimaginados [...] A navegação usando o 
controle remoto, difere drasticamente de uma navegação com mouse [...] As 
interfaces são muito mais simples e com acesso a u ma informação 
transmitida por um canal de dados dentro do próprio canal de radiodifusão. 
A possibilidade de interagir, navegar pela tela da TV [...] é um contexto 
totalmente novo [...] (BECKER, 2009b, p.258). 

  

Com a convergência da televisão, a indústria de eletroeletrônico também foi desafiada 

a entender quais necessidades físicas precisam ser atendidas quando usuários dos aparelhos se 

postam em frente da tela e buscam interatividade pelo controle remoto. Dificuldades de 

operacionalizar as funções de um dispositivo, como o controle remoto podem provocar 

desinteresse em possíveis buscas de interatividade posterior. 

Esta tese foi desenvolvida com base em pesquisas de campo, pesquisas documentais, 

bibliográficas e en trevistas com especialistas do setor de radiodifusão no Brasil, com o 

objetivo de mostrar as possibilidades de inclusão social por meio das ferramentas interativas 

da TV digital brasileira. 

É fato que o m odelo de televisão digital interativa brasileira ainda não promoveu o 

desenvolvimento social em regiões de profundo abismo social, como o Maranhão. Embora, 

também, as aplicações de TV interativas desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento (CPqD) não tenham sido efetivamente utilizadas em qualquer região do 

Brasil em face da não implantação do pr ojeto de TVDI proposto pelo governo federal, via 

                                                           
4 Termo recorrente quanto se trata de praticidade de uso de algum objeto ou ferramenta. Sinônimo de facilidade 
de uso, com resultados que atendam às necessidades do usuário com grande produtividade em menos tempo 
possível. Até então este termo era estritamente relacionado a c onforto e ergonomia, mas avançou para uma 
relação amigável de interfaces entre objetos físicos e atividades do cotidiano do homem.   
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Ministério das Comunicações e Anatel, as possibilidades de inserção social do M aranhão 

ainda não estão, de fato perdidas pela inexistência de infraestrutura suficiente para 

atendimento e prestação de serviços públicos básicos a comunidade.  

É imperativo afirmar que os demais projetos de inclusão digital, também gerenciados 

pelo governo federal, em andamento, são elementos que podem responder pelas demandas 

sociais não atendidas até o momento, como o próprio governo pretendia. 

Os diversos projetos governamentais, aqui elencados e estudados ao longo desta 

pesquisa, chegando à tese, de que não podem ser entendidos como elementos que assegurem a 

inclusão social e digital de forma segura e/ou definitiva. Seja no s ubdesenvolvimento do 

estado do Maranhão, diagnosticado e retratado pelo próprio governo federal através de órgãos 

de credibilidade como o IBGE, ministérios da Saúde, das Comunicações, Ciência e 

Tecnologia, bem como organismos internacionais de credibilidade, idem. 
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Capítulo I 

Sociedade da informação e da convergência digital 

1. Sociedade em transição 

Tentar entender os processos de comunicação com a v elocidade das mudanças e 

evoluções tão rápidas e multifacetadas às quais nos deparamos diariamente é u m desafio 

constante para o homem e para a sociedade organizada. Se por um lado existe a necessidade 

de evolução, constatamos que é verdade a concorrência das grandes companhias que investem 

vultosos valores com expectativa de retorno empresarial. Mesmo que os formatos, sistemas ou 

padrões dos meios de comunicação e conexão estejam integrados, cada grupo empresarial 

busca se firmar com suas características, a fim de conquistar mercado.  

Diariamente, novas possibilidades de acesso a conteúdo e serviços são dispostos ao ser 

humano, mas entender o processo da cadeia de utilização leva certo tempo e ao  entender a 

cadeia completa, outras possibilidades já estão ofertadas. A sociedade não pode esperar que 

em algum momento o processo de transição apresente sistemas definidos, ou mesmo de longa 

duração. A transição para o progresso é necessária e indispensável para novas descobertas e 

experimentações. Seja na área da comunicação, da saúde, da economia ou da política. As 

sociedades já demonstram ter assimilado as constantes evoluções e as transições necessárias 

para tal. O homem precisa das transições para evoluir, como justifica Jürgen Habermas (2000, 

p.11) “uma vez que o mundo novo, o mundo moderno, se distingue do velho pelo fato de que 

se abre ao futuro, o início de uma época histórica repete-se e reproduz-se a cada momento do 

presente, o qua l gera o novo a partir de si”. A convergência precisa evoluir e é elemento 

necessário à sociedade.  

O mundo ainda não está de fato conectado. Para entendimento desse cenário é 

necessário buscar respaldo em números e dados de estatísticas que revelam o quanto ainda é 

necessário avançar para que a inclusão da conexão entre sociedades se mostre um fato amplo. 

Segundo informa o relatório da União Internacional de Telecomunicações (UIT) - uma 

agência das Nações Unidas – em 2010, mais de um terço da população mundial está 

conectada à Internet, com previsão de que até 2015, cerca de 40% dos lares nos países em 

desenvolvimento vão ter acesso à Internet5. Ainda é pouco para uma população global de 

cerca de sete bilhões de pessoas. Diretamente atrelado à p ossibilidade de conexão estão 

fatores econômicos, culturais, políticos, tecnológicos e até religiosos, posto que alguma 
                                                           
5 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/10/mais-de-um-terco-da-populacao-mundial-esta-
conectada-internet.html>. Acesso em: 12 jan. 2013, 23:32. 
 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/10/mais-de-um-terco-da-populacao-mundial-esta-conectada-internet.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/10/mais-de-um-terco-da-populacao-mundial-esta-conectada-internet.html
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sociedade ainda resista aceitar que as redes são benéficas tanto quanto outros bens e serviços. 

Para muitas sociedades a “revolução digital” ainda inexiste; muitos a desconhecem de fato. 

Ainda há que se entender que acesso a tecnologias de computação não significa acesso e 

conexão a redes. Computadores são meros dispositivos que processam dados e também 

permitem conexões virtuais. Portanto, ter acesso a co mputadores é apenas ter acesso ao 

instrumento que permite conexão. Operacionalizar este e outros recursos de conexão é outro 

desafio que requer alfabetização técnica para explorar o di spositivo. Não se pode confundir 

operacionalização de dados com inteligência e informações resultantes de conexões de redes. 

Dispositivo por si só não traz conhecimento, embora no espaço de ‘liberdade’, as conexões de 

redes podem ser apresentadas como paradigmas, quando na verdade são apenas acessos a 

tecnologia por meio de dispositivos. 

De forma geral, muitos governos investem em tecnologia da informação com a 

perspectiva de que inclusão digital resulte em inclusão social, posteriormente. O homem tem 

o privilégio de ter no cérebro uma cadeia de conexões biológicas que, no decorrer de sua vida, 

com absorção de conhecimento e vivência, absorve aprendizado e a vanço contínuo de 

capacidade de evoluir. Mesmo assim, é indispensável o exercício de aprendizado do potencial 

cerebral para o a vanço contínuo. As muitas possibilidades de ofertas de dispositivos como 

vídeo game, televisão, smartphones, tablets, entre outros auxiliam no e xercício de 

aprendizagem cotidiana. 

Em 2010, a União Europeia lançou um plano de ação6 para estimular e at rair 

investimentos bilionários em banda larga ultra veloz entre seus 27 países-membros, com a 

finalidade única de estimular na sociedade elementos de inovação e produtividade e promover 

o crescimento econômico da região, com auxílio da internet até 2013 e  chegar 2020 c om 

acesso ultra robusto de 30 Mega bits por segundo, contra os 2 Mega ofertados à época do 

lançamento do plano. Mesmo com o grande crescimento de acesso à internet, o Brasil ainda se 

vê pela Televisão. Dados da última Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios)7 

mostram que 59,4 milhões de residências no país possuem aparelhos de TV, ou seja, 96% do 

total das residências. Estes números superam, inclusive, o acesso a geladeiras que foi de 

95,8%. Entre os bens de consumo de eletrodomésticos nas residências, apenas o fogão 

(98,6%) supera a TV, como mostra a tabela a seguir: 

 
 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=73357>. Acesso em: 22 mai. 2013, 14:02. 
7 A pesquisa Pnad é fundamentada em dados do IBGE de 2011 e publicada em 2012. 
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TABELA 1 – Evolução da presença de bens nos domicílios brasileiros 
Bem 2009 2011 

Fogão 98,4% 98,6% 
Televisão 95,6% 96,9% 
Geladeira 93,3% 95,8% 
Rádio 87,8% 83,4% 
Filtro de água 51,3% 53,2% 
Máquina de lavar roupas 44,3% 51% 
Carro 37,4% 40,9% 
Motocicleta 16,2% 19,1% 
Freezer 15,3% 16,4% 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

2. Conhecimento mediado 

 A conexão digital desperta no homem fascínio e esperança de novas perspectivas de 

revoluções sociais impensáveis em um mundo limitado à força do capital. Em artigo8 

publicado no jornal O Estado de SP, em 31 de julho de 2010, Shashi Tharoor, ex-

subsecretário geral da ONU e ex-chanceler da Índia, afirma que a “Rede é capaz de 

revolucionar indicadores socioeconômicos mais que isso”. E reproduz em seu artigo, a fala 

de Hamadoun Touré, secretário-geral da ITU - União Internacional de Telecomunicações, 

alertando que “no século 21, r edes de banda larga serão tão cruciais para a prosperidade 

econômica e social quanto as redes de transporte, água e eletricidade”. 

 O cenário social das comunicações no mundo favorece a implantação de sistema de 

comunicação para integração de muitos povos com enorme carência de desenvolvimento 

tecnológico, mas principalmente, perante avanço na escala da alfabetização, da economia, 

saúde, superação da pobreza extrema em que vivem. Não se pode acreditar, apenas, que 

acesso à t ecnologia eliminem as mazelas de uma sociedade, mas o acesso atrelado à 

utilização mediada, por certo trazem resultados favoráveis no avanço social. A conexão à 

rede mundial de computadores colabora ainda para a libertação da opressão política. 

         

Na realidade, o desenvolvimento econômico dos nossos dias exige mais do 
que pensar apenas na linha da pobreza. É preciso pensar também em outras 
linhas, como a do acesso à banda larga e a de fibra ótica. A tecnologia da 
informação e das comunicações é um instrumento poderoso para a solução 
de problemas, como subdesenvolvimento, isolamento, pobreza, falta de 
transparência e liberdade política (THAROOR, 2010). 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-libertacao-no-mundo-por-meio-da-banda-
larga,588553,0.htm>. Acesso em: 22 mai. 2013, 16:56. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-libertacao-no-mundo-por-meio-da-banda-larga,588553,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-libertacao-no-mundo-por-meio-da-banda-larga,588553,0.htm
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É fundamental entender panoramas históricos, conceitos e argumentos que abarcam a 

mobilidade e alterações do campo comunicacional. Uma das referências desta pesquisa foi o 

FNDC - Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, posto que esta organização, 

criada em 1991 e r econhecida oficialmente como entidade em 1995, está engajada na 

discussão e avanços da participação democrática e e mancipada na área das comunicações 

brasileira. Desde 2005, o Fórum vem atuando intensamente nas discussões oficiais 

promovidas pelos órgãos governamentais e consultivos, como o C onselho de Comunicação 

Social e o Comitê Consultivo do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) sobre a 

implantação do m odelo de televisão digital adotado pelo Brasil. Considero que o t rabalho 

desenvolvido pelo FNDC é d e reconhecida relevância para a p esquisa acadêmica, como 

aponta o artigo do professor Juliano Maurício de Carvalho9, intitulado TV Digital: O vértice é 

o interesse público, apresentado em um painel durante o Seminário Internacional "TV Digital: 

Futuro e Cidadania - obstáculos e desafios para uma nova comunicação", na Câmara Federal 

dos Deputados, em 16 de maio de 2006, conforme consta no banco de artigos do por tal 

eletrônico do Fórum. Nele, o pesquisador afirma que: 

 

[...] a introdução da digitalização das comunicações, e esp ecialmente da 
Televisão Digital Terrestre, coloca-nos diante de escolhas que podem 
contribuir para o acesso de milhões de brasileiros à i nclusão digital, à 
diversificação da indústria audiovisual, à h eterogeneidade cultural e 
regional, ao desenvolvimento da indústria nacional, à geração de empregos e 
à superação do abismo nomeado exclusão social10 (CARVALHO, 2006, 
p.1).  
 

A necessidade de conhecimento sempre despertou na sociedade a busca por meios que 

mediassem a absorção de novas informações, parâmetros e definições para questionamentos 

ainda não respondidos. Os meios de comunicação são elementos indispensáveis que 

canalizam informações para auxiliar na busca de conhecimento, no e ntanto, “apesar desses 

esforços, não há garantias de que a mistura da nova mídia nos conduzirá a um nirvana de 

liberdade e prosperidade na era da informação” (DIZARD JUNIOR, 2000, p.48). 

                                                           
9 Professor e líder do Grupo de Pesquisa Gestão e Políticas de Comunicação da Unesp - Universidade Estadual 
Paulista.  
10 Texto apresentado no Painel I: Objetivos sociais, culturais e ed ucacionais da TV Digital do Seminário 
Internacional "TV Digital: Futuro e Cidadania - obstáculos e desafios para uma nova comunicação", na Câmara 
Federal dos Deputados em 16 de maio de 2006. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci/banners/tv%20digital/NT-Sem.-Tv-Digital-16.5.09-1/sem.-
tv-digital-futuro-e-cidadania>. Acesso em: 29 set. 2012, às 11:33. 

http://www.fndc.org.br/
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As empresas de datacom, que estão conectadas em redes físicas e virtuais, organizam a 

complexa malha da Internet livre da dependência de um único provedor ou s ervidor. Na 

ausência de um instrumento de conexão ampliado, diversos outros canais tecnológicos estão 

disponíveis. As corporações de telecom proveem comunicação verbal, dados e t ambém  

imagens que estão diretamente conectadas às companhias de radiodifusão que podem gerar 

sinais de TV e rádio simultaneamente. A convergência entre ambos é instantânea e integrada 

por meio de dispositivos móveis e portáteis e j á são utilizados para auxiliar a sociedade em 

momentos de necessidade extrema, além da rotina diária. Fatos imprevistos como catástrofes 

naturais podem ser monitoradas e prevenidas em tempo real. Em sendo impossível contê-las, 

o homem tem a seu dispor meios de comunicação para informar a população imediatamente, 

evitando que a tragédia registre dimensões avassaladoras.  

Os instrumentos de comunicação, principalmente rádio e televisão foram 

extremamente úteis e rápidos quando o terremoto que abalou a cidade japonesa de Fukushima 

em 11 de março de 2011, com forte impacto ambiental causado por incêndio e explosões na 

Usina Nuclear de Fukushima Daiichi que comprometeram todo o sistema de refrigeração dos 

reatores. E ainda, para colaborar com informações à co munidade japonesa espalhada pelo 

mundo a rede de TV estatal NHK – Nippon Hoso Kyokai liberou seu sinal para todas as 

operadoras e assinantes de TV paga do mundo imediatamente após o tsunami, com o objetivo 

de informar seus concidadãos sobre a tragédia.  

Como destaca Alava (2001) existem múltiplas formas de educar e ensinar com recurso 

de tecnologia. O Ciberespaço proporciona oportunidades que valorizam a difusão de 

conhecimento onde professores podem trabalhar com o suporte de recursos multimidiáticos. 

O momento atual de conexão experimentada pela humanidade em redes físicas, as pesquisas, 

teorias e es tudos de Castells (1999) servem como referências para entender os processos de 

assimilação e interpretação presentes na sociedade em relação à convergência já estabelecida.  

Muito embora, as fases sejam processadas com características próprias de cada sociedade e 

com consequências também diferenciadas.   

 

3. Acesso à informação 

Eventos de cunho social, também são cada vez mais retratados e s ua importância 

proliferada com utilização de instrumentos conectados em rede. Relógios, câmeras 

fotográficas, GPS veicular e até acessórios de auxílio pessoal como óculos, já oferecem 

dispositivos que possibilitam a conexão virtual. As manifestações que causaram impacto em 
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escala de tomada de poder político e m assacres sangrentos na cidade do Cairo, capital do 

Egito em 2011 e as manifestações de rua no B rasil em 2013 são fatos que demonstram o 

quanto a conexão em rede provoca mobilização com velocidade e impacto imediato. Jovens 

fizeram uso das redes sociais, saíram às ruas de diversas cidades do Egito e protestaram 

contra do ditador Hosni Mubarak, que há 30 anos governa o país com mão de ferro. Embora 

seja um país com forte tradição histórica para a h umanidade, grande parte do mundo 

desconhecia que cerca da metade da população dos 80 milhões de habitantes do Egito vivem 

abaixo da linha da pobreza, segundo a ONU - Organização das Nações Unidas. Os quadros da 

educação, saúde e altíssimas taxas de desemprego levaram o país à situação de exclusão social 

extrema.  

A iniciativa dos jovens egípcios se deu como outro fato político que acontecera na 

Tunísia, quando manifestantes, inspirados pela Revolução do Jasmin, que derrubou o ditador 

da Tunísia Zine el Abidine Ben Ali, após 23 anos no pode r, também utilizaram as redes 

sociais online para mobilizarem-se e exigiram a renúncia do governante, derrubado em menos 

de trinta dias do início dos violentos protestos de rua que teve a ajuda de um forte movimento 

na Internet, já que a censura interna era um trunfo  do governo ditatorial. Diversas emissoras 

de TV do mundo inteiro utilizavam imagens gravadas principalmente por dispositivos móveis 

e enviadas por protestantes e ativistas transmitidas em tempo real das ruas da capital, Túnis. 

A evolução dos elementos de conexão propiciam ainda fatores de mudanças repentinas 

na rotina de pessoas até então desconhecidas, por opção ou f alta de oportunidade que lhe 

convêm. Fatos planejados ou não são disponibilizados nas redes de comunicação, e em tempo 

muito curto proliferam, chegando ao alcance de milhões de usuários pelo mundo. 

Celebridades repentinas são criadas pelo simples fato de serem acessadas por milhões de 

usuários de redes. Mas, com a mesma velocidade que surge, a maioria desaparece e, em um 

curto espaço de tempo, já são ocupados por outros eventos e indivíduos que também 

experimentam a situação de serem vistos mundo afora com auxílio de simples cliques. O 

conhecimento auxiliado por meio de redes também torna profícuas ações de investigações de 

crimes diversos de pessoas desaparecidas e auxílio de deficientes físicos e visuais, permitindo 

acessibilidade e i nserção social, antes limitada. Os instrumentos de conexão mediada com 

auxílio de tecnologias são úteis de forma ampla e sem precedentes, quando instituições 

públicas ou não governamentais procedem a campanhas educativas ou de solidariedade com o 

fim exclusivo de amainar situações de desconforto humano. 
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A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, estabelece que 

as informações de interesse geral devam ser divulgadas de ofício pelos órgãos públicos. O art. 

8º da Lei prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e entidades públicas devem 

obrigatoriamente divulgar na Internet. A providência imediata estabelecida pelo Governo 

Federal para seus órgãos e en tidades no contexto de implementação da Lei de Acesso foi, 

exatamente, a divulgação do m áximo de informações de interesse público de forma 

organizada e centralizada em seção específica nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades. 

 

FIGURA 1 - Selo oficial da Lei 12.527/11 

 
Fonte: Ministério das comunicações 
* Disponibilizado nos sítios eletrônicos de todos os órgaõs 
do serviço público federal brasileiro, como indicativo de 
democratização govermamental. 

 

O objetivo é oferecer ao cidadão um padrão uniforme de acesso, que facilite a 

localização e o btenção das informações e s e torne para ele, também, uma referência em 

transparência pública. O link para acesso da população sobre as ações de órgãos públicos é 

disponibuilizado na forma do s elo “Acesso à Informação” e está disponível como item de 

navegação no ícone lateral deste sítio ou no banner da página virtual. 

 

4. Novas fronteiras da comunicação 

 Desde o grande impulso do avanço tecnológico das telecomunicações na década de 

1960, com o l ançamento do s atélite do c onsórcio Intelsat11, o mercado mundial da 

radiodifusão cresceu de forma exponencial. Emissoras de rádio e televisão, de fato, se 

integram em sistemas de redes, com emissoras que passaram a expandir seus sinais por 

meio de filiadas e a filiadas instaladas em praças estratégicas de forma que a co bertura 

permitisse respaldo financeiro viável à cabeça de rede. A formatação da TV por assinatura 

nos dias atuais é u ma das consequências naturais da constituição da cadeia de 

operacionalização da indústria televisiva desse modelo de negócio que surgiu de forma 

                                                           
11 International Telecommunications Satellite Organization foi criada em 1964 como organização 
intergovernamental que gerenciava 11 satélites até ser privatizada em 2001. Lançou o primeiro satélite em 6 de 
abril de 1965. A sede atual da empresa fica em Luxemburgo. 
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casual12. O ciclo se inicia como a criação de uma operadora de canais, depois segue para as 

programadoras que gerenciam os canais e chegam até o usuário que consome o conteúdo 

veiculado. Modelo pronto e operando, a televisão paga se expandiu e absorveu novos 

conceitos. A narrativa transmídia13 é um desses conceitos adotados não só pela TV paga, 

mas também pelas plataformas rádio, celular, TV aberta, Internet, cinema e l ivros, que é 

chamado também de story world. Portanto, é um modelo de narrativa dinâmica apropriada a 

cada meio, sempre considerando as especificidades do ambiente narrativo e a capacidade de 

diversificar o conteúdo que o consumidor busca, exatamente por se tratar de outra mídia. 

Ações transmidiáticas em multiplataformas já se tornaram estratégia elementar em diversos 

conglomerados de comunicação global. Séries de televisão, como Lost ou pr oduções 

cinematográficas como Matrix e P iratas do Caribe desenvolveram ações transmidiáticas 

com excelente retorno publicitário e repercussão em todo o mundo. No Brasil, a TV Globo 

mantém o D epartamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que é liderado pelo 

professor Rodrigo Arnaut. Em 2003, o pr ofessor do M IT – Massachusetts Institute of 

Technology, Henry Jenkins publicou o artigo intitulado Transmedia Storylling que analisa a 

forma de criar e contar histórias simultaneamente, com o apoio de variadas plataformas de 

mídias. Essa nova fronteira de comunicação permite que o interessado acompanhe e interaja 

durante dias ou semanas, o desenrolar da trama de uma história. Essa é a principal vantagem 

e característica do t ransmídia. Certamente, o pr ocesso de produção e disponibilidade ao 

público requer investimentos. Atrelar um conteúdo transmídia a marcas e produtos, bem 

como cobrar dos usuários para acesso é u ma consequência esperada, como relata Nuno 

Bernardo em seu artigo na Revista Tela Viva14:  

O “Diário de Sofia” criado pela be Active exibido no Brasil em 2007 foi um 
dos primeiros conceitos a explorar esta técnica. Ao longo do dia, a audiência 
do programa acompanhava as aventuras de Sofia, na Internet, nos celulares, 
no rádio, em revista e n a TV. No fim de cada episódio na TV os fãs 
poderiam decidir o que a personagem principal da história deveria fazer no 

                                                           
12 A versão mais difundida afirma que a TV por assinatura foi criada em Landsford, na Pensilvânia, em 1950, 
quando o técnico de aparelho de rádio e televisores, Robert Tarlton instalou uma antena receptora e cabeou em 
uma montanha próxima e puxou cabos para residências da vizinhança, que reclamava do péssimo sinal do canal 
aberto instalado há cerca de 100 quilômetros na Filadélfia cobrando uma taxa mensal pela considerável melhoria 
na qualidade do sinal. Outra versão para o mesmo caso reza que o sistema foi implantado em 1952 
(MONTEIRO, 2011, p. 43). 
13 Termo cunhado por Henry Jenkins, autor do livro Cultura da Convergência. Em 1991, Marsha Kinder 
publicou o livro “Playing with Power in Movies Television and Video Games” lançando o tema “transmedia 
intertextuality” aos analisar diversas marcas expostas em conteúdos para entretenimento, como os filmes 
Tartarugas Ninjas e Muppets.  
14 Informação disponível na revista Tela Viva ano 20 número 215 maio 2011 pagina 54: Transmídia: buzzword 
ou o conceito que vai mudar a indústria? Autor Nuno Bernardo. 
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dia seguinte (no episódio seguinte) para resolver um determinado problema. 
Ao longo do dia, as personagens enviavam mensagens de SMS para os fãs e 
estes poderiam responder e co ntatar as p ersonagens via SMS e e -mail 
(TELA VIVA, 2011, p.54).                    

 

5. Captação e recepção de TV digital 

Quando a tônica era o tamanho da tela de televisão, na década de 1990, no Brasil, essa 

realidade foi marcada pelo desejo de aquisição do aparelho de TV de 29 polegadas, ainda com 

a tecnologia da pesadíssima caixa de tubo de imagem.  A tela plana trouxe tecnologias para 

aparelhos com design atraente, de peso leve e acima de 40 polegadas. Ainda em 2012, marcas 

como LG e Sony lançaram no mercado brasileiro modelos de aparelhos de televisão que já 

disponibilizavam a tecnologia 4K, também chamada de Ultra HD, que possibilita o dobro da 

resolução horizontal e vertical dos modelos Full HD.  

Embora a Constituição brasileira permita que esse tipo de decisão para implantação de 

política pública possa ser disponibilizada à sociedade por meio de Lei discutida e aprovada no 

Congresso Nacional, a decisão de disponibilizar aos consumidores brasileiros mais recursos 

tecnológicos nos aparelhos de TV foi antecipada pelo Poder Executivo com o recurso legal de 

Decreto presidencial, por entender que tal fato requeria urgência de mercado. Copa do mundo 

de futebol e Olimpíadas era parte das justificativas elencadas pelo governo federal para impor 

com a força de Decreto Lei, a o brigatoriedade do Ginga em aparelhos de TV, como será 

detalhado no capítulo 5 desta pesquisa.  

Atualmente, cada marca de TV vende aplicativos de seu interesse, que já vêm 

embarcados em seus próprios aparelhos, induzindo, assim, o c onsumidor ao acesso de 

serviços e produtos pagos, que nem sempre são de interesse direto das classes sociais e de 

consumidores de baixo poder de compra. 

Segundo o então assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, André 

Barbosa Filho, que ministrou palestra em evento sobre televisão digital15 defendendo a 

urgência da adoção do Ginga por todas as emissoras de televisão aberta no Brasil, a questão 

problema é a disponibilidade de aparelhos com nosso Middleware embarcado. 

A camada de software do middleware Ginga, que é o instrumento fundamental para a 

operacionalização da TV digital interativa também fornece dispositivos que possibilitam a 

interoperabilidade entre sistemas de transmissão de vídeo para diversos sistemas de 

                                                           
15 Evento organizado pela empresa privada Converge Comunicações, ligada a editora Glasberg, especializada em 
publicações sobre mídias eletrônicas. Tema: TV.APPS – Conectada e interativa. Local: São Paulo, SP. Data: 8 
de novembro de 2011. 
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transmissão por satélites, cabos de fibra ótica com tráfego de dados, redes de micro-ondas e 

sinais abertos digitais broadcast. 

 

Em seu nível mais básico, o middleware possui um software que tem acesso 
ao fluxo de vídeo, áudio e d ados, fazendo o roteamento deles para um 
dispositivo de saída (monitor) ou guardando os dados em um dispositivo de 
roteamento. O middleware recebe entradas dos dispositivos de entrada (o 
controle remoto e/ou teclado) do telespectador, e envia saídas para a tela da 
televisão e para as caixas de som, além de proporcionar a comunicação com 
entidades remotas por meio de um canal remoto (ALENCAR, 2007, p.52). 
 

  A projeção do governo federal é de que até 2015, 100% dos aparelhos de televisão 

fabricados no Brasil já sejam comercializados com o Ginga. Barbosa iniciou sua fala nesse 

evento fazendo uma autocrítica: “Vim aqui fazer um ‘mea culpa’ e colocar o pr oblema do 

Ginga”. Foi bastante enfático quando afirmou que o governo parou os investimentos, quando 

deveria seguir para completar a integração da estrutura do software nacional. André Barbosa 

observou também - contrariando a opinião de alguns participantes do evento - que o “Ginga 

representa uma integração entre a TV conectada16 e a TV aberta”. Desde as discussões iniciais 

sobre a TVD nacional, o g overno sempre demonstrou interesse explícito em ter os canais 

públicos de televisão como instrumentos de experimentação e, posteriormente, utilizá-los para 

a efetivação de políticas públicas usando a interatividade para disponibilizar aos cidadãos 

acesso a serviços de caráter essencialmente públicos e inclusão, independente da classe social. 

Ainda durante sua fala na palestra, André Barbosa, foi enfático sobre a política pública da 

TVD: “é o grande alavancador da interatividade na TV brasileira”. Afirmou também que será 

possível usar o Ginga para levar serviços públicos à população tendo a televisão como grande 

instrumento. Portanto, é l egítima a exigência do Estado em relação aos fabricantes de 

aparelhos de TV, para que disponibilizem o Ginga em todos os televisores até 2015. 

No mesmo evento em que falou André Barbosa, Carlos Fini, engenheiro da TV Globo 

informou que aquela empresa vem utilizando aplicativos próprios com funções integradas ao 

middleware brasileiro. “No ambiente do Ginga a co nectividade chegou às casas”, disse, 

apresentando tabelas e gráficos com dados informando que no Brasil, em 2011, já existem 2 

milhões de aparelhos de TVs com estrutura suficiente e configurados para que o G inga 

disponibilize interatividade com resultados de qualidade.  

                                                           
16 Também chamada de Smart TV, o aparelho recebe esta definição por estar conectado à internet, por meio de 
navegador com acesso a qualquer site por cabo ou sem fio, ou com possibilidade de interação com o uso de 
aplicativos. 
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Uma das discussões que tem sido bastante recorrente, desde 2009, entre o governo 

federal e os radiodifusores, é a i nteratividade em canais abertos por meio de aplicativos que 

trazem conteúdos e serviços com finalidades explícitas de vendas e lucros, por parte de seus 

financiadores: as próprias emissoras privadas e os fabricantes de aparelhos de TV, em 

parcerias, mesclam propaganda de serviços com finalidades também comerciais. E o canal 

adequado para exploração de tais possibilidades de comunicação privada são os aparelhos de 

TVs conectadas. Para a marca LG, a concepção de Smart TV não difere muito em multiuso 

dos computadores pessoais. Nada mais são do que aparelhos com disponibilidade técnica de 

acesso à Internet, conteúdo pessoal, reais técnicas de instalação de aplicativos, além de 

diversos outros itens que melhoram a experiência de uso. Nada disso pode ser considerada 

uma grande descoberta de mercado de parte de fabricante X ou Y.  

O caminho da integração tecnológica foi tão natural quanto os passos seguidos pelos 

celulares, que anteriormente, já traziam embutidas muitas outras funções além do aparelho de 

comunicação de voz tradicional, primeira finalidade para o qual foi criado. É fundamental que 

seja esclarecido, que as Smart TVs, como os computadores pessoais, trazem hardwares e 

aplicativos que diferem de aparelhos e marcas, somadas às diversas e variadas possibilidades 

tecnológicas, e seu acesso é regulado pelo valor pago a cada modelo de aparelho e marca de 

TV. E por se tratar de aparelhos de TVs conectadas, é natural que as possibilidades de acesso 

à Internet banda larga também sejam procedidas das mais variadas formas disponíveis no 

mercado, que vão desde conexão por meio de cabo (Adsl)17, Wireless18 e via ondas de rádio19, 

ou ainda com o recurso de conexão a a cessórios de informática, como pen drives e H Ds 

externos. Essas conexões, acrescidas de acessórios externos, possibilitam ainda mais a 

expansão de novas experiências de usabilidade dos até então meros aparelhos de TV com a 

função passiva de apenas transmitir imagens com alta definição, seja no padrão CRT20, 

LCD21, Plasma22, Led23, Oled24 ou Amoled25. A indústria de aparelhos de televisão quer 

                                                           
17 Assymmetric Digital Subscriber Line ou "Linha Digital Assimétrica para Assinante". Tecnologia de cesso a 
internet banda larga via linha telefônica convencional com transmissão de dados em alta velocidade.  
18 Do inglês, "sem fio" (wire igual fio, less igual sem). Definição de acesso a equipamentos de informática e 
internet sem conexão física de cabos em ambientes com área de cobertura restrita, como residências, escritórios, 
aeroportos, universidades, entre outros. Esse tipo de acesso  é f eito a partir de um roteador que recebe sinal via 
cabo de provedor que opera por cabo ou rádio e redistribui sinal para equipamentos com o recurso de wire less 
ou wi fi. 
19 Sistema de acesso a internet banda larga via rádio, a partir de um provedor que envia sinal codificado por 
antenas externas. 
20 Catodic Ray Tube - são monitores de raios catódicos que utilizam tubo de imagem e usam um canhão de 
elétrons, montado na parte de trás do tubo de imagem. Todos os monitores CRT são analógicos e estão em 
processo de extinção.  
21 Liquid Crystal Display ou Telas de Cristal Líquido. Mesmo não se tratando exatamente de um componente 
líquido entre duas lâminas, suas características o fazem agir como tal. 
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muito mais e não vai parar de buscar experiências de usabilidade no ecossistema da TV digital 

interativa. Mais do que ofertar apenas aplicativos, principalmente com finalidades comerciais, 

os fabricantes das telas iluminadas já estão vendendo aparelhos com sistemas operacionais 

próprios de navegação na Internet, ou seja, a TV de fato já se integrou ou se transformou em 

um instrumento com características também de computadores pessoais. Com esses sistemas 

instalados, os aparelhos de televisão já podem executar aplicativos tanto quanto os celulares, 

tablets, iPhones, iPods, smartphones e tantos outros meios de comunicação com funções de 

comunicação portátil, móvel ou fixo. Como afirma Barbosa Filho e Castro, (2009, p.235), 

essa realidade não é de convergência, mas sim, integração, afinal o aparelho de TV continua 

sendo a caixinha mágica com sua função de experiência de disponibilizar áudio e vídeo, como 

vem fazendo desde março de 1935, com emissão oficial de televisão na Alemanha. 

A evolução das telas de TVs segue a tendência dos formatos de produção e 

distribuição de conteúdos. As telas 4K é u ma evolução do 2K e r epresenta o aumento 

exponencial do número de pixels. Enquanto a TV Full HD tem resolução de 1.920 pixels x 

1.080 pixels, o 4K  salta para 3.840 x 2. 160, o equivalente a qualidade de quatro aparelhos 

TVs Full HD. Nos EUA, a CEA - Associação de Eletrônicos de Consumo batizou em outubro 

de 2012 o 4K de Ultra HD, por entender que seja atrativo comercialmente. Esse sistema está 

sendo estudado por uma equipe de especialistas em tecnologia e conteúdo, sob a supervisão 

do Ministério das Comunicações para que seja utilizado na transmissão dos jogos da Copa do 

Mundo de futebol de 2014 aqui no B rasil. Para que o t elespectador assista conteúdo 

produzido em formato 4K, o aparelho de TV deve vir com esta tecnologia. Se for um aparelho 

com tecnologia inferior, Full HD ou 2K, ele assistirá na qualidade oferecida pela TV. Com o 

4K é possível fabricar telas maiores que as atuais, e melhor definição. Já em 2012, a Sony, LG 

e Toshiba apresentaram aparelhos de 84 polegadas. Seja qual for o sistema, o maior benefício 

da evolução dos formatos é a m elhoria de imagens, com riqueza de detalhes. Em 2012, a 

                                                                                                                                                                                     
22 No Plasma, o esquema é parecido ao LCD, mas o material que permanece entre as duas camadas de laminas é 
um tipo de gás que fica armazenado em um conjunto de milhões de células. 
23 Aparelhos de telas LCD com retroiluminação LED (enquanto outros o fazem com lâmpadas especiais). Isso 
significa que o painel conta com um conjunto de LEDs responsável por iluminar cada trecho do LCD. Com isso, 
o fabricante promove o dispositivo com sendo um "monitor LED" ou uma "TV LED". 
24 Organic Light Emitting Diode - material formado por diodos orgânicos (isto é, constituídos com carbono) que 
geram luz quando recebem carga elétrica. Estes diodos podem ser bastante pequenos, permitindo que cada pixel 
da tela receba este material de forma a ser iluminado individualmente. Consome menos energia; geram cores 
mais nítidas, inclusive de preto, já que não há camadas que possam diminuir a intensidade de iluminação; 
suportam maior ângulo de visão. 
25 Active Matrix OLED - Transistores são aplicados considerando cada pixel com cores mais vivas e telas mais 
finas e com menor tempo de respostas. Esse sistema de resolução de imagem já ofertado pela NHK, do Japão, e 
BBC, do Reino Unido. 
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NHK anunciou que já está desenvolvendo pesquisas em seu laboratório para lançamento de 

uma câmera de vídeo no formato 8K ou U HDTV - Ultra High Definition Television, com 

resolução 16 vezes maior que o Full HD e trabalha com 22.2 canais de áudio. A emissora 

pública japonesa tem planos de disponibilizar o UHD em todas as residências até 2020.  
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Capítulo II 

Convergência na TV Digital 

 
1. Padrões de televisão digital – TVD e TVDI 

Não existe um middleware padrão no mundo.  Na Europa, o middlewares MHP-DVB 

foi criado em 1997 e posto em operação em 1998. Nos Estados Unidos, o DASE-ATSC foi 

criado a partir de 1987 e disponibilizado à população em 1998. O ARIB-ISDB-T Japonês foi 

desenvolvido ainda na década de 1980. Aqui no Brasil, o middleware Ginga também passou 

por diversos processos de discussão e experimentos antes de ter sua operação formalizada em 

2006. 

As nomenclaturas são recorrentes quando se fala ou escreve sobre a televisão digital 

(TVD) e televisão digital interativa (TVDI). Embora haja semelhança no conceito, mas os 

recursos são diferentes e por vez complementares. O conceito de TVD se reporta à tecnologia 

de transmissão; no caso brasileiro, a adoção pelo padrão japonês com adaptações brasileiras, o 

ISDB-T, que significa uma tecnologia que propicia excelente qualidade de som e imagem e 

também permite a multiprogramação, com até oito canais na faixa 6 MHz. Até aqui a 

emissora pode ser considerada digital por transmitir no padrão ISDB-T. Desde que o Brasil 

decidiu pela escolha do padrão japonês ISDB-T, o g overno federal tem investido em 

visibilidade mundial para atrair outros países pela adoção da mesma tecnologia. Durante a 

NAB Show de 201226, empresas brasileiras apoiadas pelo governo federal expuseram em um 

grande estande a tecnologia do ISDB-T. 

 
FIGURA 2 - Estande do ISDB-T no pavilhão de exposições da NAB Show, Las Vegas (EUA) 

 
  Fonte: o autor 

                                                           
26 Maior evento de tecnologia de telecomunicações organizada há mais de 80 anos organizada pela National 
Association of Broadcasters. 
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Para que o canal possa ser definido como TVDI é necessário que o mesmo faça uso da 

plataforma do middleware Ginga (camada de softwares) que possibilita interatividade com 

recursos da linguagem NCL-Lua. Ainda assim, para que haja interatividade é necessário que a 

emissora de televisão aberta também receba chamadas de players, disponibilize aplicativos 

interativos que sejam compatíveis com o Ginga. Até aqui o conteúdo está sendo transmitido 

por uma emissora aberta com recurso de interatividade, via Ginga, único middleware 

autorizado a operar no país. Mas a imersão na interatividade pode ocorrer de outra forma, que 

não pela TV aberta. Sem o recurso do G inga, o us uário pode interagir com os múltiplos 

recursos da TV conectada, apresentado no capítulo IV deste trabalho.  

A discussão de sistema de transmissão de televisão digital se deu incialmente ainda 

na década de 1970 no J apão, por meio laboratorial de pesquisa da NHK - Nippon Hoso 

Kyookai, uma instituição pública de telecomunicações do Japão e que criou o primeiro canal 

de TV daquele país. As pesquisas foram financiadas por diversas empresas privadas de 

eletrônicos, como as multinacionais Sony, Matsushita, Hitachi, entre outras. A qualidade 

dos sinais, da imagem e do som estão intimamente ligadas a outros desafios técnicos, com 

imbricações políticas e econômicas que já exista, incluindo a implantação da cor na TV. O 

mercado da televisão em cores se viu diante de três sistemas predominantes nas emissoras 

de TV. Japão, Estados Unidos e C anadá adotam o padrão de cor NTSC – National 

Television System Commite, enquanto alguns países europeus, capitaneados pela Inglaterra e 

Alemanha, Espanha desenvolvem o PAL – Phase Alternated Line, que mais tarde se 

desdobrou em diversas configurações, inclusive na América Latina. A França devolveu o 

sistema SECAM – Sequencial Couleur à Mémoire, que conseguiu penetrar em muitos 

países do leste europeu e também na antiga ex-União Soviética. África, Oriente Médio e 

uma parte da Ásia usavam o MESECAM – Middle Eastern Sequencial Couleur à Mémoire, 

que era uma adaptação do padrão SECAM. O desenho do mapa de padrões se deu mais no 

aspecto político, com as articulações de cada país que liderou o desenvolvimento de ambos, 

do que de acesso à tecnologia. No processo de desenvolvimento e implantação dos sistemas 

de TV digital aconteceu caso semelhante. 

2. Middlewares embarcados em aparelhos de TVs 

Atualmente, todos os modelos de aparelhos disponíveis no mercado permitem gravar 

a programação da TV aberta em pen drive ou HD externo. Os aparelhos trazem ainda portas 

USB que possibilitam a reprodução de vídeos, fotos e música. O consumidor pode acessar 

esses recursos a qualquer momento. Essa conveniência da Smart TV provoca disputas de 
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recursos ofertados pelas operadoras de TV por assinatura. NET, Claro, Sky e Vivo, por 

exemplo, já oferecem recursos similares, mas acrescido de custos, que a Smart TV não 

cobra. 

A compatibilidade dos aparelhos varia conforme a plataforma embarcada no modelo. 

Existem aparelhos que permitem a reprodução de arquivos armazenados em computadores 

ligados à rede doméstica. Ainda em 2010 foi lançada nos Estados Unidos, a Google TV, 

aparelho das marcas Sony e da Logitech que permitem acesso direto à internet por meio do 

sistema operacional próprio Andróide Honeycomb, sem a d ependência de aplicativos 

amigáveis à co nexão. Os aparelhos que usam o sistema da Google ainda se resumem a 

alguns modelos da Sony e da Logitech. As TVs já saem de fábrica com os tradicionais 

acessórios de computadores pessoais, mouse e teclado, conectados por entradas USB. 

No ambiente da concorrência de mercado, a Apple oferece a seus clientes uma solução 

de TV conectada com característica diferente. Os aparelhos trazem um processador ARM que 

se conectam às Apple Store e ao iTunes27. Em 2011, esse é o universo, que só está iniciando, 

mais uma possibilidade de convivência no ecossistema de integração digital. 

Segundo o portal Digital TV Research28, 1/5 dos televisores do mundo, ou seja, 20% 

dos aparelhos estarão conectados à Internet até 2016. Esse número equivale a 551 milhões de 

TVs espalhadas por 40 países. O Digital TV Research informa que em 2010 era pouco mais 

de 124 milhões. Embora as proporções variem de um país para outro, a Coréia do Sul chegará, 

em 2016, à l iderança desse mercado, com 15% de penetração de TV conectada, também 

chamada de TV global. 

As possibilidades de acesso à rede Internet com recursos de sistemas operacionais ou 

aplicativos próprios despertaram as fábricas de televisores para a criação de lojas específicas 

para esta fidelidade. No Brasil, as marcas Samsung e LG têm suas “Stores”, que 

disponibilizam acesso a jogos, filmes sob demanda, Google Maps, e r edes sociais como o 

Facebook e Twitter, por exemplo.  N o caso dos aparelhos montados na Zona Franca de 

Manaus, estado do Amazonas, o acesso aos aplicativos é feito com o uso do controle remoto 

apenas.  

O DVB – Digital Video Broadcasting, também conhecido no mercado mundial 

como padrão europeu, foi criado em 1993, sob forma de consórcio por empresas de 

                                                           
27 Aplicativo gratuito para Mac e PC que organiza o conteúdo de música e vídeo digital em computador. 
Também sincroniza toda sua mídia com o seu iPod, iPhone e iPad.  
28 Portal eletrônico com sede nos EUA é administrado por Simon Murray, um especialista em criar centros de 
inteligência on line, relatórios, boletins e diretórios sobre o mercado de radiodifusão. Este pesquisador tem 
enorme credibilidade entre os radiodifusores internacionais.   
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radiodifusão, a rede de TV inglesa BBC e mais de 270 c orporações de tecnologia como 

Nokia e Siemens, integrantes da comunidade europeia, teve grande aceitação no mercado 

mundial e interesse de alguns governos que buscavam se inserir na corrida de TVD. O 

consórcio adotou o middleware MHP – Multimedia Home Platform, com início em 1997, 

seguidos de diversas versões para melhorar em desempenho e robustez. No início dos 

estudos da TV brasileira, o governo federal se viu atraído pela proposta da tecnologia do 

DVB, mas ao final declinou da escolha em função do alto valor dos royalties que teria que 

pagar aos desenvolvedores europeus. 

Imagens sem fantasmas e s em ruídos. Som de excelente qualidade, cristalino. E 

novos fatores há muito esperado pelos usuários, que é o de slocamento do aparelho, por 

mobilidade, portabilidade e, finalmente, a i nteratividade com canal de retorno. Estas são 

apenas características básicas do padrão de televisão digital adotado pelo Brasil, após quase 

uma década de discussões por órgãos públicos, centros de pesquisas científicas e 

acadêmicas, entidades não governamentais, radiodifusores e a indústria eletrônica. 

  As pesquisas brasileiras foram coordenadas pelos laboratórios da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (Instituto de Mídias Digitais/PUC-Rio) e 

Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, da Universidade Federal da Paraíba 

(Lavid/UFPB), com importantes contribuições do Grupo de Computação Visual e Meios 

Eletrônicos Interativos, do L aboratório de Sistemas Integráveis/USP e Centro de Estudos 

Avançados do R ecife (CESAR). Mesmo tendo sido amplamente discutido em diversos 

momentos, o entendimento sobre as funcionalidades do padrão de transmissão de TV digital 

brasileiro ainda não foi absorvido de forma ideal pela população. Os motivos são os mais 

variados: desde a falta de informações básicas sobre os modelos de aparelhos de TV com 

recepção digital, até a produção de conteúdo HDTV ainda restrito, mas principalmente pela 

excessiva lentidão cautelosa e conservadora dos radiodifusores brasileiros.  

 

Muitos acreditam que as emissoras têm respondido muito lentamente e de 
forma inadequada às novas oportunidades do mundo digital e em rede. As 
organizações de mídia tradicionais são estanques, com rotinas de produção 
hierárquicas e rígidas, estilo de trabalho e ét icas profissionais que não se 
enquadram bem na cultura muito mais anárquica e híbrida da Internet [...]. 
(LEURDIJK [s.d.] apud BECKER; ZUFFO, 2009b, p.60). 

 

 O midlleware é uma plataforma que permite produzir, processa a transmissão e 

recepção de conteúdos e dados interativos em emissoras geradoras de TV digital. 
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FIGURA 3 - Normas internacionais em funcionamento dos padrões de TV Digital29 

 
      Fonte: Electrónica 

 

As articulações brasileiras pela adoção do padrão ISDB-T na América Latina 

foram tão intensas que provocou o rompimento da parceria entre Uruguai e União 

Europeia, representante do pa drão DVB, como noticiou o pr incipal jornal Uruguaio El 

País Digital30: Uruguay adopta la norma japonesa Gobierno cambió de posición por 

razones geopolíticas: 

 

El presidente José Mujica decidió adoptar la norma de TV digital japonesa-
brasileña, y modifica la opción por la norma europea que había tomado su 
antecesor Tabaré Vázquez en 2007. Según el canciller Luis Almagro -que 
comunicó la resolución ayer junto al ministro de Industria, Roberto 
Kreimerman, y al prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa- la decisión se 
tomó "por razones geopolíticas y para ser coherentes con el discurso de 
integración regional". Junto a Colombia, Uruguay era el único país 
sudamericano que había optado por la norma europea. Los jerarcas no 
comunicaron los montos de posibles inversiones en tecnología en el país.En 
la mañana de ayer representantes del gobierno comunicaron la decisión al 
encargado de negocios de la Unión Europea en Uruguay. Según Cánepa, "se 
mantienen las excelentes relaciones" con la UE. El gobierno ya había 
comenzado a implementar un plan piloto de TV digital con el apoyo de la 
UE, para el cual se comprometió un monto de 690.000 euros. Según 
Kreimerman, hasta el momento se desembolsó una cifra "poco importante" 
que cuantificó en "varios miles" de dólares, y dijo que la UE decidirá qué 
hacer. El senador nacionalista Sergio Abreu destacó que el cambio de norma 
era un reclamo de su partido desde 2006, y lamentó que la decisión no fuera 
tomada antes y con "una negociación más adecuada. 

                                                           
29 Disponível em: <http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/260/201/.>.  Acesso em: 02 mar. 
20113, 01:52. 
30 Informação disponível em: <http://historico.elpais.com.uy/101228/pnacio-538076/nacional/La-norma-de-
Japon-para-Uruguay/<28.12.2010 – 03:06>. Acesso em: 05 mai. 2011, 02:33. 

http://oas74de.elpais.com.uy/RealMedia/ads/click_lx.ads/elpais/nacional/otros/1006347392/x20/default/empty.gif/76586a366e6c4431366c304143414631
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/260/201/
http://historico.elpais.com.uy/101228/pnacio-538076/nacional/La-norma-de-Japon-para-Uruguay/%3c28.12.2010
http://historico.elpais.com.uy/101228/pnacio-538076/nacional/La-norma-de-Japon-para-Uruguay/%3c28.12.2010
http://oas74de.elpais.com.uy/RealMedia/ads/click_lx.ads/elpais/nacional/otros/1006347392/x20/default/empty.gif/76586a366e6c4431366c304143414631�
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3. Legislação brasileira da TVD 

O Inciso 2º do Artigo 5º determinou que “O projeto de instalação da estação digital 

deverá garantir a eq uivalência da área de cobertura com a d o sinal analógico, observado o 

estabelecido no Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital – PBTVD” 

(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2006). O que significa que a potência do 

transmissor deveria ser suficiente para a emissora continuar cobrindo no mínimo a mesma 

área de abrangência que já era feita pelo sinal analógico. Ainda assim, o projeto técnico de 

implantação deveria ser aprovado pela ANATEL. Por se tratar de ser um sinal digital, 

naturalmente o Ministério das Comunicações estava concedendo a todos os canais do Brasil 

um novo canal de televisão aberta, só que agora na modalidade digital.  

  
TABELA 2 - Outorgas de canais de TV digital por estado 

CMLCC / Outorgas dos Serviços de TV por Assinatura por tecnologia, segundo Unidade da 
federação e Status 
Unidade da Federação STATUS MMDS TVC TVA DTH Total 
(1) Brasil Em Operação    14 14 
Rondônia  Em Operação 1 2   3 
Acre Em Instalação  1   1 
Amazonas Em Operação 1 1   2 
Roraima Em Instalação 1    1 
Pará Em Operação 1 2   3 
Amapá Em Instalação  1   1 
Tocantins Em Instalação  2   2 
Maranhão Em Instalação 

Em Operação 
1 1 

1 
 
1 

 1 
3 

Piauí Em Instalação 
Em Operação 

1 1 
 

 
 

 
 

1 
1 

Ceará Em Instalação 
Em Operação 

3 1 
2 

 
1 

 
 

1 
6 

Rio Grande do Norte Em Operação 1 3   4 
Paraíba Em Operação 2 1   3 
Pernambuco Em Instalação 

Em Operação 
3 1 

4 
 
 

 
 

1 
7 

Alagoas Em Instalação 
Em Operação 

1 1 
1 

 
 

 
 

1 
2 

Sergipe Em Operação 1 1   2 
Bahia Em Operação 4 9 1  14 
Minas Gerais Em Instalação 

Em Operação 
5 1 

32 
 
5 

 
 

1 
42 

Espírito Santo Em Operação 5 11 1  17 
Rio de Janeiro Em Instalação 

Em Operação 
3 1 

16 
 
5 

 
 

1 
24 

São Paulo Em Instalação 
Em Operação 

17 6 
75 

 
4 

 
 

6 
96 

Paraná Em Instalação 
Em Operação 

6 1 
27 

 
3 

 
 

1 
36 
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Santa Catarina Em Operação 8 19   27 
Rio Grande do Sul Em Instalação 

Em Operação 
6 1 

24 
 
2 

 
 

1 
32 

Mato Grosso do Sul Em Instalação 
Em Operação 

4 1 
2 

 
 

 
 

1 
6 

Mato Grosso Em Operação 2 4   6 
Goiás Em Instalação 

Em Operação 
2 
1 

 
4 

 
 

 
 

2 
5 

Distrito Federal Em Operação 1 1   2 
 Em Instalação 3 20   23 
 Em Operação 78 242 25 14 359 
 Total 81 262 25 14 382 

Fonte: Anatel, 2012. 
* (1) Brasil está relacionado como UF, pois a tecnologia DTH abrange todo o território nacional. 
 

Foi consignado para cada emissora aberta um canal de 6 M Hz exclusivo para 

transmissão de TVD. Os radiodifusores solicitaram e o Ministério das Comunicações e Anatel 

permitiram que cobertura de TV Digital de cada canal fosse o mesmo do canal analógico 

correspondente: 

 
Art. 7º- Publicada a p ortaria de aprovação do projeto de instalação da 
estação, será expedida, pela ANATEL, a autorização para uso do canal 
consignado para transmissão digital”. E as emissoras terão de veicular a 
programação simultaneamente nos canais analógicos e d igitais. Essa 
permissão tem validade por dez anos, também como prevê o Decreto 
5.820/06. Ao final desse prazo, o canal de transmissão analógica (VHF ou 
UHF) operado pela emissora deverá ser devolvido ao poder publico 
concedente (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2006).  

 

Por questões de estratégia das emissoras de TV já instaladas e transmitindo em sinal 

analógico, o Ministério das Comunicações entendeu que seria coerente autorizar aos 

concessionários o mesmo número do canal da emissora para facilitar aos telespectadores a 

sintonia no controle remoto. Mesmo assim, as emissoras, se quisessem, poderiam solicitar a 

Câmara Executiva do Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre alteração no plano de numeração para identificação do canal de 

transmissão digital, desde que não houvesse choque com os demais canais já em 

funcionamento na mesma área de concessão.   
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4. NCL LUA 

O middleware Ginga utiliza a linguagem declarativa “NCL - Nested Context 

Language31”, a l inguagem imperativa “Lua32” e outros softwares livres, baseados na 

infraestrutura digital proporcionada pelo RNTDP/PNBL. O acesso e operacionalização da 

TVDI pelo usuário, dos recursos do Ginga-NCL e d as extensões LUA depende da 

disponibilidade do set-top box operando no padrão de ISDB-T com o middleware 

embarcado no aparelho de televisão pelo fabricante ou acoplado externamente com as 

devidas conexões.  

 
5. Patente Oracle 

Entre as tecnologias atualmente disponíveis, a Televisão Digital Interativa pode ser 

considerada uma excelente alternativa de aplicação do programa do e-Gov, para ações 

públicas de inclusão social. Fatores como a enorme penetração nos lares de cidadãos 

brasileiros e de suas comunidades no B rasil e também pelo baixo custo de acesso aos 

aplicativos de serviços, já que a plataforma digital foi viabilizada pelo governo federal, por 

meio dos ministérios das comunicações, da indústria e comércio, da ciência e tecnologia e 

de universidades públicas (Universidade Federal da Paraíba – UFPB e Universidade de São 

Paulo) - e privadas (PUC Rio e M ackenzie de São Paulo) que receberam investimento 

através de editais públicos. No entanto, após o sistema ter ficado pronto e ter sido 

apresentado ao mercado surgiu um empecilho de cunho comercial. Parte da tecnologia 

necessária ao funcionamento pleno do G inga é uma patente da companhia privada norte-

americana Oracle Corporation. O módulo Java do middleware adotado no ISDB-T, também 

chamado de Ginga-J foi desenvolvido no l aboratório de vídeo (LAVID), da Universidade 

Federal da Paraíba que disponibiliza recursos para TV Digital Interativa. Inicialmente foram 

utilizadas as especificações Globally Executable MHP (GEM), sendo posteriormente 

substituídas pelas especificações Java e q ue hoje são de direito da Oracle. Para a ef etiva 

utilização do Ginga, com recursos da linguagem Java, ainda cabia a formalização da 

autorização da empresa Oracle, que comprou a empresa Sun Microsystems em 2009 e com 

isso passou a ser proprietária da patente desenvolvida por ela. Fato esse que até a finalização 
                                                           
31 É uma linguagem declarativa que foi desenvolvida no Laboratório TeleMídia da  Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e tem por finalidade articular processos interativos múltiplos e complexos em 
plataforma digitais, como a TV Digital, selecionando e editando informações em áudio, vídeo e texto de uma 
produção veiculada ao vivo ou gravada por uma Player. O NCL é um subsistema do Ginga, chamado de Ginga-
NCL.  
32 Lua é a linguagem de script de NCL, portanto também subsistema do Ginga, que trabalha com programação 
eficiente, rápida e leve e desenvolvida para estender aplicações, permitindo configuração, automação (scripting) 
e prototipagem rápida (geração rápida de aplicações).  

http://www.telemidia.puc-rio.br/?q=pt-br/abertura
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desta pesquisa, ainda não havia sido formalizada a permissão de uso do Ginga-J pela Oracle 

à indústria brasileira que fabrica os set-top box com o middleware. Mesmo com o apoio das 

empresas de radiodifusão, pressão explícita do g overno brasileiro, a empresa deu 

declarações na imprensa que não pretendia cobrar royalties por cada equipamento fabricado. 

Há que se observar que o G inga é disponibilizado muito além de aparelhos de TV. A 

empresa Totvs desenvolveu e o aplicativo middleware Astro TV MW Ginga e o aplicativo 

Sticker Center, que possibilita acesso a jogos, notícias, publicidade, estatísticas esportivas, 

entre outras soluções pela TV digital aberta. 
 

 FIGURA 4 - Fluxograma de comunicação do Middleware AstroTV 

 
Fonte: Totvs. 
* Desenvolvido pela empresa brasileira Totvs, com o Ginga Java embarcado. 

 

A complicação comercial pelo uso da patente se estende a dispositivos móveis como 

celulares, PDAs (Personal Digital Assitant) e Tablets que acessam a T VDI. O receio da 

indústria é que a cobrança fosse feita posteriormente ao preço estipulado pela companhia 

americana por um valor até então desconhecido do mercado. Fato semelhante aconteceu em 

disputa por direito de patente quando a Oracle acionou o Google porque a empresa utilizou a 

linguagem Java no Android. Com a possibilidade incerta, a indústria optou por excluir o 

Ginga-J do middleware e manteve apenas o Ginga-NCL com linguagem LUA, que provê 

aplicações interativas por ser livre e ab erto a q ualquer fabricante. O que proporcionaria 

agilidade e ef iciência das atividades e s erviços governamentais, superando as complexas 

rotinas burocráticas que emperram ações tanto do s etor público como dos benefícios aos 

usuários. Além da TVDI, a telefonia móvel digital é um canal que traz muitas possibilidades 
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de aplicação do programa e-Gov. A definição para a iniciativa que buscam na plataforma de 

telefonia móvel aplicações para e-Gov são chamadas de m-Gov (Message Governament), por 

adotarem o recurso de mensagens SMS, popularmente chamada de torpedo. Esse recurso faz 

alerta de pagamentos e informa sobre diversos serviços e alarmes aos cidadãos, em casos de 

emergências em regiões de risco, monitoradas pela defesa Civil, Polícia ou C orpo de 

Bombeiros. 

 
6. Fórum SBTVD - Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 

O Decreto que criou a TV Digital brasileira previu a criação de um fórum permanente 

participar e acompanhar o pr ocesso de implantação e desenvolvimento no campo técnico e 

tecnológico. O Fórum SBTVD33 é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada para 

estimular o desenvolvimento e i mplementação das melhores práticas para a T V Digital. 

Integram o Fórum, associados e pessoas ligadas ao mercado das empresas de radiodifusão, 

fabricantes de equipamentos de recepção, de transmissão e indústrias de software. O Fórum 

afirma que esses associados representam mais de 80% da indústria do s etor no B rasil. O 

decreto 5.820/06 também previu que entre os integrantes do Fórum, deveria constar 

representantes do governo federal ligados a instituições de ensino e pesquisa que 

desenvolvem atividades relacionadas ao desenvolvimento da TV digital terrestre brasileira, 

além de agentes públicos, com finalidade de participar das discussões e articulações políticas 

de interesse da TVD nacional junto ao mercado e aos órgãos reguladores do setor. 

 
FIGURA 5 – Organograma do Fórum SBTVD 

 
              Fonte: forumsbtvd.org 

                                                           
33 Informação disponível em: <http://forumsbtvd.org.br/sobre-o-forum/>. Acesso em: 25 mai. 2013, às 19h12.  
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6.1 Conselho Deliberativo 
O Conselho Deliberativo do Fórum34 é composto por treze membros conselheiros 

eleitos pela Assembleia Geral. É o conselho que define quais as políticas gerais de ação, 

estratégicas e prioridades, aprova os resultados dos trabalhos e encaminha-os ao Comitê de 

Desenvolvimento do Governo Federal. O Conselho Deliberativo também pode aprovar o 

estabelecimento de relações com outras organizações brasileiras e estrangeiras. 

 
QUADRO 1 – Membros do Conselho Deliberativo do Fórum SBTV35 

Setores integrantes 
do Fórum Titulares/empresas Suplentes/empesas 

 
 

Indústria de 
Radiodifusão 

▪ Roberto Dias Lima Franco - 
SBT;                                           
▪ José Marcelo do Amaral - TV 
Record;                                   
▪ Fernando Mattoso B. Filho - 
Rede Globo;                         
▪ Frederico Nogueira e Silva - 
TV Bandeirantes. 

▪ Delorgel Valdir kaiser - EBC;                            
▪ Valter Pascotto - MTV;                           
▪ Sérgio Tadeu Guaglianoni - 
Mega TV;                      
▪ Edjail Adib Antonio Kalled - 
Rede TV. 

 
Indústria 

de Recepção 

▪ Carlos Goya - Sony                               
▪ Aguinaldo Silva - AOC                                     
▪ Dilson Suplicy Funaro - LG                                      
▪ Roberto Mello Barbieri Semp – 
Toshiba 

▪ José Mariano Filho – Panasonic                     
▪ Aline Botrel - Phillips    
▪ Benjamin Sicsú – Samsung 

Indústria 
de Transmissão 

▪ Carlos A. Fructuoso - Linear                                       
▪ José Marcos Freire Martins – 
Tecsys 

▪ Robinson Caputo - Linear                                 
▪ Jorge Alberto Ganuza – Tecsys 

 
Academia 

▪ Guido Lemos de Souza Filho - 
UFPB                                   
▪ Marcelo Knorich Zuffo - USP 

▪ Luiz Fernando G. Soares - PUC                               
▪ Luis Geraldo P. Meloni –
Unicamp 

Software ▪ Silvio Mota – TOTVS ▪ José Salustiano Fagundes – 
Hirix 

Fonte: forumsbtvd.org 
 

Além do Conselho Deliberativo, o Fórum está dividido em quatro módulos (mostrado 

a seguir), composto por profissionais dos diversos setores da indústria, governo e instituições 

de ensino e pesquisa, que discutem assuntos específicos de interesse das empresas associadas. 

                                                           
34 Informação disponível em: <http://forumsbtvd.org.br/sobre-o-forum/estrutura-organizacional/>. Acesso em: 
25 mai. 2013, às 20h25.  
35 Composto por treze membros conselheiros eleitos pela Assembleia Geral. O conselho define políticas gerais 
de ação, estratégicas e prioridades, aprova os resultados dos trabalhos e encaminha-os ao Comitê de 
Desenvolvimento do Governo Federa. Informação disponível em: <http://forumsbtvd.org.br/sobre-o-
forum/estrutura-organizacional/>. Acesso em: mai. 2013, às 4h13.  

http://forumsbtvd.org.br/sobre-o-forum/estrutura-organizacional/
http://forumsbtvd.org.br/sobre-o-forum/estrutura-organizacional/
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O professor doutor, Valdecir Becker, jornalista e pesquisador que se especializou em 

comunicação digital, com ênfase em TV interativa é um dos integrantes do Fórum no setor 

acadêmico. Becker concedeu entrevista (ver anexo 1) a este pesquisador sobre as enormes 

potencialidades de prestação de serviço social do middleware ginga, bem como a complexa 

articulação entre governo e instituições (públicas e privadas) para que essa tecnologia não se 

perca no vazio, frente o interesse comercial e o fortalecimento das TVs conectadas. 

        

• Módulo de Mercado – Identifica as necessidades, desejos e oportunidades do mercado; 

• Módulo de Promoção – promoção da tecnologia e seus benefícios; 

• Módulo de Propriedade Intelectual – Solicitações relativas à propriedade intelectual; 

• Modulo Técnico – Atividades de pesquisa e desenvolvimento do SBTVD. 

  

FIGURA 6 - Página do sítio oficial do Fórum SBTVD36 

 
Fonte: forumsbtvd.org 
 

Os motivos do d esconhecimento dos usuários são bastante fragmentados, mas não 

complexos. Campanhas contínuas de orientações sobre o que é e como funciona a transmissão 

de televisão digital no Brasil seriam bem-vindas e es clarecedoras à p opulação, até que o 

processo estivesse plenamente implantado, mas principalmente assimilado. A difusão maciça 

dessas campanhas promovidas pelo poder público, por meio do Ministério das Comunicações 

e pelos próprios radiodifusores não oferece muitos obstáculos já que todo o país é coberto por 

redes de televisão e c anais independentes abertos. É interessante destacar que já foram 

                                                           
36 Informação disponível em: <http://forumsbtvd.org.br/>. Acesso em: 25 mai. 2013, às 4h12.   
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produzidas tais campanhas sobre o acesso à TVD brasileira aberta, embora a divulgação das 

mesmas se mostrasse ineficientes quanto aos resultados práticos junto à população. Em agosto 

de 2011, o Fórum Brasileiro de TV Digital Terrestre – Fórum SBTVD37 – lançou a quarta 

campanha publicitária para esclarecer a p opulação sobre a T V digital. A nova versão da 

campanha teve como tema principal a facilidade de captação do sinal digital da TV aberta e 

sua disponibilidade livre e gratuita, como informava a notícia divulgada no site oficial da TV 

digital brasileira: 

 
Assinada pela Light Comunicação e produzida pela SP Telefilm Produções, 
a nova campanha é composta por três filmes de TV e um spot de rádio, com 
duração de 30 segundos cada, que serão veiculados em forma de rodízio, em 
âmbito nacional, entre agosto e d ezembro deste ano nas emissoras de TV 
abertas associadas ao Fórum, que podem ser visualizadas em  
http://www.forumsbtvd.org.br/materias.asp?id=38. Além disso, os filmes 
terão letterings indicando que o consumidor deve acessar o site 
www.dtv.org.br para conferir se a TV digital já está disponível em sua 
cidade (DTV, [s.d.]). 

 

Situação diversa existe há muitos anos em países europeus. A educação midiática que 

engloba os processos e vivências da sociedade é pensada e discutida nas escolas, de maneira 

que o indivíduo compreenda o universo das comunicações que naturalmente terá pela frente, 

como cidadão e indivíduo social.      

 
A educação para a mídia, que ainda engatinha em nosso sistema educacional, 
é matéria obrigatória do ensino em vários países. As nações nórdicas foram 
as pioneiras na adoção da disciplina: a Finlândia a tornou obrigatória para o 
ensino fundamental em 1970 e para o médio em 1974; a Noruega adotou a 
obrigatoriedade para ambos em 1974, a Suécia em 1980 juntamente com a 
Dinamarca (BARBOSA, 2010b, p.39). 
 

Silvio Barbosa (2010, p.46-47) discorre sobre a experiência da Grã Bretanha, 

mostrando que, desde a década de 1970, o currículo escolar já previa conteúdo sobre 

educação midiática, incluindo teoria e p rática, embora as experiências de Educação para a 

Mídia tenham se iniciado antes, no início da década de 1930, “pela iniciativa de professores 

que realizavam com seus alunos estudos e análises críticas do cinema e da imprensa popular”, 

refletindo sobre o qu e fizeram e avaliando o processo de produção à luz das teorias e 

abordagens críticas que viram em sala de aula. Aqui, por mais que o argumento de campanha 

                                                           
37Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, que foi instaurado oficialmente em novembro de 2006, 
conforme previu o decreto presidencial 5.820/06, que dispõe sobre a implantação do sistema de televisão digital 
para o Brasil. O objetivo do Fórum e assessorar o Comitê de Desenvolvimento e de políticas públicas acerca da 
TVD brasileira.  

http://www.forumsbtvd.org.br/materias.asp?id=38
http://www.dtv.org.br/
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de esclarecimento denote certo tom de acessibilidade, o telespectador de emissoras filiadas e 

afiliadas espalhadas pelo Brasil não assiste tão comumente a estas peças publicitárias de 

esclarecimentos. É raríssimo, quase nula mesmo, a veiculação de tais peças. Já no sistema de 

transmissão de antenas parabólicas não codificadas, as peças são costumeiramente exibidas. 

Precisa ser destacado que, desde 2007, quando foi feita a primeira transmissão oficial de TVD 

no Brasil, em 13 de dezembro na cidade de São Paulo, grande parte da população brasileira 

ainda têm muitas dúvidas sobre o sistema de HDTV e o padrão ISDB-T. O que é e co mo o 

usuário pode explorar o que ambos têm de interessante. Em 2011, a percepção da população 

sobre essa avançadíssima tecnologia de acesso a conteúdos gratuitos pela televisão aberta 

ainda é bastante equivocada. A quarta campanha publicitária de esclarecimento à população 

sobre a TV digital é prova cabal da fragilidade na estratégia de educação cultural sobre a nova 

realidade da TVD. 

 

FIGURA 7 – Logotipos oficiais do projeto de TVD nacional 

 
             Fonte: forumsbtvd.org 

 

 A referência oficial para a cr iação da TVD no B rasil foi o D ecreto 4.901 de 26 de  

novembro de 2003, articulado e apresentado ao país em menos de dois anos depois de Luiz 

Inácio Lula da Silva, assumir a Presidência da República, em seu primeiro mandato. Isso 

aconteceu nove anos depois da implantação do padrão ATSC38 nos Estados Unidos e oito 

anos após a Europa implantar o D VB39. É perceptível o atraso no tempo de implantação, 

embora não tenha sido apresentada pelos órgãos públicos brasileiros a justificativa para tal 

imprevisto. Composto por um Comitê de Desenvolvimento, vinculado à P residência da 

República - por meio de dez órgãos públicos, incluindo oito ministérios -, por um Comitê 

Consultivo e por um Grupo Gestor, ambos previstos no Artigo 2º do Decreto Presidencial, o 

texto da Exposição de Motivos justifica que o foco principal da TV digital interativa aberta 

brasileira seria a inclusão social, como está registrado nos incisos a seguir:  

                                                           
38 Advanced Television System Committee - padrão norte-americano de TV digital, desenvolvido a partir de 1987 
por um grupo de 58 indústrias de equipamentos eletroeletrônicos adotados tambem pelo Canadá e Coreia do Sul. 
39 Digital Video Broadcasting - Conhecido tambem como padrão europeu de TV Digital. Desde 1998, está em 
operação em diversos países da União Europeia. 
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I - promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria 
por meio do acesso à t ecnologia digital, visando à d emocratização da 
informação; 
II - propiciar a criação de rede universal de educação à distância; 
III - estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a expansão de 
tecnologias brasileiras e da indústria nacional relacionadas à tecnologia de 
informação e comunicação; 
IV - planejar o processo de transição da televisão analógica para a digital, de 
modo a garantir a gradual adesão de usuários a custos compatíveis com sua 
renda; 

 

Nos incisos seguintes, o D ecreto discorre sobre assuntos de interesse dos 

radiodifusores em relação à transição do sistema analógico para o digital, e às implicações e 

tomadas de decisões empresariais para obedecer às fases de implantação do projeto.  

O texto do decreto, em sua plenitude, explicita que a televisão digital tem que cumprir 

objetivos, como a busca da inclusão e promoção social, diversidade cultural do pa ís e a 

difusão do nosso idioma. O bojo da defesa governamental em relação à iminente implantação 

dessa tecnologia no país passa pela democratização da informação. Sem informação, a 

humanidade não evolui. 

 
Cada sociedade é uma sociedade de informação e cada organização é uma 
organização de informação; assim, como cada organismo é um organismo 
de informação. A informação é necessária para organizar e fazer funcionar 
tudo, desde a cél ula até a General Motors (DANIEL BELL, [s.d.] apud 
SQUIRRA, [s.d.] p.15).40 

 

6.2 DTV.ORG 

Entre as articulações do Fórum, ficou decidido que seria criado um portal eletrônico 

com a finalidade exclusiva de esclarecer a população brasileira sobre todo o a mbiente da 

TVD. O domínio www.dtv.org.br foi registrado em 21 de setembro de 2007 e  traz 

informações e orientações sobre o processo de transição e instalação de novos equipamentos 

do ecossistema digital da radiodifusão brasileira aberta e gratuita. Foi providenciada a 

elaboração de uma marca de identificação do projeto da TV digital nacional.  

 
A marca garante a co nformidade dos produtos com os requisitos da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Isso garante a 
excelência do desempenho dos equipamentos, de acordo com o padrão 
oficial de qualidade do Sistema Brasileiro de Televisão Digital [...] Os 
produtos das empresas associadas ao Fórum possuem a marca DTV ou DTVi 
impressa no produto e na embalagem” (DTV, [s.d.]).  

                                                           
40 Dossiê – Sociedade do conhecimento. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/CSO/article/viewFile/3795/3343>. Acesso em: 26 mai. 2013, às 17:04. 
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O Fórum Brasileiro de TV Digital Terrestre alerta que apenas fabricantes associados 

têm permissão legal para uso da marca. 

A criação dos logotipos facilitou o di scernimento do c onsumidor ao adquirir um 

aparelho de TV que traga o middleware nacional Ginga embarcado. Foi acrescentada a letra 

‘i’ em cor vermelha ao lado do logo padrão, DTV, exatamente para que os canais reforcem o 

conceito de programação de TV digital interativa, como destacou à época a presidenta da SET 

– Sociedade de Engenheira de Televisão e coordenadora do Módulo de Promoção do Fórum 

SBTVD, Liliana Nakonechnyj: “É uma comunicação mais simples para o mercado, depois de 

toda a polêmica em torno do Ginga” (FÓRUM SBTVD, [s.d.]). Embora não tenha sido aceita 

por todos os integrantes do F órum SBTVD, a marca foi registrada e s ua utilização já está 

definida pelos radiodifusores. 

 
 FIGURA 8 – Logomarcas de identificação41 

 
Fonte: Fórum SBTVD 

 

O portal dtv.org é administrado pelo Fórum SBTVD. Além do histórico processo de 

implantação da TV digital no Brasil, o por tal disponibiliza um glossário com palavras 

técnicas, um blog com campanhas informativas sobre o assunto e um link exclusivo de quinze 

perguntas às “Dúvidas Frequentes” 42, conforme listado a seguir: 

 

QUADRO 2 - Dúvidas frequentes detectadas pelo Fórum SBTVD sobre o ambiente de TVD 

1 Como faço para assistir à TV digital no meu endereço? 
2 Quando a TV Digital vai chegar na minha cidade? 
3 A TV digital pega no meu endereço? 
4 Qual a melhor antena para receber a TV digital? 
5 Para receber a TV digital, serve a antena de VHF? 
6 Por que nem todos os canais estão disponíveis na minha cidade? 
7 Qual o melhor conversor? 
8 Onde comprar um conversor? 

                                                           
41 Marcas que identificam conteúdos se o pr oduto é certificado como recpetor de TV Digital aberta e canais 
indicação de canais que oferecem conteúdos interativos. 
42 Disponível em: <http://www.dtv.org.br/duvidas-frequentes/>. Acesso em: 25 mai. 2013, às 19h53.  

http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/como-faco-para-assistir-a-tv-digital-no-meu-endereco/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/quando-a-tv-digital-vai-chegar-na-minha-cidade/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/a-tv-digital-pega-no-meu-endereco/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/qual-a-melhor-antena-para-receber-a-tv-digital/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/para-receber-a-tv-digital-serve-a-antena-de-vhf/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/por-que-nem-todos-os-canais-estao-disponiveis-na-minha-cidade/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/qual-o-melhor-conversor/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/onde-comprar-um-conversor/
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9 É possível ligar mais de um televisor no mesmo conversor? 
10 Posso assistir à TV digital através da Parabólica? 

11 
Sou assinante de um serviço de TV paga e gostaria de assistir à TV digital. Como 
devo fazer? 

12 Qual a diferença entre as siglas SD, HD, HDTV, HD Ready e FULL HD? 

13 
Como posso assistir à programação com a maior qualidade de imagem, em FULL 
HD? 

14 O que devo observar na compra de um televisor? 
15 A que distância o televisor deve ser colocado? 

Fonte: Fórum SBTVD 
 

FIGURA 9 - Blog Fórum SBTVD43 

 
Fonte: Blog Fórum SBTVD 

 

6.3 Switch Off do sistema analógico 

O governo federal oficializou o switch off total da TV analógica para 31 de 

dezembro de 2018. Previsto inicialmente para acontecer de uma só vez até 2016 em todas as 

cidades do país segundo o Decreto 5.820/06, o adiamento foi publicado no “Diário Oficial 

da União”, dia 30 de junho 2013. O adiamento permite maior fôlego aos canais abertos que 

precisam fazer pesados investimentos no parque tecnológico e de capacitação de pessoal, a 

fim de terem melhor conhecimento do processo produtivo e de veiculação no sistema ISDB-

T. Mas o adiamento não interfere no calendário de desligamento gradativo já em andamento 

no país. O Decreto Nº 8.061/2013 também determina que o desligamento obrigatório seja 

efetivado a partir de 1° de janeiro de 2015 para as cidades que já implantaram o ISDB-T, 

mas ainda mantém em operação a t ransmissão analógica em paralelo. As emissoras já 
                                                           
43 Informação disponível em: <http://www.dtv.org.br/>. Acesso em: 25 mai. 2013, às 4h53. 

http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/e-possivel-ligar-mais-de-um-televisor-no-mesmo-conversor/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/posso-assistir-a-tv-digital-atraves-da-parabolica/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/sou-assinante-de-um-servico-de-tv-paga-e-gostaria-de-assistir-a-tv-digital-como-devo-fazer/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/sou-assinante-de-um-servico-de-tv-paga-e-gostaria-de-assistir-a-tv-digital-como-devo-fazer/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/qual-a-diferenca-entre-as-siglas-sd-hd-hdtv-hd-ready-e-full-hd/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/como-posso-assistir-a-programacao-com-a-maior-qualidade-de-imagem-em-full-hd/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/como-posso-assistir-a-programacao-com-a-maior-qualidade-de-imagem-em-full-hd/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/o-que-devo-observar-na-compra-de-um-televisor/
http://dtv.org.br/index.php/duvidas-frequentes/a-que-distancia-o-televisor-deve-ser-colocado/
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haviam se manifestado, por meio da Abert, o interesse em transmitir apenas em digital 

justificando que o custo para operação de transmissores emparelhados eleva os custos pela 

operação e manutenção do parque de infraestrutura analógica. A faixa de frequência de 700 

MHz, que atualmente é ocupada pela TV aberta analógica será transferida para acesso à 

Internet de alta velocidade. A informação44 sobre a m eta do Plano de Desligamento da 

Televisão Analógica no Brasil foi prestada pelo secretário-executivo interino do MiniCom, 

Genildo Lins, na sede do m inistério em Brasília, afirmando que "para desligar o s inal 

analógico, é preciso garantir que todos tenham acesso à TV digital. Queremos garantir que 

ninguém no B rasil fique um dia sequer sem poder assistir TV". (MINISTÉRIO DAS 

COMUNICAÇÕES, 2013). O secretário destacou ainda que o governo federal estuda 

maneiras de subsídio para que a população de baixa renda possa comprar conversores (set-

top box) ou aparelhos de TV com o middleware embarcado. 

Um argumento dos radiodifusores – levado em conta pelo Ministério das 

Comunicações para o adiamento do switch off – é que a grande dificuldade para os canais 

de TV se dá justamente quando trata das retransmissoras, que na maioria dos pontos de 

retransmissão são mantidos por prefeituras em cidades distantes das sedes das emissoras, 

como destacou em entrevista à edição da revista Tela Viva de junho de 2013, edição 238, 

Paulo Tonet Camargo, vice-presidente de relações institucionais das organizações Globo: 

 

[...] No caso da Globo, há um plano de digitalizar 70% da ‘rede até a Copa 
do Mundo, incluindo afiliadas e emissoras próprias. Os 30% que ficam 
faltando custarão mais do que os 70%. E já dissemos ao ministério que a 
retransmissão e a r epetição dos sinais são feitas em muitos casos por 
prefeituras. Se o governo não tiver um plano, um fundo de financiamento 
teremos uma parte do mercado que nunca vai se digitalizar. Falta essa 
política (TELA VIVA, 2013, p.36). 

  

Com base nestas informações, mesmo com o recente adiamento do prazo oficial para 

o switch off é possível entender que cidades do Brasil permaneçam sem sinal da TVD por 

maior período até que a rede ISDBT-T esteja plenamente implantada pelas emissoras. 

 

 

 

 

                                                           
44 Disponível em: <http://www.mc.gov.br/radio-e-tv/noticias-radio-e-tv/27592-governo-edita-decreto-que-
atualiza-regras-de-implementacao-da-tv-digital> Acesso em: 18 mar. 2013, às 09:33. 
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CAPÍTULO III 

Brasil em rede: políticas públicas das telecomunicações para inclusão social 

 

2012 foi um ano em que o M inistério das Comunicações e ANATEL apresentaram 

diversas propostas para alavancar projetos de telecomunicações já em andamento e n ovas 

possibilidades de inclusão digital. Dentre os projetos de inclusão digital do governo federal, o 

PNBL - Plano Nacional de Banda Larga provocou no mercado a queda média de 50% no 

valor das tarifas, em comparação aos valores cobrados em 2010 (BARBOSA FILHO, 2012). 

O PNBL já permitiu que cerca de 65 mil escolas localizadas em áreas urbanas fossem 

conectadas em todas as regiões. Segundo a ANATEL [s.d.], o ano de 2012 foi encerrado com 

números expressivos do ponto de vista da inclusão digital no Brasil. Os pontos de acessos à 

Internet alcançou 85 milhões. Apenas nos domicílios, o porcentual chegou perto de 27% do 

total de residências, chegando a 48% se considerados os acessos em ambientes externos as 

residências como, por exemplo, local de trabalho, lan-houses e telecentros públicos. Para 

2014, o g overno federal por meio dos órgãos máximos das telecomunicações do B rasil 

acredita que o lançamento do satélite de telecomunicações da Telebras seja um marco para a 

inclusão digital pela previsão de que o equipamento deve atender cerca de 2.400 municípios 

do país. 

 
1. Ministério das Comunicações 

 Criado em 1967, o Ministério das Comunicações é um dos orgãos do primeiro escalão 

mais ambicionados por grupos políticos, que se apoderam do mesmo para fazer valer suas 

barganhas políticas. Após a redemocratização do B rasil em 1985, o g overno do pr esidente 

José Sarney usou abertamente o Ministério para fortalecer seu poder junto a todos os grupos 

políticos do país. Grupos empresariais até então detentores de concessões de pequenas ou 

nenhuma emissora de rádio perceberam o momento oportuno de aumentar seu poder local e 

regional e ampliar os investimentos em negócios da radiodifusão. 

  Com a r eestruturação do sistema de gestão dos ministérios Fernando Henrique 

Cardoso enviou ao Congresso Nacional Projeto de Lei45 que descentralizava as atribuições 

dos ministérios. Para isso, criou as agências reguladoras, que funcionam  como um setor que 
                                                           
45 Aprovada em votação na Câmara dos Deputados em junho de 1997 e, um mês depois, no Senado Federal, a 
Lei 9.472, conhecida também como “Lei Geral de Telecomunicações”, dispõe sobre a organização dos serviços 
de telecomunicações, a criação e o  funcionamento da ANATEL como órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional 8/1995. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc08.htm
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visa dar suporte e dinamismo aos ministérios. A ANATEL foi a primeira agência reguladora 

criada em 5 de  novembro de 1997 pa ra trabalhar em conjunto com o MC e buscar 

competitividade ao setor das telecomunicações, como mostra  a sua atribuição46:  

 

O Ministério das Comunicações, criado pelo Decreto-Lei Nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, tem como suas áreas de competência os serviços de 
radiodifusão, postais e de telecomunicações, e é responsável por formular e 
propor as políticas nacionais para estas áreas, bem como a política nacional 
de inclusão digital. O Ministério também é responsável, entre outras funções, 
por outorgar e f iscalizar serviços de radiodifusão e su pervisionar suas 
entidades vinculadas: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 
Empresa Brasileira de Correios e T elégrafos (ECT) e Telecomunicações 
Brasileiras S.A. (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2009). 
 

  Na longa trajetória histórica do Ministério das Comunicações, alguns projetos de 

tecnologia das telecomunicações foram marcantes para o órgão e para a i ntegração da 

sociedade brasileira. Em 1967 foi criada a Embratel – Empresa Brasileira de 

Telecomunicações com o objetivo de implantar e ex pandir redes de comunicação pelo 

Brasil. Entre os projetos desenvolvidos pela antiga estatal47, é imprescindível destacar o 

lançamento do pr imeiro satélite nacional, o B rasilSat A1, em 1985. Antes do s atélite 

nacional, a integração dos meios de comunicação, principalmente a televisão foi gestada a 

Rede Nacional de Micro-ondas48, que estendeu o sinal das emissoras de TV pelo país. Para 

que a i ntegração fosse efetiva, o governo brasileiro e em presas de radiodifusão fizeram 

parcerias com os sistemas de rede Imersa e Intelsat49.   

Atualmente, todos os dados e documentos inerentes ao setor das telecomunicações 

estão disponiblizados no por tal eletrônico do  Ministério das Comunicações, facilitando o 

entendimento político-social dos cenários das telecomunicações no país.  

 
2. ANATEL  

Criada em 1997, essa agência reguladora deve ser considera um divisor de paradigma 

no setor de telecomunicações da história do país. Até então, o sistema de telecomunicações do 

país vivia sob a égide por completo do Ministério das Comunicações, que já demonstrava não 

ter mais capacidade de atender às técnicas, políticas e r egulação do sistema nacional. 
                                                           
46 Informação disponível em: <http://www.mc.gov.br/institucional> Acesso em: 12 jan. 2012, às 5h10. 
47 Empresa privatizada em 1998, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, sob a égide da 
política de privatizações de grandes companhias brasileiras. 
48 Sistema de micro-ondas financiado com o dinheiro do Fundo Nacional de Telecomunicações gerenciado pela 
recém-criada EMBRATEL. 
49 Criada em 1965, a empresa estabeleceu o primeiro sistema de comunicação global por satélite comercial. 
 

http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/397-institucional/38-decreto-lei-n-200-de-25-de-fevereiro-de-1967
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/397-institucional/38-decreto-lei-n-200-de-25-de-fevereiro-de-1967
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/36-agencia-nacional-de-telecomunicacoes-anatel
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/35-empresa-brasileira-de-correios-e-telegrafos-ect
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/37-telecomunicacoes-brasileiras-s-a-telebras
http://www.mc.gov.br/component/weblinks/weblink/396-entidades-vinculadas/37-telecomunicacoes-brasileiras-s-a-telebras
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Aliviando a sobrecarga do MC, à ANATEL foi atribuída50 a operação de políticas de 

aplicação de desenvolvimento tecnológico, entre outros fatores, como discorre a Lei Geral de 

Telecomunicações, que a criou: 

 
É uma autarquia especial administrativamente independente, 
financeiramente autônoma e sem subordinação hierárquica a nenhum órgão 
de governo. Tem como Missão promover o desenvolvimento das 
telecomunicações do País de modo a d otá-lo de uma moderna e ef iciente 
infraestrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços 
adequados, diversificados e a p reços justos, em todo o território nacional. 
Tem poder de outorga, regulamentação e fiscalização. Compete à Anatel 
adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para 
o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 
independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e p ublicidade. 
Suas decisões só podem ser contestadas judicialmente (ANATEL, [s.d.]).  

 

  Mesmo com a oxigenação das agências reguladoras, os ministérios ainda são alvos 

intensos de interesses de grupos políticos. Com o advento da Internet, o acesso a 

informações sobre concessões, propriedade de canais e situação fiscal e t écnica desses 

meios, se tornou conhecida de todos, aberta. Por certo, o acesso foi um processo natural do 

avanço tecnológico e de legislação que determinam o a cesso público de documentos e 

informações de interesse da soceidade. 

 
2.1 RNTPD – Rede Nacional de Televisão Pública Digital Terrestre 

A Rede Nacional de Televisão Pública Digital – RNTPD é um projeto já previsto no 

Decreto 5.820/2006, que instituiu o Sistema Brasileiro de TV Digital e é constituída pelas 

emissoras públicas geridas pela EBC (TV Brasil e TV NBr) e l igadas diretamente ao Poder 

Executivo e pelos canais legislativos federais (TV Senado e T V Câmara), pelo canal de 

televisão do J udiciário (TV Justiça) e os canais da Educação (MEC), Cultura (Minc) e 

Cidadania (MC), estes três últimos ainda sem data prevista para início das operações. A 

amplitude de utilização da rede se estende ainda aos canais de televisão universitárias e 

emissoras públicas educativas.  

 

 

 

                                                           
50 Informação disponível em: <http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do> Acesso em: 15 
dez.2012, às 3h13. 
 

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=673&nomeVisao=Informa%E7%F5es%20T%E9cnicas&nomeCanal=Fiscaliza%E7%E3o&nomeItemCanal=Apresenta%E7%E3o
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FIGURA 10 – Projeto RNTPD de distribuição de conteúdo interativo via canais 
públicos 

 
Fonte: EBC - Empresa Brasil de Comunicação 

 

FIGURA 11 - Projeto RNTPD de distribuição de conteúdo e aplicações interativas 
via satélite 

 
Fonte: EBC - Empresa Brasil de Comunicação 
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Desde 2008, as discussões sobre o modelo de implantação da rede estavam sendo 

conduzidas pela Empresa  Brasil de Comunicação, embora não seja obrigação legal da EBC 

efetivar o projeto da rede. A meta declarada pelo governo federal é de que a RNTPD esteja 

integrada diretamente aos serviços de transmissão digital da Telebrás51 (por meio de sua 

estrutura de rede de fibra ótica) e o Plano Nacional de Banda Larga. O Decreto N° 7.175/2010 

que instituiu o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), outorgou à T elebrás a 

responsabilidade de implementar a rede privativa de comunicação da administração pública 

federal, de forma a at ender as políticas públicas em banda larga. Como na Europa e n os 

Estados Unidos, o governo brasileiro também pretende que a rede seja operada por uma 

empresa ou organização que esteja desatrelada politicamente da gestão dos canais e emissoras 

que dela se utilizarão, ou seja, um Operador Único da Rede Pública de TV Digital. O caminho 

encontrado pelo governo federal foi abrir licitação pública para os interessados tornarem o 

projeto da rede uma realidade para o país. Até maio de 2013, o processo licitatório ainda não 

havia sido efetivado pelo governo federal, que fazia ajustes no edital público.  

 
QUADRO 3 - Canais legislativos e emissoras públicas educativas em operação no Brasil 

Canais legislativos Estados Rede pública de televisão 
educativa 

TV Senado / TV Câmara 
(federais) 

 
Distrito Federal 

 
TV NBR 

TV Distrital (DF) 
TV Assembléia (web) Acre TV Aldeia 
TV Assembléia Alagoas TV Educativa 
TV Assembléia (web) Amapá N/C 
TV Aleam Amazonas TV Cultura 
TV Assembléia Bahia TV Educativa 
TV Assembléia Ceará TV Ceará 
TV Assembléia Espírito Santo TV Educativa 
TV Assembléia Goiás TV Brasil Central 
TV Assembléia Maranhão TV Brasil São Luís 
TV Assembléia Mato Grosso TV Universidade 
TV Assembléia Mato Grosso do Sul TV Brasil Pantanal 
TV Assembléia Minas Gerais Rede Minas 
TV Alepa (web) Pará TV Cultura 
TV Assembléia Paraíba TV Universitária 
TV Sinal Paraná Paraná Educativa 
TV Alepe Pernambuco TV Universitária 

                                                           
51 Telecomunicações Brasileiras S. A. é uma sociedade anônima aberta, de economia mista, constituída em 09 de 
novembro de 1972, nos termos da autorização inscrita na Lei n° 5.792, de 11 de julho de 1972, vinculada ao 
Ministério das Comunicações. Está autorizada a usar e manter a infraestrutura e as redes de suporte de serviços 
de telecomunicações da administração pública federal, em conformidade as orientações do Comitê Gestor do 
Programa de Inclusão Digital. 
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TV Assembléia Piauí TV Antares 
TV Assembléia Rio Grande do Norte TV Universitária 
TV Assembléia Rio Grande do Sul Paraná Educativa 
TV Alerj Rio de Janeiro TV Brasil Rio de Janeiro 
TV Assembléia Rondônia TV Madeira-Mamoré 
TV Alerr Roraima TV Universitária 
TVAL Santa Catarina TV Cultura 
TV Alesp São Paulo TV Cultura 
TV Alese Sergipe Aperipê TV 
TV Assembléia (web) Tocantins TV Palmas 

Fonte: O autor 

 

2.2 EBC - Empresa Brasil de Comunicação  

 A EBC é uma empresa estatal federal criada em 24 de  outubro de 2007 conforme o 

Decreto Nº 6.246. Antes, a em presa teve sua criação autorizada por meio da Medida 

Provisória Nº 398, convertida na Lei Nº 11.652 de 7 de abril de 2008. O Estatuto Social da 

empresa foi aprovado pelo Decreto Nº 6.689 de 10 de dezembro de 200852. A empresa, que é 

mais conhecida pela sigla EBC é resultado também de uma fusão de diversas empresas 

públicas federais de comunicação. A empresa gerencia a TV Brasil (antiga TVE Brasil), TV 

Brasil Internacional, rádios Nacional do Rio de Janeiro, AM e FM de Brasília, da Amazônia e 

do Alto Solimões, rádios MEC AM e FM do Rio de Janeiro e Rádio MEC AM de Brasília, 

Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional. A extinta Radiobras também foi incorporada pela 

EBC. A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, em que 100% das ações são de 

propriedade do governo federal, mas entidades ligadas à ad ministração federal indireta, aos 

estados e municípios, também pode ter, até o limite de 49% do capital social da empresa. A 

manutenção financeira da EBC é oriunda prioritariamente do Orçamento Geral da União. Mas 

por ser uma empresa pública que também prestar serviço aos setores público e privado, existe 

a captação de recursos pela comercialização de programas, licenciamento de marcas, doações, 

publicidade institucional e patrocínios.  O caráter de constituição da EBC requer fiscalização 

da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISET/PR) e pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU. Segundo dados publicados pela empresa53, em 2008, o orçamento da 

EBC foi de R$ 350 milhões. Em 2009, o orçamento saltou para R$ 387,4 milhões. Em 2010, 

subiu para R$ 488,2 milhões, e em 2011, alcançou R$ 430,4 milhões. 

                                                           
52 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6689.htm>. Acesso 
em: 05 jun. 2012, 03:02. 
53 Disponível em: <http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/processos-de-contas-anuais >. Acesso em: 05 jun. 2012, 
03:02. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medida_Provis%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medida_Provis%C3%B3ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11652.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6689.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Brasil_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Brasil_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6689.htm
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  Vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a sede da 

rede estatal de comunicação tem sede em Brasília, e mantêm centros de produção e escritórios 

regionais no Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís e Porto Alegre. Por força estatutária e legal 

“a EBC tem autonomia e independência em relação ao governo federal para definir produção, 

programação e distribuição de conteúdos no s istema público de radiodifusão, que tem a 

finalidade de prestar serviços de radiodifusão pública com o obj etivo de promover a 

cidadania”, conforme reza o Decreto Nº 6.689/08. Mesmo sendo uma empresa pública que 

deve prestar serviço ao país, a r ecente história da EBC mostra que a finalidade prevista na 

legislação que a criou, ainda entra em choque com interesses políticos partidários regionais. 

Em janeiro de 2010, a então governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, que era filiada 

ao PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira, que faz oposição ao PT- Partidos dos 

Trabalhadores do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, recusou a oferta da TV Brasil 

para transmitir sem custos sua programação nacional no estado do Rio Grande do Sul, através 

da afiliada TVE RS. Por opção, a governadora optou em dispender R$ 20 mil por mês para 

repetir em seu estado, a g rade de programação da TV Cultura, de São Paulo, que enfatiza 

fatos que acontecem no estado de São Paulo e dá pouco destaque aos assuntos nacionais.  

Posteriormente, com eleição do governador do PT, Tarso genro, a TVE RS, entrou na Rede 

Pública de Televisão tendo a E BC como cabeça geradora. Sob o slogan de “A sua TV 

pública”, a EBC iniciou oficialmente, em 3 de  maio de 2008, a operação da RNCP - Rede 

Nacional de Comunicação Pública formada pelos quatro canais próprios da EBC, sete 

emissoras universitárias e 15 estações estaduais. A expansão da rede EBC se dá também no 

campo estrangeiro, com o início, em 24 de maio de 2008, com as operações da TV Brasil 

Internacional, a partir da África. A primeira transmissão oficial foi uma conversa ao vivo 

entre os presidentes Lula, que estava no Palácio do Itamaraty e o presidente de Moçambique, 

Armando Guebuza, em Maputo. Até maio de 2012, a TV Brasil Internacional cobria 68 países 

da África, Europa e América do Norte. 

 

2.3 TV Brasil Maranhão   

  No Maranhão, o canal 2 VHF da TV Brasil já pertenceu ao governo do estado. Criada 

em 1969, segunda emissora de TV do Maranhão, depois da TV Difusora inaugurada em 1963. 

Com a criação a TV Educativa do Rio de Janeiro, em 1975 e mantida pela Acerp - Associação 

de Comunicação Educativa Roquette Pinto e Fundação Roquette Pinto e ligada ao então 

Ministério da Educação Cultura, a T VE Maranhão se filiou ao novo canal e t eve sua 
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programação aumentada em muitas horas com fitas que eram despachadas via malote rumo a 

São Luís. Em 1983 a TVE foi transformada em rede nacional agregando emissoras educativas 

filiadas mantidas por alguns governos estaduais. A TVE-RJ tornou-se rede em 1983, e a TVE 

Maranhão foi uma de suas primeiras afiliadas. Em 1991, o governo maranhense, com 

dificuldades financeiras para manter a TV Educativa do Maranhão com cobertura restrita à 

região metropolitana de São Luís, optou em repassar o controle do canal a Fundação Roquette 

Pinto. Incorporada pela EBC, a rede da TV Brasil estreou sua programação no dia 2 de 

dezembro de 2007 nas praças Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e São Luís, ao meio dia, na 

mesma data que fora iniciadas oficialmente as transmissões de TV digital no Brasil. Após 

entrar em rede, a produção do canal maranhense sempre foi restrita a t elejornais e d ebates 

esportivos de cunho local com pequena duração. Atualmente, o canal cobre a ilha de São Luís 

e a região metropolitana, que é composta pelos municípios de São José de Ribamar, Raposa, 

Paço do Lumiar, Alcântara, Bacabeira, Rosário, Santa Rita e mais 30 municípios situados no 

estado do Maranhão. Para operar em sinal digital, a em issora recebeu do Ministério das 

Comunicações a outorga do canal 34 UHF.  

 

FIGURA 12 – Torres de transmissão (analógica e digital) da TV Brasil Maranhão 
FIGURA 13 – Logotipo da EBC 

 
12. Fonte: arquivo pessoal 
* Registrada pelo autor em visita à sede, em junho de 2012. 
13. Fonte: EBC 
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  A complexa história da EBC Maranhão pode ter um novo capítulo de elemento 

transformador social. A atual direção nacional da empresa tem feito investimento 

considerável na praça de São Luís. O diretor de jornalismo do canal, Carlos Alberto Lima 

Coêlho detalhou em entrevista a este pesquisador (ver anexo 3), diversos projetos de 

investimentos em andamento na emissora maranhense. Parte dos projetos contempla 

investimento na digitalização de todo o complexo de produção e transmissão da emissora, 

treinamento de pessoal e produção de conteúdo interativo.   

 

2.4 Operador Único da Rede Nacional de Canais Públicos  

 Inicialmente, o projeto visa disponibilizar acesso por meio da televisão educativa às 

cidades com mais de 100 mil habitantes. Em entrevista à T V Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo54, o pr ofessor Francisco Machado Filho afirma que, por posicionamento 

estratégico, os canais privados visam lucros e não demonstram interesse para disponibilizar 

esse modelo ainda.  P ara ele, a r ede nacional de canais públicos “vai ampliar e a celerar a 

instalação da TV Educativa no Brasil e criar uma oportunidade única que a TV nunca teve 

antes de se estabelecer junto à população e promover inclusão social”.    

 A EBC já fez testes de campo na cidade de João Pessoa no estado da Paraíba, em 

dezembro de 2012. O projeto-piloto de TV digital interativa foi aplicado em três bairros onde 

residem cerca de 100 mil famílias locais que são atendidas pelo programa “Brasil sem 

Miséria”, do governo federal. Pesquisadores do Banco Mundial avaliaram se os testes 

permitem acesso fácil aos serviços públicos de saúde, emprego, serviços bancários e 

oportunidades de treinamento, por meio do c ontrole remoto da TV. De posse dos dados, o 

Banco Mundial pretende analisar a possibilidade de ajudar o g overno brasileiro a 

“implementar a plataforma digital, que irá transmitir conteúdo interativo aos canais públicos 

de televisão do Brasil55”.  

 
2.5 Inclusão social por meio do Closed Caption e LIBRAS 

 Embora a legislação que atende os surdos, no quesito ‘acesso a conteúdo audiovisual’ 

seja ampla, não existiam players exclusivos para atender o público potencial de 9,7 milhões 

de deficientes auditivos existentes em todo o país, segundo dados do IBGE. Em 18 de junho 

de 2013, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, que antes congregava a 

                                                           
54 Em entrevista ao programa Opinião da TV Assembleia Legislativa de Espírito Santos. Disponível em: 
<http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=24968>. Acesso em: 25 mai. 2013, 02:17. 
55 Informação disponível em: <http://www.jb.com.br/economia/noticias/2013/05/25/banco-mundial-avalia-
impactos-da-tv-digital-no-nordeste-brasileiro/>. Acesso em: 25 mai. 2013, 02:33. 
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antiga TV Educativa, atual EBC Brasil, firmou parceria com o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (Ines) e l ançaram a TV INES56, um canal na plataforma web TV para surdos. O 

projeto inicial previu inicialmente 12 horas de programação diária com programas 

humorísticos, aulas de Libras e assuntos de tecnologia inclusiva, entre outros. 

 Inclusão social na TV vai muito além de acesso à programação de conteúdo em sinal 

aberto, sem ter que pagar, como no sistema de TV por assinatura. O ISDB-T permite que o 

usuário busque nos canais de televisão, conteúdo paralelo à programação que prestem 

serviços à sociedade, como nos demais dispositivos de comunicação em operação no Brasil. 

No dia 31 de maio de 2012, o M inistério das Comunicações lançou uma consulta pública 

sobre as metas de transmissão de conteúdo com legenda oculta (closed caption) a s er 

veiculado pelas emissoras de TV no pa ís. Em julho entrou em vigor a obrigatoriedade das 

emissoras ampliarem o tempo mínimo de programação com o recurso de legenda oculta. Por 

determinação legal, as emissoras devem subir de oito para 12 hor as diárias. As 12 hor as 

deverão ser divididas por igual nos períodos da manhã e início da tarde e a outra metade na 

programação do período da noite, se estendendo até as 2 horas da madrugada. No Brasil, esse 

recurso ainda é d isponibilizado apenas pelas emissoras cabeças de rede ou canais 

independentes, localizados nos grandes centros. Embora a tecnologia seja acessível aos canais 

de TV, independente da localização dos centros de transmissão, o decreto não obriga que os 

canais locais e regionais disponibilizem este recurso. No Brasil, apenas uma empresa, a Steno 

do Brasil57 oferece este serviço para as empresas televisivas. Por se tratar de recurso 

tecnológico não patenteado, as próprias redes de TV já desenvolvem sistema de legenda 

oculta para seus programas. No Maranhão, as emissoras locais e regionais ainda não lançaram 

mão dessa tecnologia para seus próprios programas. Se for levado em conta que o Maranhão 

ostenta 20,9% de analfabetos, sistema de legenda ainda seria de pouca utilidade para projeto 

de inclusão social, embora dados do IBGE (2010) mostraram que existem no estado 

oficialmente 10.007 deficientes auditivos com perda total de audição e 64.082 pessoas com 

deficiência auditiva – grande dificuldade. A população de surdos e mudos no Maranhão está 

gravemente excluída de informações e serviços vitais a inclusão cidadã, mesmo que o decreto 

que determina o uso da legenda oculta faculte às empresas de televisão a utilização da 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.   

As emissoras de canais de TV preferem claramente utilizar a l egenda oculta, pois o 

sistema de LIBRAS requer a imagem de um especialista na tela do aparelho de TV, 
                                                           
56 Revista Tela Viva. Matéria: TV para surdos. Converge Comunicações, edição nº 238, p.09, ano 2013.  
57 Empresa brasileira privada que oferece o serviço de estenotipia para canais de TV.  
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transmitindo a informação aos surdos e mudos. Não existe informação declarada dos 

radiodifusores sobre o não uso de LIBRAS na programação das grandes empresas de televisão 

no país. No entanto, é notório que uma imagem alheia ao conteúdo veiculado causa 

estranheza ao usuário que não tem deficiência auditiva. Em se tratando de imagem na tela, é 

natural que para o nã o usuário de LIBRAS existe competitividade entre as imagens da 

programação e dos anunciantes e do i nterprete de LIBRAS. Diferente dos grandes 

conglomerados de televisão do Brasil, alguns programas veiculados em canais de pequeno 

porte, que também transmitem via satélite, se utilizam da Linguagem Brasileira de Sinais. A 

programação quase sempre é de cunho confessional. Parte da programação da RIT TV – Rede 

Internacional de Televisão, que é atrelada ao grupo religioso da Igreja Internacional da Graça 

de Deus, com sede em São Paulo e conduzida pelo missionário Romildo Rodrigues Soares, 

opta em não usar legenda oculta em suas pregações televisivas, preferindo um interprete de 

LIBRAS na margem inferior direita da tela da TV. Canais confessionais católicos, como 

Canção Nova e R ede Vida também utilizam LIBRAS em suas programações. Os canais da 

TV Senado e TV Câmara preferem utilizar legenda oculta a LIBRAS em suas programações. 

 
3. PNBL – Programa Nacional de Banda Larga 

Lançado em maio de 2010, por meio do Decreto Nº 7.175/10, o PNBL tem como meta 

atingir - com acesso à Internet em banda larga - 40 milhões de lares brasileiros até 2014. O 

objetivo de implantação do PNBL, defendido pelo governo federal é de que esse sistema de 

conexão proporcione acesso digital à população de médio e baixo poder aquisitivo. O artigo 

1º do D ecreto fica claro que o governo federal estava decidido a i nvestir na expansão das 

digitais:  

 
Art. 1o  Fica instituído o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL com o 
objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de 
tecnologias de informação e comunicação, de modo a: 
I - massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga; 
II - acelerar o desenvolvimento econômico e social; 
III - promover a inclusão digital; 
IV - reduzir as desigualdades social e regional; 
V - promover a geração de emprego e renda; 
VI - ampliar os serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso 
dos serviços do Estado; 
VII - promover a cap acitação da população para o uso das tecnologias de 
informação; e 
VIII - aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras.   

 



70 

 

 

Sabendo que o PNBL teria resistência natural de empresas privadas na prestação de 

serviços de acesso às redes digitais, o Ministério das Comunicações, desenvolveu uma série 

de ações complementares que estão sendo aplicados simultaneamente, com destaque para os 

dois itens a seguir:  

• Outorga de espectro para banda larga  - A faixa de frequência de 2,5 GHz que vai 

prover oferta de banda larga móvel de alta velocidade (4G) e a de 450 MHz será 

voltada exclusivamente para ampliação do atendimento de áreas rurais por serviços de 

telefonia e de Internet banda larga; 

• Desoneração tributária para estímulo ao investimento em redes – REPNBL – 

Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga tem como 

finalidade incentivar a criação de projetos, ampliação ou m odernização de redes de 

telecomunicações que suportam acesso a Internet banda larga. 

 

3.1 TELEBRAS  

A Telecomunicações Brasileiras S. A. é uma empresa pública federal, vinculada ao 

Ministério das Comunicações que opera como sociedade anônima aberta, de economia mista, 

constituída em 9 de novembro de 1972, sob a Lei N° 5.792, de 11 de julho de 1972. Com o 

processo de privatizações das companhias telefônicas articulada no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, a companhia foi reconfigurada no governo de Luís Inácio Lula da Silva. 

Hoje a empresa tem por atribuição implementar, manter e utilizar a infraestrutura e as redes 

de suporte de serviços de telecomunicações da administração pública federal, em 

conformidade as orientações do Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital e de acordo o 

Decreto Nº 7.175/2010, que instituiu o P NBL - Programa Nacional de Banda Larga. A 

Telebras deve ainda prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações 

prestados por empresas privadas, estados, Distrito Federal, municípios e entidades sem fins 

lucrativos. Além dos setores públicos estratégicos, a em presa também presta serviços de 

telecomunicações a e mpresas privadas. Por ser uma empresa de economia mista, como a 

EBC, a T elebras, que é vinculada ao Ministério das Comunicações também está sujeita às 

regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBovespa). O foco da Telebras é fazer com o que PNBL seja aplicado no 

Brasil levando banda larga de baixo custo e alta velocidade a 4.283 municípios localizados em 

26 Estados, mais o Distrito Federal. Tem ainda como meta atender 88% da população 

brasileira até 2014, o que representa um avanço de número de domicílios com Internet banda 
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larga no país. O salto esperado é de 12 milhões em 2010 para cerca de 40 milhões até 2014 

(Telebras, 2013).  

Para que o P NBL seja de fato implementado, apenas o s uporte da Telebras não é 

suficiente. Em janeiro de 2013, o M inistério das Comunicações firmou acordo com as 

empresas concessionárias de telefonia fixa58 (Oi, Telefônica, Algar Telecom e S ercomtel) 

com o objetivo de expandir a popularização da Internet no Brasil. Foi oferecido conexões de 1 

megabit por segundo ao preço de 35 reais (com impostos). De imediato, 2.272 municípios, em 

25 Estados e no Distrito Federal, se beneficiaram da parceria. No Maranhão, especificamente, 

a operadora OI proveu acesso de órgãos públicos aos moradores (que até então utilizavam 

acesso discado) de 55 municípios, o equivalente a 25,3% de cidades do estado. 

 
QUADRO 4 – Cidades do Maranhão com acesso a Internet banda larga via PNBL 

Cidade do Maranhão com acesso a Internet banda larga via PNBL 
Água Doce do Maranhão Alcântara Altamira do Maranhão 
Alto Alegre do Pindaré Araguanã Arari 
Axixá Bela Vista do Maranhão Bernardo do Mearim 
Bom Lugar Buriticupu Buritirana 
Cajapió Cândido Mendes Centro do Guilherme 
Centro Novo do Maranhão Cidelândia Dina Rodrigues 
Duque Bacelar Fernando Falcão Governador Archer 
Governador Edison Lobão Governador Newton Bello Igarapé do Meio 
Itaipava do Grajaú Jatobá Jenipapo dos Vieiras 
Junco do Maranhão Lago do Junco Lagoa Grande do Maranhão 
Lajeado Novo Lima Campos Luís Domingues 
Maracaçumé Maranhãozinho Matinha 
Milagres do Maranhão Monção Montes Altos 
Pedro do Rosário Presidente Médici Santa Filomena do Maranhão 
Santa Luzia do Paruá Santo Amaro do Maranhão São Félix De Balsas 
São Francisco do Brejão São José dos Basílios São Luís 
Satubinha Senador Alexandre Costa Sítio Novo 
Timbiras Tufilândia Vitorino Freire 

                                    Zé doca 
Fonte: Ministério das Comunicações, 2013. 

 

O Ministério das Comunicações constatou que o Programa Brasil Conectado deu 

resultado positivo e ainda em 2013 divulgou a implantação da segunda fase que chamou de 

PNBL 2.0, com metas de garantir acesso à banda larga a 90% da população brasileira no 
                                                           
58 O acordo ficou conhecido como “Programa Brasil Conectado”.  
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prazo de três a ci nco anos (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, [s.d.]). Até maio de 

2013, segundo o IBGE, cerca de 40% dos domicílios dispunha de acesso à Internet rápida. O 

investimento de expansão da banda larga está sendo feita pela Telebrás com tecnologia de 

sinal de rádio, inicialmente, já que o custo de implantação de fibra ótica ainda é muito alto. 

Segundo o MiniCom, o Brasil precisa de 30 milhões de quilômetros de fibra ótica para que 

haja acesso de, pelo mesmo, 90% da população. O investimento inicial do PNBL 2.0 pode 

chegar a cerca de R$ 125 bilhões. Parte da verba de investimento deve vir de leilão público da 

faixa de 700 MHz, prevista para acontecer em 2014. Em 2013, o país, dispunha de apenas 20 

mil quilômetros de fibra disponíveis nas chamadas backbones, que são pontos que permitem 

capilaridade para distribuição nas 2 mil cidades brasileiras. O PNBL busca corrigir distorções 

absurdas para pagamento ao acesso à Internet. Em cidades como Macapá (AP) era cobrado 

cerca de 200 reais e em Breves (PA) chegava a valores astronômicos de até 3 mil reais por um 

mega de conexão59.  

 

FIGURA 14 – Marca oficial do PNBL utilizada em programas governamentais 

 
Fonte: Ministério das comunicações 

 

  Na época do l ançamento do projeto, o governo do ex-presidente Lula informou que 

pretendia proporcionar acesso à Internet a um custo mais acessível do que é praticado no 

mercado nacional por empresas privadas. Pelos cálculos do pr óprio Ministério das 

Comunicações em 2010, o valor da assinatura de baixo custo seria fixado no valor médio de 

R$ 15,00 por assinante. Em comparação com a média do mercado brasileiro, esse valor 

representava apenas cerca de 20% do valor médio de assinaturas cobradas por provedores 

privados à época. O governo federal espera que uma das consequências imediatas da 

aplicação do PNBL seja a p romoção do crescimento da capacidade da infraestrutura de 

telecomunicações do país, principalmente no campo da Internet. Para isso, ainda em 2010, o 

governo Lula ressuscitou a Telebras, que foi designada como responsável pela gestão do 

plano e suporte técnico aos locais de acesso de uso público, como universidades, escolas e 

hospitais. Como metas de implementação, o g overno esperava “acelerar a en trada da 

                                                           
59 Disponível em: <http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm > Acesso em: 11 ago. 2012, 
às 21:41.   
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população na Sociedade da Informação; promover difusão das aplicações de Governo 

Eletrônico; facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; contribuir para a evolução das 

redes de telecomunicações do país; contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico 

do país” (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, [s.d.]). 

 
FIGURA 15 - Dimensões do PNBL 

 
Fonte: Ministério das Comunicações. 

 

O desafio de alcance dessas metas é enorme, pois o avanço de acesso ainda passa pela 

aquisição de bens duráveis, como o c omputador. Dados dos Resultados Preliminares do 

Questionário da Amostra do C enso Demográfico 2010 do I BGE, divulgados em 16 de  

novembro de 2011, mostram que o pa ís já tem perto de 22 milhões de domicílios com 

computador, embora nem todos estejam conectados à Internet. A quantidade de domicílios 

brasileiros que têm computador (10,6% em 2000), triplicou em 2010 para 38,3%. Os dados 

apontaram que a capital federal, Brasília, tem posição de destaque no Brasil, com 

computadores presentes em 63% nos domicílios. Em seguida, vem o estado mais rico e 

desenvolvido do pa ís, São Paulo, com 53%. O estado do Maranhão apresenta o pior índice 

percentual com acesso domiciliar aos computadores, apenas 13%, perdendo inclusive para o 

estado mais pobre do país, o Piauí, com 15%. O IBGE afirma que o computador teve o maior 

crescimento de presença nos domicílios entre os bens duráveis. O questionário do IBGE foi 

aplicado em 11% do total de domicílios do P aís (6.192.332, em números absolutos). O 

modelo de implementação de políticas públicas do Ministério das Comunicações quanto ao 

PNBL tem como metas60: 

                                                           
60 Ministério das Comunicações, 04.2010. Disponível em: <http://www.mc.gov.br/>. Acesso em: 8 nov. 2011, às 
03:25. 

http://www.senado.gov.br/tv/conheca/oquee.asp.Acesso
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• Acelerar a entrada da população na moderna Sociedade da Informação; 

• Promover maior difusão das aplicações de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos 

o uso dos serviços do Estado;  

• Contribuir para a evolução das redes de telecomunicações do país em direção aos 

novos paradigmas de tecnologia e arquitetura que se desenham no hor izonte futuro, 

baseados na comunicação sobre o protocolo IP;  

• Contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, em particular do 

setor de tecnologias de informação e comunicação (TICs); 

• Aumentar a co mpetitividade das empresas brasileiras, em especial daquelas do setor 

de TICs, assim como das micro, pequenas e médias empresas dos demais setores 

econômicos; 

• Contribuir para o aumento do nível de emprego no país; 

• Contribuir para o crescimento do PIB brasileiro.  

 

A proposta do P NBL, nos dias de hoje, não difere, em tese, do pensamento 

argumentado pelo sistema de governo militar quando criou um ministério específico para 

tratar de assuntos ligados às comunicações. Os tempos são outros e a liberdade de expressão, 

garantida pela Constituição cidadã de 1988, não permite comparações ideológicas, apenas 

coincidências de aplicabilidade de políticas públicas. Sérgio Mattos (2002, p.36) enfatiza que 

“[...] nesse período, o Ato Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968, foi intensamente 

usado para cassar mandatos eletivos, para suspender o habeas corpus, constitucional”.  Hoje, o 

foco é integração e acesso social, completamente diferente do pe nsamento controlador do 

regime ditatorial ao investir em tecnologia das comunicações. 

 

Depois do estabelecimento do Ministério das Comunicações, em 1967, o 
processo de concessão de licenças passou a l evar em conta não apenas as 
necessidades nacionais, mas também os objetivos do Conselho de Segurança 
Nacional, de promover o desenvolvimento e a  integração nacional. 
Entretanto, o favoritismo político nas concessões de canais de TV 
prolongou-se até o governo da Nova República de José Sarney. (MATTOS, 
2002, p.51). 

 

O PNBL é uma considerável possibilidade de avanço e inclusão social. Não apenas o 

acesso à rede mundial de computadores, com custo acessível vai trazer benéficos ao país. 

Com acesso à banda larga de qualidade, a população também será incluída a conexões com a 
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TV digital interativa, e por conseguinte, acesso aos aplicativos, com finalidades diversas. No 

Maranhão, a integração da sociedade pela rede ainda não representa, como aponta Castells 

 

A interação entre esses processos e as reações por elas desencadeadas 
fez surgir uma nova estrutura social dominante, a sociedade em rede; 
uma nova economia, a economia informacional/global; e uma nova 
cultura, a cultura virtualidade real. (CASTELLS, 1999, p.411).  

 

O acesso à Internet banda larga no Maranhão era de longe apenas uma possibilidade. 

Com o Plano Nacional para Banda Larga (PNBL), a perspectiva de acesso é r eal. Com o 

PNBL e a TVD implantadas, de fato, a população do estado do Maranhão, principalmente a 

parcela que carece de acesso a serviços públicos básicos, tem a possibilidade de migrar dos 

dados estatísticos de desenvolvimento abaixo da linha da pobreza para nível de qualidade de 

vida com melhores perspectivas. Como exposto anteriormente, a T VD não é ‘ tábua de 

salvação’ para o Maranhão, mais uma via enorme de acesso ao conhecimento e possibilidades 

tecnológicas, que por muito tempo fora obstruído, pelo atraso visceral de uma comunidade 

limitada a pensar a vida com a naturalidade da exclusão social. 

 

3.2 Gesac 

Criado em 2002, o pr ograma foi nomeado de Governo Eletrônico - Serviços de 

Atendimento ao Cidadão. Coordenado pelo Ministério das Comunicações por meio do 

Departamento de Infraestrutura para Inclusão Digital 

  
O Gesac foi uma iniciativa governamental pública, gratuita e democrática. 
Desenvolvido para disponibilizar conexão de Internet via satélite e terrestre 
em todo o território brasileiro, mas apenas para comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, em todos os estados brasileiros, privilegiando as 
cidades do interior, sem telefonia fixa e de difícil acesso (MINISTÉRIO 
DAS COMUNICAÇÕES, [s.d.]).  

 

Em agosto de 2013, o programa contava com acesso a serviços de conexão à Internet 

gratuita de 13.379 pontos, incluindo principalmente, escolas públicas e telecentros 

comunitários. Também em agosto de 2013, o MiniCom anunciou o salto para 31 mil pontos 

de acesso e a ad esão do Ministério da Saúde ao programa, com o objetivo de conectar as 

Unidades Básicas de Saúde, com velocidade de conexão real de 1 Mbps, podendo chegar a 8 

Mbps em algumas localidades. Com a cr iação da Secretaria de Inclusão Digital (SID), o 

programa foi incorporado à pasta.  
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Atualmente, apenas cerca de 9% dos pontos de conexão do Gesac são 
terrestres, mas na nova configuração da SID deve superar os 80%. Já os 
pontos com tecnologia satelital se d estinarão exclusivamente a l ocalidades 
onde ainda não é p ossível o atendimento por outras formas de tecnologia, 
tais como postos de fronteira, áreas de assentamentos e q uilombos 
(SECRETARIA DE INCLUSÃO DIGITAL, [s.d.]). 

  

4. SID - Secretaria de Inclusão Digital 

A Secretaria de Inclusão Digital foi criada em 2011 por meio do Decreto Nº 7.462, de 

19 de abril de 2011, e r esponde hierarquicamente ao Ministério das Comunicações. As 

principais atribuições61 do órgão são “a formulação, execução e articulação de políticas 

públicas relativas à inclusão digital no âmbito do Governo Federal”. A estrutura está dividida 

por dois setores, apenas: o Departamento de Articulação e Formação e o Departamento de 

Infraestrutura para Inclusão Digital. 

  Em paralelo às atividades de projetos comunitários, a SID assessora municípios 

brasileiros que buscam modernização da gestão e o acesso aos serviços públicos integrados ao 

sistema e-Gov e articula ações para a construção de redes de fibras ópticas que conectam os 

municípios. O suporte que o programa disponibiliza inclui: 

 

a implantação de aplicativos de e-Gov nas áreas financeira, de 
tributação, educação e saúde, bem como a capacitação dos 
servidores municipais para o uso e gestão da rede. [...] Oferta de 
pontos de acesso à Internet para uso livre e gratuito em espaços 
públicos de grande circulação, como praças, parques e 
rodoviárias (SECRETARIA DE INCLUSÃO DIGITAL, [s.d.]). 
 

  A SID desenvolve quatro programas com características de integração técnica e social: 

Telecentros, Centros de Recondicionamento de Computadores, Redes Digitais da Cidadania e 

Juventude Rural, desenvolvido em parceria com a S ecretaria Nacional de Juventude da 

Presidência da República. 

  A Secretaria de Inclusão Digital é responsável ainda pela coordenação do Fórum de 

Inclusão Digital, que reúne diversos setores do governo federal. Com a criação da secretaria, 

indiretamente, o M inistério das Comunicações alivia a carga de cobranças políticas da TV 

digital interativa, que até a conclusão desta pesquisa ainda não havia efetivado, de fato, o 

programa de inclusão digital por meio do middleware Ginga. Os quatro programas contínuos 

desenvolvidos pela SID trazem resultados mais imediatos para as comunidades a cu stos 

                                                           
61 Disponível em: <http://www.mc.gov.br/inclusao-digital/a-secretaria-de-inclusao-digital>. Acesso em: 11 jun. 
mai. 2012, às 01:33. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7462.htm
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acessíveis. A secretaria prioriza programas desenvolvidos em parcerias com os governos 

estaduais e m unicipais, universidades, institutos federais de ensino e co m organizações da 

sociedade civil. 

 

4.1 Cidades Digitais 

  Este programa tem se mostrado uma excelente alternativa para inclusão digital com 

ações mais rápidas e com possibilidade de impacto imediato na sociedade. Lançado em forma 

de parceria entre o Governo Federal (Secretaria de Inclusão Digital) e as Fundações de Apoio 

às Pesquisas estaduais, conta com a participação dos departamentos de extensão das 

universidades federais e estaduais. Em 2011, o órgão federal fechou convênios com onze 

estados: Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Sergipe, Amazonas, Paraná e Acre para a implantação de políticas de inclusão 

digital para o exercício da cidadania. Os projetos desenvolvidos pelo programa Redes Digitais 

da Cidadania devem promover o uso da Internet e outras tecnologias da informação, que a 

SID elegeu em três eixos62: 

 

• Ampliação da disponibilidade de acesso às TICs (oferta de infraestrutura em 

equipamentos e disponibilização de sinal e Internet);  

• Incentivo ao desenvolvimento e à disponibilização de conteúdos que atendam aos 

requisitos de acessibilidade, usabilidade e inteligibilidade;  

• Capacitação da população para uso das TICs e dos profissionais que atuam 

diretamente no atendimento aos cidadãos, para despertar interesse e d omínio das 

ferramentas. 

 

Este programa atinge imeditamente a populaçao por tratar de questões que são comuns 

às atividades da comunidade envolvida. Os projetos, orientados pelas fundações estaduais de 

pesquisa devem priorizar abordagens nas áreas da: 

 

gestão municipal, capacitação de micro e p equenas empresas, qualificação 
dos espaços de acesso público à internet, profissionalização da cadeia 
produtiva da agricultura familiar, preservação, promoção e acesso à cultura e 
promoção do trabalho, emprego e renda (SECRETARIA DE INCLUSÃO 
DIGITAL, [s.d.]). 

                                                           
62 Disponível em:<http://www.fappr.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=336>. Acesso em: 11 de 
mai. 2013 às 02:36. 
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FIGURA 16 – Marca oficial do projeto Cidades Digitais 

 
Fonte: Ministério das Comunicações 

 

Implementados em ambientes como o e stado do M aranhão, que tem perfil 

essencialmente rural, as ações do programa Redes Digitais da Cidadania podem trazer 

consideráveis dividendos sociais para as comunidades envolvidas, contribuindo ainda para a 

efetivação do exercício pleno da cidadania e desenvolvimento de elementos das localidades 

quase excluídas de infraestrutura social. Até maio de 2013, foi constatado que apenas a cidade 

de São José de Ribamar, no Maranhão, teve seu projeto aceito, entre os 80 m unicípios 

selecionados no B rasil, por meio de edital. A ata da reunião revela a b aixa quantidade de 

cidades brasileiras participantes do pr ograma, bem como a fragilidade das propostas 

apresentadas e o úni co município do Maranhão considerado apto a receber investimento e 

equipamentos do Cidades Digitais. 

 
FIGURA 17 – Lista com presença dos representantes da cidade de São José de Ribamar 

 
Fonte: Ministério das Comunicações. 
* Em destaque, órgãos que foram aceitos no projeto piloto do programa Cidades Digitais. 
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Para que os municípios sejam contemplados com investimento, treinamento e 

recebimento de recurso, a p refeitura deve nomear técnicos que apresentem uma proposta 

orientada por um edital público. O processo é muito simples. Cada prefeitura imputa no portal 

eletrônico da SID dados e a  proposta a ser implantada com o perfil sócio econômico do 

município. Na quarta etapa, que foi aberta no primeiro semestre de 2013, puderam se 

inscrever cidades de até 50 mil habitantes, distantes até 50 km do backbone (rede principal) 

da Telebras ou que estejam conectadas à Internet, como mostra a f igura a seguir sobre o 

modelo instalado em 42 cidades do estado da Bahia. 

 

FIGURA 18 - Fluxograma de conexão da rede Cidades Digitais63 

  
Fonte: SECTI - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado da Bahia. 
* Instalada em 42 municípios do estado da Bahia, pela SECTI. 

 

4.2 Inclusão Digital para Juventude Rural 

Resultado da parceria entre a S ID e a S ecretaria da Juventude da Presidência da 

República, foi lançado por meio da Chamada Pública Nº 01/2011. Este programa prioriza 

projetos de extensão desenvolvidos por universidades federais e institutos federais de 

educação que permitam inclusão digital para jovens das áreas rurais. As ações do projeto são 

custeadas com orçamento da SID e as  instituições selecionadas devem investir em 

equipamento e materiais permanentes, bolsas-auxílio aos estudantes, serviços de pessoas 

                                                           
63 Disponível em: <http://www.secti.ba.gov.br/programas-projetos/cidade-digital>. Acesso em: 08 jul. 2013, 
11:46. 

http://www.secti.ba.gov.br/
http://www.secti.ba.gov.br/
http://www.secti.ba.gov.br/
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físicas ou jurídicas e materiais de consumo. Cada projeto tem duração prevista de 16 meses, a 

partir do recebimento dos recursos. Objetivo dos projetos64: 

 

• Formar e capacitar a juventude rural no us o das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs), respeitando a diversidade cultural e regional; 

• Qualificar e ampliar o número de conexões e equipamentos para o acesso à Internet 

em áreas rurais e remotas; 

• Ampliar o acesso aos serviços públicos e às  ações de cidadania nas áreas rurais e 

remotas; 

 

4.3 Centros de Recondicionamento de Computadores – CRCs  

É um projeto que estimula a doação de computadores com possibilidades de uso. A 

cadeia envolve diretamente membros da comunidade que carecem dos equipamentos para 

conexão à Internet. Os CRCs também devem estar preparados para recuperar os 

equipamentos, promover oficinas de treinamentos dentro da própria comunidade onde estejam 

instaladas locais de acesso, como os Telecentros, escolas e bibliotecas públicas. Este 

pesquisador constatou que existem sete CRCs implantados, nas cidades de Porto Alegre/RS, 

Gama-Brasília/DF, Guarulhos/SP, Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Lauro de Freitas/BA e 

Belém/PA, com cerca de 60 mil computadores recebidos em doações de órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal de empresas e pessoas físicas.  O CRCs 

foi montado para reaproveitar equipamentos usados em larga escala. Este projeto busca se 

instalar em locais com fragilidades sociais e de infraestrutura na tentativa de formar jovens de 

baixa renda e com situação de vulnerabilidade social.  

 

                                                           
64 Fonte: Secretaria de Inclusão Digital, 2013.  
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FIGURA 19 - Esquema de funcionamento de um CRC 

 
Fonte. Ministério das Comunicações. 

 
4.4 Telecentros.Br 

Os telecentros são espaços sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito às 

tecnologias da informação e co municação, com computadores conectados à I nternet, 

disponíveis para diversos usos65. O acesso é l ivre, com assistência de monitores. Os 

telecentros devem oferecer cursos e atividades de promoção do desenvolvimento local e servir 

aos moradores das comunidades onde se encontram como um espaço de integração, de cultura 

e lazer.  Este projeto integra o Programa Nacional de Apoio à I nclusão Digital nas 

Comunidades. Instalados em locais estratégicos para acesso à p opulação, os telecentros 

disponibilizam monitores que recebem pagamento em duas modalidades de bolsas, de R$ 

483,00 e R$ 241,50. Valores estes consideráveis para o Maranhão, onde apenas 1,47% dos 

lares apresentam moradores com renda mensal per capita acima de R$ 2.550, sendo que a 

média nacional dessa fatia é de 5,13% (IBGE, 2010). Estes espaços devem ofertar ainda 

cursos e atividades de aperfeiçoamento aos moradores das comunidades onde se encontram 

instalado. Cada telecentro recebe um kit com equipamentos novos e manutenção garantida 

sob forma de contrato. Para acionar a manutenção o Minicom disponibiliza uma linha online 

para tal solicitação.  

 
 

                                                           
65 Fonte: Ministério das Comunicações.  
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QUADRO 5 – Kit Telecentro 
Equipamentos de Informática Mobiliário 

01 Servidor de Telecentro                                                 21 Cadeiras                                                                                   
10 Estações de Trabalho                                                   01 Mesa do Professor                                                                  
11 Estabilizadores                                                                  01 Armário Baixo                                                                         
01 Roteador Wireless                                                        11 Mesas para Computador                                                      
01 Impressora a Laser                                                          01 Mesa para Impressora 
01 Câmera para monitoramento remoto                         
01 Projetor Multimídia  

Fonte: Secretaria da Inclusão Digital  
 

Quando foi lançado o PNBL, a meta de implantação de telecentros no país previa a 

instalação de até 100 mil pontos de acesso públicos até 2014. 

Diretrizes para telecentros: 

 

• Implantar 100 mil novos telecentros públicos até 2014; 

• Expandir o Projeto Nacional de Apoio a Telecentros a todos os novos telecentros; 

• Tornar periódico o pr ograma de capacitação de monitores de telecentros, realizando 

um treinamento por ano até 2014; 

• Criar regras comuns de uso dos telecentros, baseadas nas premissas assumidas no 

Projeto Nacional de Apoio a Telecentros, e em conjunto com os gestores. 

• Reservar uma parte da dotação orçamentária do Projeto Nacional de Apoio a 

Telecentros para divulgação dos espaços nas comunidades atendidas.   

 

FIGURA 20 - Selo oficial do programa Telecentros.Br 

 
Fonte: Ministério das comunicações 
* Afixado nos prédios onde estão instalados. 
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5. Governo Eletrônico t-Gov  

 Governo Eletrônico (e-Gov) é a definição do programa de oferta e possibilidades de 

interação, via plataformas digitais entre usuários e instituições governamentais. O conceito 

de governo eletrônico tem algumas variáveis de nomenclatura. Pode ser definido de t-Gov 

(to- Government) ou e-government. O objetivo principal do e-Gov é democratizar o acesso 

aos serviços prestados ao cidadão e contribuir com a democracia em canais eletrônicos. 

  O e-Gov foi introduzido na administração pública, principalmente na esfera federal, 

na década de 1990, mais ainda de forma incipiente, com a finalidade precípua de integração 

entre as organizações governamentais e i nstituições prestadoras de serviços credenciadas 

pelo poder público. Em nível federal, o pr ograma é conduzido pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e G estão, que tem a Secretaria de Logística e Tecnologia da 

informação e o Departamento de Governo Eletrônico como responsáveis pela execução das 

ações de integração nas áreas de acessibilidade, Banda larga, inclusão digital, compras 

eletrônicas, domínios, interoperabilidade e software livre. 

  O Governo Eletrônico foi aperfeiçoado no segundo mandato de Fernando Henrique 

Cardoso que, no ano de 2000, criou um Grupo de Trabalho Interministerial para examinar 

e propor políticas públicas, com utilização de recursos eletrônicos para integrar as ações 

governamentais no país, integrando os estados e municípios. As ações efetivas do Grupo 

de Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI) foram formalizadas pela Portaria da 

Casa Civil Nº 23 de  12 de maio de 2000 e coordenado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia. O programa passa por atualizações contínuas à medida que novas instituições 

públicas nas três esferas governamentais são integradas. O Decreto de 29 de outubro de 

2003 pode ser considerado o grande passo para aplicação prática de projetos de integração 

por meio dos oito Comitês Técnicos:  

• Implementação do Software Livre; 

• Inclusão Digital; 

• Integração de Sistemas; 

• Sistemas Legados e Licenças de Software; 

• Gestão de Sítios e Serviços Online; 

• Infraestrutura de Rede; 

• Governo para Governo - G2G; 

• Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica. 

 

http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_90Portaria_Casa_Civil_da_Presidencia_da_Republica_n23_12_05_2000.pdf
http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_90Portaria_Casa_Civil_da_Presidencia_da_Republica_n23_12_05_2000.pdf
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Posteriormente, outras portarias criaram grupos de trabalhos para desenvolver 

programas de integração entre as organizações públicas brasileiras. Por questões estratégicas, 

o programa é de responsabilidade do M inistro-Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, que preside o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, composto por diversos 

ministérios, secretarias e Procuradoria Geral da União.  

 

 FIGURA 21 – Logotipo oficial do programa Governo Eletrônico 

 
Fonte: Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

O projeto de e-Gov do poder público federal foi fortalecido com a aprovação da Lei de 

acesso a i nformações66 e que se encontra em fase de implantação em todos os setores da 

administração pública brasileira. A lei vai ao encontro da proposta de estudo desse trabalho 

que visa disponibilizar ao cidadão serviços públicos para inclusão social, mas principalmente 

instrumentos de acesso aos canais de comunicação e i nteratividade do serviço público, 

proporcionando ao ser humano mais que informações e serviços. Que permita a sociedade, o 

exercício pleno de cidadania e democracia tecnológica, bem como os direitos civis e políticos, 

conquistados pelo homem. De acordo com Pinsky e Pinsky, para exercitar a ci dadania é 

fundamental que o homem tenha respeitado seus direitos. 

 

Ser cidadão é t er direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É participar no destino da 
sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e 
políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que 
garantem a p articipação dom individuo na riqueza coletiva: o direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, á saúde a uma velhice tranquila. 
Exercer a ci dadania plena é t er direitos civis, políticos e sociais (Pinsky e 
Pinsky, 2003 p.9-14 apud DOURADO, 2011, p.38).                    

 

Mesmo assim, o sistema ainda não pode ser classificado como um projeto concluído. 

Mais do que ter acesso a s erviços e i nformações, o e-Gov é importante para o c idadão no 

exercício pleno da democracia, muito mais que acessar ferramentas e serviços digitais, 
                                                           
66 Lei federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto presidencial Nº 7.724, de 16 de 
maio de 2012, que garante acesso à informação de interesse público obedecendo o interesse de desenvolvimento 
do país, respeitando o que reza a Constituição. O decreto esta disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm>acesso em 20 mai. 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
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apenas. Dentro do programa e-Gov são disponibilizadas diversas aplicações eletrônicas que 

podem ser operacionalizadas com os recursos da Televisão Digital Interativa. Tais aplicações 

são denominadas de t-Gov. As aplicações são destinadas à implementação de programas de 

Governo Eletrônico, se utilizando dos recursos de interatividade da TVDI disponível no 

Ginga.  

Conforme surgem as demandas em uma instituição pública, seja na esfera municipal, 

estadual ou federal, as aplicações de t-Gov podem ser ofertadas de forma fixa ou s azonal. 

Sabedor que é o governo brasileiro da realidade em que considerável parte da população 

brasileira ainda não dispõe de acesso a b ens e serviços de informática e t elefonia móvel 

celular, como revelou o estudo, feito com dados da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios, divulgado pelo IBGE em 2011. Embora o acesso tenha crescido 143%, entre a 

população com 10 a nos de idade ou m ais, de 2005 para 2011, ainda assim, 53,5% dos 

brasileiros dessa faixa etária não utilizam a r ede e m ais de 30% de brasileiros ainda não 

dispunham de celular. 

Mesmo com o grande número de brasileiros com acesso à telefonia móvel (dados 

Anatel número de celular), a T elevisão Digital é o  recurso mais apropriado em função do 

recurso da interatividade, já que celulares são receptores passivos. Não é possível interagir 

com centrais de alertas via mensagens de texto, pois o serviço foi desenvolvido apenas para 

informações gerais e não para interagir individualmente com cada receptor. 

 
FIGURA 22 – percentual da população com Internet e celular, 201167 

 
Fonte: Editoria de Arte/Folhapress 

                                                           
67 Informação disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1279552-acesso-a-internet-no-
brasil-cresce-mas-53-da-populacao-ainda-nao-usa-a-rede.shtml> Acesso em 17 Mai. 2013, 20:45. 
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As aplicações t-Gov não exigem muita habilidade e domínio em tecnologias de 

informação e comunicação (TIC).  Alguns desses serviços públicos são: e-mail; t-forum nos 

canais de comunicação de determinadas instituições; t-eleições para votações de assuntos 

específicos de interesse de uma determinada comunidade; educação (e-learning) na 

modalidade ensino ou treinamento a distância e t-pagamentos. 

As demandas do Governo Eletrônico podem ser escalonadas por três importantes 

áreas, sendo elas: relação com o cidadão, gerenciamentos de processos e g estão do 

conhecimento. Na primeira, o cidadão, em busca de atendimento quanto aos serviços públicos 

de forma ampla, como recolhimento de impostos, marcação de consultas, agendamentos 

diversos e até manifestação pró ou c ontra sobre ações ou e lementos que envolvem a 

administração pública. A gestão de processos envolve todas as áreas da máquina pública. 

Podem ser listadas atividades de pregões eletrônicos e consultas públicas, por exemplo. É 

fundamental que a Gestão do C onhecimento desenvolva e p ermita compartilhamento de 

informações e entre os diversos órgãos da administração pública, direta e indireta. No setor 

público, as TICs precisam estar sempre atualizadas às demandas dos projetos e das políticas 

públicas disponibilizadas à sociedade. 

Para que os três elementos sejam efetivamente funcionais é i mperativo que haja 

integração e cooperação entre as várias esferas governamentais e t ambém no setor privado, 

que presta serviço ou precisa estar conectado a diversos setores e processos públicos. É 

preciso garantir a interoperabilidade entre os órgãos e serviços. 

Muitos são os benefícios decorrentes da implantação do e-Gov: considerável 

diminuição dos custos operacionais da máquina pública; transparência nas ações e melhoria 

da imagem do serviço público e dos agentes, perante a opinião púbica. Quando implantada a 

TV digital interativa no Brasil, o uso de recursos por meio da televisão digital vai beneficiar 

milhões de cidadãos com acesso a serviços públicos, possibilitando a inclusão digital e 

naturalmente, social. Como canal de comunicação interativa e contributiva para sociedade, o 

e-gov, faz dar suporte na implementação de políticas publicas nas mais variadas áreas de 

responsabilidade constitucional do poder publico, como transporte, saúde, educação, esporte, 

cultura segurança. O cidadão tem a possibilidade de ter suas demandas atendidas também de 

forma individualizadas em processos mais rápidos. Um fator de suma importância que viria 

no bojo das consequências benéficas do e-Gov é o combate à corrupção de forma indireta já 

que os processos e ações desenvolvidos nessa plataforma oferecem transparência e restringem 
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possibilidades de mascaramento e desvios de recursos e incidência de corrupção na máquina 

pública.  

 

5.1 Contribuições do t-Gov para a inclusão digital e social 

O governo eletrônico (t-Gov) tem por finalidade aproximar e manter junto ao cidadão 

e aos elementos que prestam serviços e fornecem produtos ao setor público, uma relação 

sólida além de facilitar e melhorar a gestão interna. A realidade de conexão entre instituições 

governamentais, população, fornecedores e demais órgãos estará solidificado quando uma 

rede bem estruturada estiver operando com capacidade e segurança plena. A finalidade de 

permitir ao cidadão e demais setores que se relacionam com instituições públicas carece de 

confiança entre os usuários, posto que esteja em trânsito informações e dados sigilosos, 

pessoais e estratégicos para ambas as partes conectadas. O PNBL é um dos elementos em que 

o governo federal acredita que vá proporcionar a solidificação e expansão do t-Gov. Com os 

dados que interessam gestores públicos, será muito mais prático e seguro ter um retrato mais 

claro das demandas a serem atendidas e ainda assim ampliar ações de interesse da 

comunidade. Do outro lado da rede, o c idadão estará tendo acesso amplo de informações e 

esclarecimentos de seu interesse. A aplicação do t-Gov passa por elementos de comunicação, 

além da Internet, ainda com restrições de acesso no Brasil. 

No ambiente de convergência digital que vem sendo investido no B rasil com a 

estabilização da economia e crescimento do país desde a década de 1990, a Internet e a TV 

digital interativa são elementos primordiais na aplicação e gestão do c onhecimento no 

ambiente público. 

Para facilitar a integração entre as instituições públicas, os gerenciamentos de 

processos que permite o acesso ao  público, carecem de infraestrutura segura e 

interoperabilidade amigável, integrando todo o c arrossel do s istema. A disposição dos 

dados em Cloud computing68 se mostra como alternativa mais prática em função da 

organização e hospedagem em servidores apropriados para a gestão e manutenção das 

informações ali disponibilizadas. Há que se observar, no entanto, que tais servidores são 

mantidos e operados 24 horas de forma ininterrupta por companhias privadas por meio de 

contratos de prestação de serviços. Ao mesmo tempo em que a agilidade do sistema se dá 

porque é operado por uma empresa privada que tem contratos de respostas de qualidade 

                                                           
68 A computação em nuvem é responsável pelo processamento, armazenamento de operacionalização de 
arquivos, dados e softwares em ambiente virtual, que podem ser acessados remotamente de um servidor, via 
internet. 
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com organizações públicas, é para se refletir sobre a possível vulnerabilidade de vazamento 

ou manipulação de informações sigilosas restritas ao governo e aos cidadãos. 

 

QUADRO 6 - Programas específicos desenvolvidos pelo Governo Eletrônico Brasileiro 
Rede de integração do Governo Eletrônico 

gov.br Canal para acompanhamento das políticas 
governamentais do Estado. 

dados.gov.br Sistema de informação de dados criados ou 
mantidos pela administração pública. 

Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI) 

Autoridade da cadeia de certificação digital. 

Inclusão Digital 
 

Inclusão Digital 
Acesso a computadores e Internet por toda a 
sociedade, especialmente daquelas comunidades 
mais carentes e distantes dos grandes centros. 

Telecentros Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital 
nas Comunidades. 

Computadores para Inclusão Solicita e doa equipamentos de informática para 
distribuição em iniciativas de inclusão digital em 
todo o Brasil. 

Computador para Todos 
 

Financiamento, software, legislação, requisitos 
para credenciamento, download relacionadas à 
inclusão digital. 

Compras públicas, Licitações e Convênios 
 

Comprasnet 
Orientações e r egras para a aq uisição de bens e 
serviços, e am pla legislação sobre licitação e 
contratação por órgãos do Governo Federal. 

Portal dos Convênios Viabiliza o g erenciamento online de todos os 
convênios cadastrados no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contrato de Repasse (SICONV). 

Contratações públicas Área de compras e empresas fornecedoras de bens 
e serviços aos órgãos governamentais.  

Governo para Governo 
 

Software Público 
Modelo de licenciamento, gestão e r egras de 
disponibilização das soluções desenvolvidas pela 
Administração Pública e pela rede de parceiros da 
sociedade. 
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4CMBr - Comunidade, 
Conhecimento, Colaboração e 

Compartilhamento dos 
Municípios Brasileiros 

Software Público Brasileiro. Estimula o us o de 
softwares livres nos municípios. 

I3Gov – Integração e Inteligência 
em Informações de Governo 

Implementação de sistemas para integração de 
sistemas informatizados de Governo; troca de 
dados em larga escala e oferta de um Catálogo de 
serviços web. 
Software Livre 

 
Software Livre 

Comunidade do G overno Federal para 
compartilhamento de informação e de 
conhecimento entre governo e a sociedade. 

5CQualiBr – Confiança para 
Cooperação, Comunidades, 

Conhecimento, compartilhamento 
Comunidade do Portal do 
Software Livre Brasileiro 

Qualidade do software livre brasileiro e o 
conhecimento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Brasil. 

Fonte: Ministério das comunicações 
 

5.2 Aplicações de TV Digital Interativa no Governo Eletrônico 

Na prática, a d isponibilidade de aplicações na TV Digital Interativa brasileira é u m 

enorme avanço no modelo de administrar o bem público recorrendo a Accountability69, que 

tem se mostrado mais presente e ex igida pela sociedade com reforço da fiscalização de 

instituições públicas como Ministério Público, Tribunal de contas da União e também dos 

estados. 

Todas as propostas de aplicações t-GOV para TVDI desenvolvidas para o g overno 

federal com a finalidade de inclusão social e digital tem participação de especialistas da Abert 

- Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e T elevisão70. Além das possibilidades 

tecnológicas de comunicação interativa a TV Digital, disponibiliza aplicativos de prestação de 

serviços71, que pode ser explorado pelos setores públicos e privado, como disposta no quadro 

a seguir: 

 

                                                           
69 Responsabilidade natural de prestação de contas de elementos imputados ao poder, na esfera pública, de tomar 
decisões e gerir processos de interesse comum da sociedade.  
70 Informação disponível em: <http://www.abert.org.br/site/images/stories/pdf/TVDigital.pdf>. Acesso em: 11 
fev. 2011.  
71 Todos esses aplicativos interativos são disponibilizados por meio de uma das camadas de middleware do 
modelo digital de televisão interativa.   

http://www.abert.org.br/site/images/stories/pdf/TVDigital.pdf
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QUADRO 7 – Serviços e-Gov Brasil 
Serviços disponíveis em programas e-Gov Brasil72 

T-Commerce Comércio Eletrônico que envolva instituições públicas  
 

T- Health 
Aplicações específicas para o setor público e atendimento a 
comunidade. Esta aplicação possibilita acesso a informações 
sobre alimentação e exercícios saudáveis, além de marcação 
de consultas na rede SUS – Sistema Único de Saúde. 

 

T-Learning 
Ensino a Distância, com foco na alfabetização digital em que 
o usuário pode assistir às aulas e interagir.    

T-Banking Acesso a transações bancárias. 
 

T-Voto 
Aplicações para uso em votações de pleitos eleitorais e 
também a opinião da população sobre leis que estejam sendo 
discutidas no C ongresso Nacional. As TVs legislativas 
seriam os canais utilizados para este fim. 

T- Mail Qualquer cidadão pode enviar e r eceber informações 
governamentais73.  

 

Eletronic Program Guides 
Videoconferência, vídeos cooperativos e colaborativos, 
vídeo-institucional e guia de programação ou revista 
eletrônica.  

Fonte: Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

Com o crescimento da Internet e o comércio eletrônico na rede foi denominado de e-

Commerce. À medida que novas possibilidades tecnológicas digitais foram surgindo, a 

nomenclatura absorveu derivações. A TV Digital interativa absorveu a variação de televendas 

ou t-Commerce. De posse do c ontrole remoto, é possível ao usuário acessar aplicativos 

disponíveis em determinados canais transmitidos pela TV Digital interativa. Cada fabricante 

disponibiliza na tela do aparelho de TV um formato visual de tal forma que a programação 

assistida no m omento continua sendo vista pelo telespectador e s eja possível navegar pelo 

aplicativo em busca de serviços e soluções conforme seu interesse. 

As possibilidades de serviços são variadas. Depende da oferta de aplicativos do canal 

de televisão aberto ou por assinatura.  Nos canais abertos brasileiros a prevalência de ofertas 

de aplicativos ainda se dá nas emissoras privadas e p rimordialmente com duas finalidades: 

uma para votações em enquetes e outra exclusivamente de vendas de produtos. Para os canais 

públicos de televisão abertas, o programa e-Gov, já experimentou alguns recursos de serviços 

                                                           
72 Todas as aplicações listadas no quadro são ofertadas por instituições públicas brasileiras. Algumas aplicações 
disponibilizadas em instituições públicas da esfera municipal ou estadual, todas na esfera federal, englobando os 
três poderes constituídos: Executivo, Judiciário e Legislativo. Principal canal de comunicação ainda é a internet, 
posto que a TVDI aberta não se solidificou até o momento de finalização desse texto, em maio de 2013.     
73 Essa modalidade de aplicação se tornou obsoleta após a provação da Lei de Acesso à informações ( Nº 12.527, 
de 18 de Novembro de 2011).   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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públicos oferecidos pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

(Dataprev), Banco do Brasil e C aixa Econômica Federal, como será mostrado em detalhas 

adiante. 

 
FIGURA 23 - Tela de interatividade da rede SBT 

 
Fonte: SBT 

 

FIGURA 24 - Tela de interatividade da rede Vida de Televisão 

 
Fonte: Rede Vida de Televisão 
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Instituições financeiras controladas pelo governo federal, como caixa Econômica 

Federal e Banco do Brasil até tentaram disponibilizar aplicações interativas, mas os projetos 

ficaram restritos a experimentos da população apenas em Brasília e São Paulo, com resultados 

não publicados pelas instituições financeiras. Em 20 de  março de 2013, foi inaugurado em 

Brasília, o Complexo Datacenter, responsável pelo gerenciamento de informações estratégicas 

de TI do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Para processar de forma segura, dados 

e informações de interesse de ambas as instituições.  

Da mesma forma que as transações financeiras e execução de serviços e processos 

ocorrem em outras plataformas digitais, aplicações de t-Commerce pela TVDI requerem 

instrumentos de segurança que devem ser certificados digitais e elementos de criptografados 

para prevenção de possíveis ataques e fraudes digitais. 

Segundo Becker etal. (2008) acessar os serviços governamentais por e-mail do t-

Government será plenamente viável porque os custos de aquisição de aparelhos com recursos 

de TV digital interativa embarcada tem custo inferior a instalação e manutenção dos serviços 

de Internet. Ainda pelo t-Government, é possível compartilhamento de informações entre 

comunidades virtuais, com a criação de grupos de discussão.   

Na cidade de São Paulo, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde do município implantou um projeto de TV Corporativa74, (Rede São Paulo Saudável) 

que transmite conteúdo audiovisual para todas as unidades de saúde do município, via satélite. 

São mais de 900 pont os de recepção na capital. O projeto disponibiliza treinamentos aos 

servidores e prestadores de serviços na área da saúde com o suporte da televisão corporativa, 

dois canais: a “Rede São Paulo Saudável”, com a f inalidade de integrar e d ifundir 

informações em toda a rede municipal de saúde e o “Canal Profissional”, que funciona em 

espaços administrativos das unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde. A 

programação deste canal é baseada em palestras, cursos e programas exclusivamente para os 

trabalhadores da própria secretaria. O sistema não se utiliza de redes digitais abertas, mas 

recorre a concepção do t-Government para capacitação profissional e avanço da qualidade dos 

serviços prestados aos cidadãos. 

 

                                                           
74 Canal público, produzido por equipe de empresa privada, sob o s logan: “E não esqueça! Esta TV é feita por 
você e para você! Assista, acesse e participe!”. Informação disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tv_corporativa/index.php?p=5438> Acesso em: 13 
mar. 2013, às 21h25. 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tv_corporativa/index.php?p=5438%3cAcesso
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6. CPqD 

Quando o Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD foi articulado pelo 

governo federal, a CPqD – Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações foi incluída no Decreto Nº 4.901, de 26 de  novembro de 2003 como um 

dos elementos estratégicos do G rupo Gestor que daria apoio técnico e administrativo na 

formatação do m odelo tecnológico a ser implementado. Esta importante instituição antes 

pública depois transformada em fundação, se encarregou, entre muitas atribuições, de 

desenvolver aplicações interativas desenvolvidas no âmbito do projeto de SMTVI – Serviço 

Multiplataforma de TV Interativa, que em 2012 já havia avançado para a versão 3.0, com 

possiblidade de comercialização que fora apresentado para o mercado em geral da seguinte 

forma: 

  
Esse projeto tem objetivo desenvolver serviços e ap licações para diversas 
plataformas de TV Digital, considerando aspectos técnicos e econômicos e 
seus impactos nas redes de telecomunicações, produtores e p rovedores de 
conteúdo, fabricantes de equipamentos e, principalmente no público-alvo, 
formado pela população brasileira com toda sua gama de diversidade 
cultural, regional, educacional e econômica (CPqD, 2013). 

 

O processo de implementação de uma aplicação interativa para TVDI requer 

operacionalização de diversas fases, além da análise da arquitetura do sistema, usabilidade do 

design e codificação para rodar as aplicações, via carrossel e a transmissão ao usuário.  

Os testes de aplicabilidade desenvolvidas pelo CPqD foram feitos entre a instituição e 

as empresas privadas Totvs, com o middleware Astro TV Build Version: r75860, e um 

conversos digital da Visiontec 7200E e o g erador de carrossel da plataforma da empresa 

UITV. Ambas as empresas privadas foram integradas ao projeto da TVDI por meio de 

parcerias exclusiva entre empresas brasileiras.  

As aplicações desenvolvidas pelo CPqD utilizam o Ginga-NCLua, que tem código 

aberto sem pagamento de royalties a terceiros, como mostra a figura a seguir: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.901-2003?OpenDocument
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FIGURA 25 - Arquitetura do sistema (Ginga-NCLua)  

 
Fonte: Manual das Aplicações de TV Interativa, CPqD. Versão 3.0. 
* Aplicações interativas desenvolvida pelo CPqD. 

 

O Serviço Multiplataforma de TV Interativa desenvolvidas pelo CPqD em plataforma 

Giga-NCLua incluiu oito categorias (dos quais destaco quatro aplicações interativas) de 

prestação de serviço público, com interesse direto da comunidade, como descreve a  seguir o 

manual da instituição sobre Governo eletrônico75: 

 

Previdência Fácil: aplicação com interatividade local, onde são apresentadas informações 

sobre os requisitos para obter a aposentadoria por idade, tempo de serviço ou i nvalidez do 

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social, como mostram as figuras de cada aplicação 

abaixo. 

 
 
 
 
 

                                                           
75 Manual das Aplicações de TV Interativa desenvolvidas para o projeto SMTVI em NCLua, versão 3.0 de 
15/05/2012. Informação disponível em: <http://www.cpqd.com.br/o-cpqd/aplicacoes-interativas/manual-das-
aplicacoes-interativas> Acesso em: 12 jan.2012, às5h27. 
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FIGURA 26 – Menu da aplicação da Previdência Fácil 

 
Fonte: CPqD, 2012. 

 

Inclua Saúde: para marcação de consulta para o usuário e seus dependentes em um posto de 

saúde. Além disso, apresenta informações de saúde. 

 

FIGURA 27 – Aplicação para marcação de consulta médica via Ginga 

 
Fonte: CPqD, 2012. 
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Procura Emprego: para buscar vagas de emprego em todo o país. 
 

FIGURA 28 - Banco de dados com vaga disponível para emprego 

 
Fonte CPqD, 2012. 

 
 

Clima: apresenta a previsão do tempo de uma cidade previamente informada pelo usuário; 
  
 

 FIGURA 29 - Acesso a previsão do tempo pela TV digital aberta 

 
Fonte: CPqD, 2012. 

 

Notícias: apresenta as últimas notícias de assuntos variados; 

Chat: permite a troca de mensagens instantâneas entre os usuários. 
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6.1 Comércio Eletrônico (t-Commerce): aplicação para compra e venda de produtos pela TV  

  

FIGURA 30 - Tela da aplicação Comércio eletrônico com teclado Qwerty 

 
Fonte: CPqD, 2012.  

 

Finalizada a construção da ferramenta de autoria, em sua versão compartilhada. Foram 

finalizados os serviços: t-CoD – conteúdo sob demanda na TV, composto das aplicações: 

Notícias, Previsão do t empo e Chat; e o t-commerce – comércio eletrônico na TV –, que 

permite a r ealização de transações comerciais entre usuários/telespectadores anunciantes e 

compradores. Foram desenvolvidos os serviços t-learning (serviço de apoio à alfabetização) e 

tatames (desenvolvimento de cincos jogos), para o ambiente de TV digital terrestre e IP. Foi 

desenvolvida prova de conceito do “Browser de Serviços” (para dispositivos portáteis) para o 

ambiente de TV. 

Entre as oito aplicações de TV interativa desenvolvidas pelo CPqD, entendo que três 

delas seriam extremamente úteis ao Maranhão, pela realidade social do estado. Como foi 

mostrado nesta pesquisa, o e stado tem enorme dimensão territorial e infraestrutura precária 

em praticamente todas as áreas elencadas pela ONU, e q ue são indispensáveis para o 

desenvolvimento de uma sociedade.  A  aplicação “Previdência Fácil” poderia ser utilizada 

para atendimento da população com informações básicas sob os requisitos para obter a 

aposentadoria por idade, tempo de serviço ou i nvalidez do I NSS. As sedes regionais da 

Previdência Social em funcionamento no M aranhão têm estrutura precária e poucos 
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servidores para atender à enorme demanda da população, como constatado in loco76 por este 

pesquisador, nas cidades de Caxias (155.129 habitantes), Codó (118.038) habitantes), e 

Timon (155.460 habitantes). Esta última inaugurada apenas em 2011. Antes, os segurados 

atravessavam a p onte que separa a capital do Piauí e b uscavam atendimento nos postos 

daquela capital ou nos posto de Caxias, distante 70 quilômetros. As cidades visitadas por este 

pesquisador estão entre as mais populosas do estado, depois da capital (1.014.837 habitantes) 

e de Imperatriz (247.505 habitantes).  Apenas a capital São Luís oferece melhor estrutura de 

atendimento. Mesmo assim, o grande fluxo de segurados limita melhorias de atendimento ao 

cidadão. A Previdência informou por meio da assessoria de imprensa77 que, até 2011, o 

Maranhão dispunha de 26 agências e que o estado fazia parte do PEX - Plano de Expansão da 

Rede de Atendimento, que previa a construção de mais 57 agências no estado. A assessoria 

também informou que são construídas sedes, em cidades com mais de 20 mil habitantes. 

A aplicação “Inclua Saúde” para marcação de consulta seria de profunda relevância 

para um estado que apresenta dados oficiais78 muito aquém do que  recomenda a OMS – 

Organização Mundial de Saúde nos diversos itens sobre atendimento e cuidados médicos. A 

aplicação permite agendamento e marcação de consultas na data e horário que melhor lhe 

convier, planejamento de pré-natal, atendimento dentário e cadastramento compartilhado 

entre hospitais e postos de saúde da rede pública que estejam integrados via rede de dados. 

O aplicativo “Procura Emprego” busca vagas de todo o pa ís, região e estado, 

detalhando as características da ocupação em interfaces interativas. Embora o estado 

apresente índices de analfabetismo ainda avolumado, segundo dados do Censo de 2010, do 

IBGE, este aplicativo poderia ser um canal auxiliar na redução do desemprego no estado.  

 

7. Políticas de regulamentação pública 

 Por mais que o setor empresarial brasileiro entenda a r egulamentação dos serviços 

públicos no país como interferência política, as ações devem ter o respaldo do Estado, como 

apregoa a Constituição, exatamente pela necessidade de ordenamento social. As dez agências 

reguladoras foram criadas entre 1996 e 2 001, para fiscalizar as atividades de prestação de 
                                                           
76 Visitas procedidas nos dias 09, 11, e 12 de julho de 2012, respectivamente. Este pesquisador permaneceu cerca 
de uma hora em cada sede regional citada entrevistando cinco segurados por unidade,   sobre o sistema de 
atendimento da previdência. Este pesquisador observa que as entrevistas de segurados foram procedidas de 
forma aleatória em função da descontinuidade de contatos, via telefone e e-mail de parte da gerência regional de 
Caxias. Os contatos iniciais foram respondidos com a afirmação da servidora responsável pela agencia, Helaine 
de Pontes Ribeiro, afirmando que atenderia este pesquisador em datas previamente acertadas, fato esse não se 
concretizou, mesmo com diversas outras tentativas.      
77 Disponível em: <http://www.mpas.gov.br/vejaNoticia.php?id=44946>. Acesso em: 11 jul. 2012, às 21:09. 
78 Amostra de dados da saúde do Maranhão.  
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serviços públicos sob responsabilidade de órgãos públicos, privados e autarquias. No setor das 

telecomunicações, a ANATEL é a r esponsável pela implementação de políticas públicas no 

campo da tecnologia, como mostrado neste capítulo. 

  O serviço de telecomunicações no Brasil tem atravessado muitas fases, não apenas 

pelo desenvolvimento tecnológico global, mas também pelo cenário político que o pa ís 

experimenta após a redemocratização, em 1985. Desde esse período aos dias atuais, o setor 

das telecomunicações brasileiro vem passando por fases que impactaram diretamente a 

sociedade. Desde o lançamento do primeiro satélite nacional, a abertura do mercado para a 

TV por assinatura, a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, até a 

implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T, o poder público 

esteve à frente na condução de cada processo. Em cada fase citada, discussões públicas sobre 

os interesses empresariais e públicos foram manifestados concordando ou c ontrapondo as 

decisões do Estado. 

  A implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre ainda está se 

ajustando, não apenas pelas buscas de modelos de negócios das empresas de radiodifusão 

brasileiras, mas também pelo entendimento do c omplexo marco legal que regulamenta o 

setor. Os dispositivos legais que tramitaram no Congresso Nacional, ou f oram estipulados 

pelos órgãos públicos dos setores de telecomunicações, indústria, tecnologia, justiça e 

comércio, são necessários e f undamentais para o exercício prático da democracia. O país 

avançou bastante com a regulamentação da Lei de Acesso Condicionado, que abrange todo o 

segmento de televisão por assinatura79 e o R egulamento dos Serviços de Radiodifusão que 

trata do segmento de TVs abertas80. No entanto, a disponibilidade plena de serviços públicos 

a comunidade via TVDI ainda não é o esperado.     

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Resolução nº 581, de 26 de março de 2012 aprova o “Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado 
(SeAC) bem como a prestação do Serviço de TV a Cabo (TVC), do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto 
Multicanal (MMDS), do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite 
(DTH) e do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). 
80 O Decreto Presidencial 8.061/13, que alterou o Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, o Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963. 
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Capítulo IV 

Indústria e mercado nacional das telecomunicações 

 

1. Articulação da indústria de telecomunicações 

Já em 2010, quando o mercado ainda estava buscando entender o potencial da TVDI, a 

indústria de aparelhos de TV já demonstrava pouco interesse em embarcar o set-top box, sob 

o argumento de aumento de custo e posterior encarecimento para o consumidor final, mesmo 

que o middleware Ginga já fosse confirmado pelo governo federal como produto livre de 

royalties. No dia 21 de junho de 2010, o então assessor especial da Casa Civil, André Barbosa 

Filho disse81: 

 
Estamos plantando uma ideia para o futuro, não para o curto prazo, mas de 
médio prazo. [...] Queremos ter um programa para a produção de 15 milhões 
de set top boxes em três anos, a partir de 2011, voltados para os lares 
brasileiros das classes D e E . Vou conversar sobre isso no governo, na 
própria Casa Civil, nos ministérios do Desenvolvimento e d a Ciência e 
Tecnologia, além da Fazenda. O governo poderia dar subsídios, embora isso 
seja o menos provável, ou algum tipo de renúncia fiscal, mesmo que sob a 
forma de contrapartida em outros produtos (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 
[s.d.]).  
 

Mesmo com o apelo do assessor da Casa Civil da presidência da república, a indústria 

não respondeu como pretendia ao poder público federal. Posteriormente, o governo federal 

precisou agir e d eterminar datas para implantação do Ginga, bem como fabricação de 

aparelhos de TV com o middleware. Na época da implantação do Ginga, a r esistência da 

indústria do setor de embarcar o G inga nos aparelhos de TV, fez o e ntão ministro das 

comunicações, Hélio Costa, discutir com o Banco do Brasil e Bradesco uma linha de crédito 

para estimular a aquisição de conversores de TV digital em forma de financiamento. 

 

2. A força dos players 

Quando se destaca a força corporativa dos players, é f undamental associar os 

distribuidores de conteúdo, que por sua vez estão associados a grandes corporações de 

comunicação, quase sempre com alguma relação comercial com mercados globais. No Brasil 

a legislação sobre o assunto passou por atualizações consideráveis entre 1995 e 2011. Canais 

nacionais produtores e distribuidores de conteúdo como SESC TV, Futura, Canal do Boi, 

                                                           
81 Informação disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22950&sid=7#.UajtrlC5fIU>. Acesso 
em: 28 abr. 2012, às 14:51. 

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22950&sid=7#.UajtrlC5fIU
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Esporte Interativo, entre outros, ainda têm limitações para estar presentes em operadoras de 

TV por assinatura nas três modalidades. Parte por cláusulas contratuais parte por estratégias 

comerciais ou de  disponibilidade tecnologia (transponder de satélite) em que as operadoras 

optam por ofertar em seu line up, alguns canais em detrimento de outros. Em um mercado 

cada vez mais segmentado e que busca retorno publicitário e institucional, parte da população, 

que integra o percentual de assinantes de TV paga, ainda desconhece canais de conteúdos 

educativos interessantes. O canal SESC TV, por exemplo, criado em 1997 como TV SENAC, 

depois transferida para o gerenciamento do SESC - Serviço Social do Comércio em 2006. O 

SESC faz parte do chamado “Sistema S” que integra ainda SENAC - Sistema Nacional de 

Aprendizagem Comercial e SESI – Sistema Social da Indústria, o canal disponibiliza às 24 

horas diárias gratuitamente do s eu conteúdo às operadoras de TV por assinatura, mas nem 

todas incluem o canal na oferta aos assinantes. Como parte da estratégia de marcar presença, o 

canal se paga por propaganda institucional em publicações especializadas para tentar atrair 

operadoras. Resta a estes canais, pouco ofertados pelas operadoras, o sistema de transmissão 

pela parabólica ou por streaming, sempre livre de assinatura. 

 

3. ABERT  

Esta organização de radiodifusores é a mais antiga do Brasil, criada em 1962, fruto da 

articulação empresarial na luta contra os vetos do pr esidente João Goulart ao Código 

Brasileiro de Telecomunicações. A entidade sempre demostrou forte presença nos bastidores 

da política nacional, até por que os proprietários de emissoras de rádio e TV estão ligados 

diretamente a partidos políticos e muitos são ou já foram parlamentares. 

 

4. ABRA 

A Associação Brasileira de Radiodifusores foi criada como resultado da discordância 

das empresas do Grupo Bandeirantes de Comunicação e Rede TV!, em relação às atividades 

estratégicas de interesse dos radiodifusores ligados à ABERT, da qual eram integrantes.  

Embora as cabeças de redes dos dois grupos de comunicação estão instaladas na cidade de 

São Paulo, a entidade tem sede em Brasília para facilitar as articulações de lobby no setor das 

políticas públicas de telecomunicações. A Associação iniciou oficialmente as atividades no 

dia 31 de maio de 2005.  

Mesmo com divergências de pensamento gerencial entre as entidades do setor de rádio 

e televisão aberta, ambas se mostram unidas quando os interesses afetam o setor. Basta 
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perceber a enormidade de redes regionais de emissoras de TVs abertas e canais independentes 

espalhados pelo país, como mostram a figura e o quadro a seguir. 

 

FIGURA 31 - Principais redes regionais de canais de TVs abertas no Brasil 

 
Fonte: Ministério das Comunicações, 2012.   

 
 

QUADRO 8 – Principais redes regionais de TVs Privadas em operação no Brasil  
Principais redes regionais de TVs privadas  

abertas em operação no Brasil 

Rede RBS Rio G. Sul/ Santa Catarina 

Rede Amazônica Amazonas 

Rede Paranaense Paraná 

Rede Mato-grossense Mato Grosso/Mato Grosso do Sul 

Rede Bahia Bahia 

Sistema Mirante Maranhão 

EPTV São Paulo 

TV TEM São Paulo 

Rede Anhanguera Goiás 
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Rede Massa Paraná 

TV Liberal Pará 

TV Alterosa Minas Gerais 
Fonte: O autor. 
* As 12 princiapis redes regionais de TVs privadas em operação cobrem 
cerca de 67% do território brasileiro. 

 
 

 
 FIGURA 3282 - Características do modelo de gestão 

 
Fonte: O autor; 
* Organograma com as caracteristicas do modelo de gestão dos canais de TV abertos e 
privados no Brasil. 

 

  Cada grupo de comunicação tem formato próprio de organograma, variando pelo porte 

e/ou estratégia gerencial. Não existe modelo padrão. Nos últimos anos, as emissoras têm 

optado por terceirizar alguns setores/núcleos, como característica de modelo de gestão. 

Alguns grupos de comunicação de porte médio e grande mantêm escritórios, com jornalistas e 

departamento comercial em cidades estratégicas de sua área de cobertura. 

 

 

 

                                                           
82 Arte desenvolvida por Jeferson Aparecido, a pedido e sob orientação deste pesquisador.   
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5. ABTA 

 Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) é a principal representante 

do segmento de TV fechada no B rasil. É uma associação civil, que funciona nos mesmos 

moldes das associações ligadas ao setor de TVs abertas. Entretanto, pela característica das 

relações comerciais amplas do setor, esta associação que congrega e representa distribuidores, 

programadores e fornecedores que estão envolvidos diretamente aos serviços de comunicação 

por acesso condicionado. A sede da ABTA fica na cidade de São Paulo.  

 A ABTA tem relação direta com o SETA - Sindicato Nacional das Empresas 

Operadoras de Televisão por Assinatura e de Serviço de Acesso Condicionado, uma entidade 

patronal que representa o setor de TV por Assinatura e de Serviço de Acesso Condicionado 

em todo o Brasil. É o sindicato dos operadores de TV por assinatura.  

 Estas entidades tem estreita relação com os órgãos reguladores do setor de 

telecomunicações do país. 

Superada a d ifícil fase para o pode r público e para o s etor empresarial de TV por 

assinatura, o M inistério das Comunicações retomou o pr ocesso de aberturas de novas 

operadoras. Sem liberar qualquer operadora por mais de uma década, o s etor espera por 

novidades no setor há muito tempo, o longo período de hibernação proporcionou ao governo e 

investidores conhecimento tecnológico e entendimento de operacionalização de um segmento 

promissor. Após anos de discussões e Audiências Públicas no C ongresso Nacional, em 

eventos promovidos por entidades de classe e c om participação da Ancine, ABTA e outras 

corporações do s egmento, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei Nº 12.485/11 que 

trata, entre muitos temas sobre o setor, da simples permissão sem necessidade de licitação 

pública e consequente pagamento para criação de novas operadoras de TV a cabo no Brasil. 

Os sistemas de transmissão e permissão oficial para operação de televisão no Brasil são 

diversos e já foram mais complexos. Os canais abertos (VHF e U HF) analógicos serão 

substituídos para frequências UHF digitais, conforme o d ecreto federal 5.820/06. Os canais 

por assinatura usam quatro tecnologias, como mostra a figura 33 e fora detalhado no capítulo 

2 desta pesquisa.  
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FIGURA 33 – Figura representativa dos sistemas de transmissões de TV no Brasil 

 
Fonte: MONTEIRO, 2011, p. 52-53. 

 

O sistema de concessão para operar os modelos de transmissão por assinatura também 

foram atualizados com a L ei SeAC. A complexa legislação para concessões foram 

transformadas em outorgas sem limite de permissão da quantidade de operadoras de TV por 

assinatura independentemente de tecnologia de distribuição empregada e área de cobertura. A 

Lei SeAC,  aprovado pela Resolução N° 582 de 26 de março de 2012, publicado no DOU - 

Diário Oficial da União, em 28 de março de 2012, estipulou o valor de  taxa para outorga de 

uma operadora, o preço público pelo direito de exploração do s erviço, correspondente ao 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), devendo ser pago à ANATEL nos termos e condições 

estabelecidos na Regulamentação pertinente. Essa nova realidade quebra a exclusividade de 

operadoras que atuavam em uma única região por tecnologia. Um exemplo de monopólio 

amparada na legislação anterior privilegiava a operadora NET com a exclusividade de ser a 

única prestadora de serviço por cabo na maior cidade do Brasil, São Paulo. Após a atualização 

da legislação, diversas operadoras se mobilizaram para ofertar serviço na metrópole 

paulistana e em outras grandes cidades do país. Até a finalização desta pesquisa, a capital do 

Maranhão detinha duas concessões de serviços de TV por assinatura na modalidade cabo e 

MMDS (rádio), com altíssimos valores pagos pelas outorgas de R$ 937.55,00 e R$ 

5.571.000,00, respectivamente, como mostram cópias de documentos oficiais da ANATEL 

nas tabelas 3 e 4 a seguir.    

http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documentoVersionado.asp?numeroPublicacao=276444&documentoPath=275024.pdf&Pub=&URL=/Portal/verificaDocumentos/documento.asp
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Prestadora: ACOM COMUNICAÇÕES  S/A        Endereço: 
CNPJ: 02.126.673/0001-18          RUA DA AJUDA, Nº 35, SALAS 2.901 A 2.905 - CENTRO 
            Rio de Janeiro / SP – CEP 20040915 
            Telefone: (21) 2102-7600 – Fax (21) 2102-7662 
Serviço: MMDS 
 

 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CMLCC / Rel_PanoramaCap04 
Segunda-feira, 30 de abril de 2012 

TABELA 3 - Áreas e valores de outorgas para exploração de TV MMDS no Maranhão 

  Agência Nacional de Telecomunicações 
  Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa 
  Prestadoras de TV por Assinatura por Tecnologia, endereço da sede e Área de Prestação 
 

 

 

 

Área de prestação de serviço 

UF População Urbana Domicílios 
Urbanos 

Procedimento Licitatório Preço Público pela Outorga Instrumento de Outorga: Decreto Data de Assinatura 
do 

Contrato/Termo/D
ecreto 

 

Data da 
Emissão da 

Licença 

 

Situação 

 

Término da 
Outorga Nº Data do 

recebimento 
das propostas 

Valor Mínimo Valor Ofertado Valor Pago Nº Data DOU 

Ipatinga MG 236.968 72.190 MMDS-007/97 10/10/1998 211.891,16 1.273.566,00 1.354.326,02 1.913 08/12/1998 09/12/1998 28/12/1998 17/10/2000 Em Operação 09/12/2013 

João Pessoa PB 720.785 212.472 MMDS-001/99 13/04/1999 537.259,59 552.655,00 552.655,00 8.140 27/04/2000 02/05/2000 31/05/2000 09/03/2001 Em Operação 02/05/2015 

Maceió AL 932.129 273.897 MMDS-001/99 13/04/1999 984.473,74 1.181.376,00 1.181.376,00 4.779 20/09/1999 23/10/1999 30/11/1999 06/10/2000 Em Operação 23/10/2014 

Manaus AM 1.792.881 458.378 MMDS-001/99 13/04/1999 1.013.261,51 1.026.455,00 1.026.455,00 4.777 20/09/1999 23/09/1999 30/11/1999 20/09/2000 Em Operação 23/09/2014 

Natal RN 803.739 235.522 MMDS-001/99 13/04/1999 680.863,55 919.167,00 919.167,00 4.781 20/09/1999 23/09/1999 30/11/1999 21/09/2000 Em Operação 23/09/2014 

São Luis MA 958.522 262.403 MMDS-001/99 13/04/1999 928.237,24 937.555,00 937.555,00 4.778 20/09/1999 23/09/1999 30/11/1999 12/02/2001 Em Operação 23/09/2014 

Teresina PI 767.557 210.093 MMDS-001/99 13/04/1999 506.128,67 516.255,00 516.255,00 4.782 20/09/1999 23/09/1999 30/11/1999 16/04/2001 Em Operação 23/09/2014 

Volta Redonda RJ 257.686 84.268 MMDS-007/97 10/10/1998 206.200,56 2.536.567,00 2.697.417,09 1.803 18/11/1998 19/11/1998 28/12/1998 28/04/2000 Em Operação 19/11/2013 

Total  6.470.267 1.809.223  5.068.316,02 8.943.596,00 9.185.206,11        
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Prestadora: TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA       Endereço: 
CNPJ: 02.995.233/0001-05          AVENIDA COLARES MOREIRA, 1005 – SÃO FRANCISCO 
            São Luís / MA – CEP 65075441 
            Telefone: (55)(98) 2108-7272 
            e-mail: gabriellb@ativanet.com.br 
Serviço: TV a Cabo 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 

TABELA 4 - Áreas e valores de outorgas para exploração de TV a Cabo no Maranhão 

  Agência Nacional de Telecomunicações 

  Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa 
  Prestadoras de TV por Assinatura por Tecnologia, endereço da sede e Área de Prestação 

 
 
 
 
 
 

 

Área de prestação de serviço 

UF População Urbana Domicílios 
Urbanos 

Procedimento Licitatório Preço Público pela Outorga Instrumento de Outorga: Decreto Data de Assinatura 
do 

Contrato/Termo/D
ecreto 

 

Data da 
Emissão da 

Licença 

 

Situação 

 

Término da 
Outorga Nº Data do 

recebimento 
das propostas 

Valor Mínimo Valor Ofertado Valor Pago Nº Data DOU 

São Luís MA 958.522 262.403 TVC-002/99 14/10/1999 1.723.917,00 5.571.000,00 5.571.000,00 6.630 29/02/2000 02/03/2000 04/04/2000 05/10/2000 Em Operação 02/03/2015 

Total  958.522 262.403  1.723.917,00 5.571.000,00 5.571.000,00        
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 Os limites geográficos e de quantidade de operadoras de TV no sistema cabo foram 

excluídos da legislação. Conhecida como Lei SeAC – Lei de Acesso Condicionado, as 

possibilidades de produção, exibição com participação de profissionais brasileiros, por cota, é 

considerado um dos grandes avanços para o s etor. Durante o 8º Festival Internacional de 

Televisão, que aconteceu no R io de Janeiro em outubro de 2012, o di retor da produtora 

Conspiração, Luis Antônio Silveira afirmou que a implementação da Lei e as cotas exigidas 

trazem audiência para a TV por assinatura porque o “brasileiro gosta de se ver na TV, na sua 

língua, no s eu país, gosta de se ver na tela e se identificar. A grande prova disso é a TV 

aberta, que tem praticamente 90% de suas produções produzidas aqui” (TELA VIVA, Nº 38, 

nov. 2012). De fato, a Lei é u m divisor de parâmetros para o mercado porque incentiva a 

produção nacional e determina que a programação e o e mpacotamento dos canais fechados 

priorizem conteúdo nacional produzido por empresas nacionais. Considerado o grande avanço 

da Lei, a ocupação da grade de pelo menos 3h30 por semana de conteúdo nacional e de 

produção independente em horário considerado que vai das 18h às 24h nos canais abertos e 

fechados convencionais, das 11h às 14h e  das 17h às 21h e m todos os canais brasileiros 

fechados de séries, filmes, documentários e animação, segmentados para crianças e 

adolescentes.  

  

TABELA 5 - Tecnologias de TV por assinatura em operação no Brasil 
Tecnologia Total Em Operação  Em Instalação 

MMDS 81 78 3 

TV a Cabo 262 242 20 

DTH 14 14  

TVA 25 25  

Total 382 359 23 
Fonte: ANATEL, 2012. 

 

 Até a publicação da Lei da TV por Assinatura (12.485/11), os serviços de televisão por 

assinatura seguiam normas próprias conforme a tecnologia que utilizavam. Com a nova Lei, 

todos são enquadrados no Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). No início de 2013, a  

operadora de TV DTH Sky questionou83 a nova Lei, sob o a rgumento de que tal 

obrigatoriedade de cotas prejudicava a l iberdade de escolha dos consumidores e era uma 

                                                           
83 Informação disponível em: <http://www.culturaemercado.com.br/noticias/anuncio-da-sky-contra-lei-12-485-
gera-protesto-de-produtores-audiovisuais/>. Acesso em: 11 de mai. 2013, às 09:31. 
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forma de controlar o conteúdo por parte do governo, uma espécie de censura. O crescimento 

do mercado de televisão paga no B rasil apresenta avanço anualmente, como mostram os 

dados da ANATEL na tabela a seguir. Em 2012, A TV por assinatura superou em faturamento 

a TV aberta. No ano passado, ainda segundo a ABTA, o f aturamento foi R$ 5,4 bilhões, 

contra R$ 4,2 bilhões da TV aberta no mesmo período, sendo que 95% da receita é 

provenientes da base de assinantes.  

 

TABELA 6 - Tecnologias de cobertura da TV por assinatura no Brasil até 2012  
Municípios atendidos por serviço de TV por assinatura no Brasil 

DTH MMDS e CABO 
Municípios Total de municípios População N° de domicílios 

5.565 464 / 8,30% 104.470.346 / 54,80% 32.343.000 / 65,90% 
Fonte: ANATEL, 2012. 

  

 

TABELA 7 - Prestadoras de Serviços de TV por assinatura por tecnologia  
Tecnologia Número de prestadoras 

MMDS 28 

TV a Cabo 89 

DTH 14 

TVA 23 

Prestadoras por Serviço Total – 154 
Fonte: ANATEL, 2012. 

 

GRÁFICO 1 - Percentual de assinantes de TV paga por tecnologia no Brasil  

 
Fonte: ANATEL, 2012.  
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O crescimento registrado de 3,8% no primeiro trimestre de 2013, comparado ao 

mesmo período de 2012, alcança 22,9% do total de assinantes. 

  

GRÁFICO 2 - Evolução do número de assinantes de TV por assinatura  

 
Fonte: ABTA/ANATEL, 2013. 

  

6. Operadoras em ambientes de convergência 

O novo cenário de regulamentação nacional possibilitou o s urgimento de novos 

operadores e a chegada ao país de grupos transnacionais, certo que o Brasil é um território 

enorme com múltiplas possibilidades de expansão. Para a sociedade, a nova realidade pode 

proporcionar condutas de concorrência e possíveis melhorias a custo mais acessíveis pelos 

serviços, ainda hoje, considerados muito caros para o qua dro da economia nacional de um 

país com dimensões e realidade do país, díspares. As antigas companhias que detinham o 

monopólio dos serviços precisaram rever as políticas de exploração comercial dos seus 

serviços para não desaparecerem do mercado. Cabe, então, ao poder público o papel de 

regulador que deve buscar o e quilíbrio entre operadores no â mbito da concorrência e 

prestação de serviços, assegurando a população serviços de telecomunicações adequados. 

A nova realidade de mercado televisivo com a c hegada das “teles” vêm formatando 

um novo desenho no setor midiático brasileiro. Até mesmo o diretor de televisão e investidor 

em comunicação privada José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (2011, p.458) afirma que é 

importante considerar a entrada das empresas de telefonia no mercado de televisão, porque 
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essa realidade vai acelerar o processo de acesso à banda larga robusta e facilitar o crescimento 

da televisão educativa por meio de novas tecnologias. As companhias telefônicas já são 

realidade no mercado de Televisão, principalmente canais por assinatura, que devem seguir 

normas brasileiras quanto à porcentagem de veiculação de conteúdo em suas telas, colabora 

para a d iversidade e cr escimento do campo de atuação dos profissionais prestadores de 

serviços em comunicação audiovisual. Na prática, o resultado imediato se concentra nos 

grandes centros distribuidores de conteúdos via satélites, mas a legislação brasileira permite 

que os grupos de telecomunicações, brasileiros e estrangeiros, já se mobilizam para fusões e 

aquisições em regiões fora do eixo São Paulo-Rio-Brasília-Porto Alegre. 

 

7. Modelos de negócios de telecomunicações 

 O entendimento mais apurado dos meios de comunicação e seus impactos 

provocados pelo avanço ininterrupto da tecnologia precisam ser analisados com profunda 

cautela. Não é esse avanço que vai trazer soluções mágicas e salvadoras para a humanidade. 

Na verdade, esse cenário de muitas possibilidades tecnológicas deve propiciar ao homem 

nada muito além de acesso a serviços e conhecimento, que naturalmente devem passar pela 

democratização de informações, pois a onipresença dos meios, que já é bastante acentuada 

no mundo, não pode ser confundida como a ‘saída final’ para transpor qualquer obstáculo 

ou uma crença quase mágica de soluções, atrelada ao seu grande poder, Lazarsfeld e Merton 

(1977b, p.231). Nas últimas duas décadas, o mundo das comunicações convergiu em grande 

escala. É tanta informação, conforme afirma Squirra e Becker, que o “modismo conceitual 

do universo digital tem valorizado a constante e mesmo genérica aplicação dos princípios da 

convergência”. O autor ainda declara: 

 

De fato, a convergência tecnológica deve ser entendida como a chegada de 
uma vasta proliferação de instrumentos, sobretudo digitais [...] o termo logo 
recebeu amplitude com o linguajar deslumbrado e futurista dos tecnólogos 
comunicacionais e das empresas midiáticas. Encontra-se hoje, razoavelmente 
assimilada nos distintos cenários científicos e comerciais pela concordância 
de que as tecnologias, sobretudo as de comunicação devem [...] possibilitar 
conexões e aco plagens e trocar dados entre si [...] que se tornaram 
fundamentais para a comunicação em todas as suas dimensões (SQUIRRA; 
BECKER 2009c, p. 44-45). 
 

Com a tecnologia, os modelos de negócio se reinventam e propiciam surgimento de 

canais de comunicação que oferecem conteúdos diversificados a preços atrativos. O sistema 

de distribuição de conteúdo Over The Top (OTT) (a ser detalhado no item 7.2), mostra  que o 
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usuário tem possibilidade de imersão em um ambiente liberto da ditadura das grades de 

programação de canais de televisão abertos ou por  assinatura é um dos novos modelos de 

negócios que traz novas experiências de acesso sob demanda. 

 

7.1 TVs conectadas  

As TVs conectadas ainda não funcionam com sistemas operacionais robustos, como os 

demais dispositivos. A programação de aplicativos em Smart TVs roda atualmente Java Script 

ou HTML5, idêntico aos apps de navegadores web.  A  falta de um sistema operacional 

padrão, como o Android, é o pr incipal problema que os desenvolvedores e p rogramadores 

enfrentam para que os serviços oferecidos se mostrem de qualidade.  Criada então, a Smart 

TV Alliance, que propõe a unificação da plataforma de desenvolvimento, mas essa realidade 

ainda se mostra inconsistente no Brasil. Os apps carecem de plataformas robustas para rodar. 

“Somando os aplicativos disponíveis em lojas virtuais das fabricantes Samsung, Philips, LG e 

Sony, o núm ero chega a aproximadamente 2.400, enquanto a Google Play e a App Store 

juntas oferecem mais de 1 bilhão de apps”, escreveu Lucas Agrela em reportagem publicada 

no jornal Folha de São Paulo, em 27 de maio de 2013. Os apps nacionais para Smart TV são 

desenvolvidos com tecnologias que aproveitam ao máximo a câmera e o sensor de movimento 

disponibilizado em alguns modelos de aparelhos de TVs. 

A outra face desse avanço tecnológico é a i ncógnita que, por enquanto, continua em 

aberto: como vão se ajustar os departamentos de OPEC – Operações Comerciais84 dos canais 

de televisão tradicionais, que têm como oferta principal conteúdos quase sempre produzidos 

por eles mesmos e que são exibidos em horários predeterminados pelas emissoras?  O s 

aparelhos de TV com HD cada vez mais robusto e ac esso aos provedores de conteúdos, 

principalmente filmes e documentários disponibilizados no s istema sob demanda, já estão 

provocando reflexões e busca de alternativas às agências de publicidade do mundo inteiro, 

afinal, não mais será o telespectador que vai se adaptar à conservadora grade de programação 

dos radiodifusores, mas acontecerá o inverso. Outro ponto bastante favorável ao usuário de 

TV conectada é a cultura da usabilidade do controle remoto, bastante diferente dos rituais de 

acesso e n avegação na plataforma Internet, que utiliza diversos softwares e linguagens por 

vezes muito complexos. E como as centenas de softwares espalhados pelo universo virtual 

não foram desenvolvidos para rodar em apenas uma marca padrão de computador pessoal 

(exceto os da Apple, que usa plataforma específica para uso de seus próprios produtos e 
                                                           
84 Também chamado de departamento de operações comerciais, responde por toda a relação entre empresas de 
radiodifusão e anunciantes, observando as regras do mercado publicitário.  
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acessórios), as marcas de televisores presentes no mundo, aliados aos restritos cinco padrões 

de TV digital existentes hoje no m undo, adotados por um ou outro país, facilitam as 

possibilidade de conversa integrativa entre canais de televisão abertos e TVs conectadas. 

Esse modelo de negócio não carece de concessão pública, pois o processo de 

distribuição de conteúdo se dá inteiramente pelo uso de redes privadas dedicadas, diferente do 

sistema de concessão pública que se utiliza de espectro, gerenciado no Brasil pela Anatel, 

como determina legislação federal em vigor. Para que o usuário possa acessar o sistema Smart 

TV a legislação brasileira exige apenas que o programador disponibilize o “termo de uso” do 

serviço, para que o usuário tome ciência e aceite, ou não, o que propõe o referido termo. 

Os aplicativos mais comuns previamente instalados nos aparelhos smart são o Vimeo, 

You Tube, Crackle e Net Flix, Terra TV e S kype. A tecnologia smart permite conexão a 

outros aparelhos, como celular, tablet, notebook, videogames, blu-ray, home theater e set-top 

box. A qualidade de sinal é proporcional à produção do conteúdo exibido pelo player e ao 

sistema de cabeamento disponível no modelo do aparelho. Conexões por cabos UHF e RCA 

são desaconselháveis, em detrimento dos padrões USB e HDMI, que preservam a qualidade 

próxima da original. Mas investir na compra de um aparelho de Smart TV não significa 

acesso fácil à Internet como computadores de mesa, também chamados de desktops. Acessar 

jogos e conteúdo com qualidade audiovisual razoável requer banda larga mínima de 10 Mega 

byte e processador robusto, o que  ainda é muito raro nesse tipo de aparelho de TV, como 

mostra reportagem publicada no jornal o Estado de S. Paulo85, em 7 de julho de 2013.  

 

O aparelho de televisão ideal do brasileiro é grande, conectado à Internet e 
com tela de alta definição [...] vende-se cada vez mais telas acima de 46 
polegadas e televisores que acessam a internet. Tecnologias LED e Full HD 
já é praticamente padrão [...] Um dia, todas as TVs serão conectadas, 
afirmou André Sakuma, gerente de produto para área de TV da Samsung. 
(ESTADÃO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Informação disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/brasileiro-quer-tvs-maiores-e-smart/>. Acesso 
em: 09. Jul. 2013, às 14:11. 
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FIGURA 34 – Possibilidades de recursos tecnológicos da Smart TV 

 
Fonte: Jornal o Estado de S. Paulo, edição digital de 7 de julho de 2013. 

 

A LG calcula que 70% de seus aparelhos de TV comercializados no Brasil em 2013 

terão acesso à Internet, segundo Fernanda Summa, gerente de MKT de entretenimento 

doméstico da empresa. 

Os aparelhos de TVs conectadas buscam ofertar ao consumidor conteúdo por meio de 

aplicativos, na maioria de acesso pago, exatamente o contrário do que propunha o projeto do 

governo brasileiro para a TVDI aberta, mas que até a finalização desta pesquisa ainda não 

havia sido implantada no país, como será detalhadas no capítulo 5. 

 

7.2 OTT – Over The Top 

A diversidade dos players cresce não apenas pela robustez conquistada no mercado 

das grandes operadoras que oferecem possibilidades de acesso a pacotes no f ormato de 

serviços não lineares, como o Over The Top (OTT) e Video on Demand (VOD). A operadora 

NET oferece o sistema de acesso On Demand pelo canal NOW. Lançado em abril de 2011, o 

canal é o primeiro a ser oferecido por uma grande operadora de cobertura nacional, embora o 
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acesso do assinante esteja sendo implantado gradativamente nas grandes praças e vai seguir 

para as cidades de menor porte em função da necessidade de instalação de fibra ótica que 

suporte capacidade de rede robusta para os comandos de play, pause, forward e rewind. A 

Sky oferece conteúdo, mas apenas no sistema push-VOD, que entrega na plataforma DVR – 

Digital Video Record do assinante, embarcado no set-top box disponibilizado pela operadora. 

A operadora Claro oferece o sistema PenVR.  

É imprescindível destacar que o OTT não funciona da mesma forma do sistema Pay-

per-view, em que o assinante tem a seu dispor conteúdo de VOD por pacotes ou eventos. No 

sistema OTT, o assinante conecta e assiste em tempo real ou por programação conforme seu 

interesse de horários, já o sistema VOD, o diferencial é o  acesso em horários determinados 

pela operadora. O conteúdo segue sendo exibido e o usuário acessa a grade de programação 

limitada e determinada pela operadora. No OTT, o usuário é o programador do conteúdo de 

seu interesse. Os modelos de distribuição de conteúdo OTT, VOD e TVs conectadas, juntas 

resultam na TV Everywhere86, que atrai o usuário exatamente por que ele busca acessar o que 

é do s eu interesse em dispositivos multiplaforma a qualquer hora e de qualquer lugar que 

permita conexão de rede. As tecnologias que convergem para a second screen87 são 

excelentes ferramentas para fidelização de consumidores que buscam alternativas aos canais 

com grades pouco dinâmicas e desinteressantes. 

  

                                                           
86 Modalidade de televisão que permite ao usuário assistir conteúdo a qualquer hora, em qualquer lugar e por 
meio de qualquer dispositivo.  
87 Conceito em que o usuário interage com a p rogramação de players (gravados ou a o vivo) por meio de 
dispositivos móveis ou portáteis. 
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FIGURA 35 - Solução de Mídia Over The Top  

 
Fonte: eitv.com.br. 
* Desenvolvida no Brasil para distribuição de conteúdo via internet aberta através de redes não 
gerenciadas para todos os dispositivos com Ginga embargado. 
 

 A plataforma OTT entrega conteúdo audiovisual não apenas para TVs conectadas, mas 

também para tablets, smart phones e set-top boxes via Internet e não necessita de uma rede 

exclusiva para a distribuição do conteúdo. Além de entretenimento, o OTT pode ser utilizado 

em aplicações no mercado financeiro, ensino a distância e canais corporativos. A expansão de 

assinantes dos serviços de conteúdo via streaming cresceu vertiginosamente. Nos Estados 

Unidos, a base conquistou 2,03 milhões de assinantes88, chegando a 27,91 milhões de 

pagantes. No cômputo dos mercados internacionais, a base de assinantes chegou a 1,02 

milhão de assinantes e 6,33 milhões de pagantes (TELETIME, 2013). No Brasil, o mercado 

segue em crescimento à medida que a banda larga se torna mais acessível e, por conseguinte 

potencializam as vendas de TVs conectadas, tablets, smart phones e, em alguns casos, set-top 

boxes exclusivos para acesso a o peradoras Over The Top. No Brasil, o sistema OTT, que 

começou a ser ofertado aos clientes a partir de 5 de setembro de 2011, sendo o primeiro país 

da América Latina a ter acesso ao serviço. A empresa, criada em 1997, surgiu fazendo entrega 

                                                           
88 Disponível em: <http://www.teletime.com.br/22/04/2013/netflix-fatura-us-1-024-bilhao-com-lucro-de-us-3-
milhoes/tt/338178/news.aspx>.  Acesso em: 11 jun. 2013, às 03:22.  
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de filmes alugados pelo correio, atualmente operando com o sistema streaming. A companhia 

informou89 que dois anos após ser criada nos EUA, faturou em torno de U$ 1,67 bilhões, 

cobrando taxa de U$ 8,99 ao mês entre os mais de 15 milhões de clientes. Em 2011, fechou o 

ano com 600 mil novos clientes. Com a expansão do mercado no Brasil, operadoras como a  

gigante americana Apple e a empresa Vudu, que já oferecem o s erviço no país com 

plataforma fechada em set-top box exclusivo. 

  

QUADRO 9 - Maiores operadoras de OTT em operação no mercado brasileiro 
Operadora Criação Origem 

Net Flix 1997 EUA 

Meu Filme.TV 2011 Brasil 

Vivo Play TV 2012 Brasil 

Sky Online 2012 Brasil 

Telecine Paly 2012 Brasil 

Muu 2012 Brasil 

Net Movies 2011 Brasil 

Now 2011 Brasil 
 Fonte: O autor 

 
Um dos pontos nevrálgicos da fragilidade do s istema de TVD no B rasil, além do 

modelo de negócio vislumbrado pelas emissoras geradoras é a diversidade de set-top box 

embarcados em alguns aparelhos de TV. Por determinação legal, no Brasil o set-top box deve 

ter apenas o middleware Ginga. Acréscimo de novos aplicativos e o utros recursos 

tecnológicos fica a critério dos fabricantes. O processo se torna mais complexo e confuso para 

o telespectador-consumidor, quando a oferta de conteúdo passa pela TVDI conectada. A 

Anatel e o Ministério das Comunicações têm feito reuniões com representantes da indústria e 

dos operadores em busca um “home gateway” 90, ou caixa conversora, que seja compatível 

com protocolos de comunicação técnica padrão e i ntegrada para o país.  Esta caixa digital 

permite que todos os distribuidores de conteúdos adotem um middleware de linguagem única 

para acesso dos usuários. Embora o middleware brasileiro Ginga seja robusto e suporte 

diversos dispositivos para rodar em plataforma MPEG4, existem alguns limites de acesso 

                                                           
89 Informação disponível em: <http://www.teletime.com.br/22/04/2013/netflix-fatura-us-1-024-bilhao-com-
lucro-de-us-3-milhoes/tt/338178/news.aspx> Acesso em: 2 de abril de 2013, às 18h32. 
90 Uma espécie de caixa híbrida que suporte o ISDB-T (pelo ar) e a plataforma IPTV (rede dedicada). 
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como a TV HD, 3D, DVR, modem de acesso à b anda larga, set-top boxes de pontos 

adicionais, roteador Wi-Fi, e todos os canais OTT. O acesso a todos estes dispositivos requer 

uma DMA – Digital Media Adapter, que permite acesso OTT às plataformas da Apple TV, 

Google TV, e Amazon Video On Demand, que utilizam plataformas específicas. Em 2012, o 

FCC – Federal Commite of Communications, órgão regulador das telecomunicações dos 

Estados Unidos determinou que a partir de 31 de dezembro daquele ano, as operadoras de TV 

por assinatura utilizem apenas um set-top box padrão para permitir acesso a todos os serviços 

de conteúdos em telecomunicações (TV, rádio, telefone, Internet, OTT e I PTV) nas 

residências conectadas a Internet91. 

 

7.3 IPTV 

A tecnologia de IPTV - por protocolo de Internet ainda é pouco conhecida e explorada 

no Brasil. “Esta tecnologia utiliza redes privadas seguras para entregar conteúdo de vídeo aos 

consumidores” (LIMA JUNIOR, 2009, p.374). A modalidade de IPTV tem previsão de 

crescimento para até 181,1 milhões de acessos no mundo em 2017, segundo pesquisa da 

Pyramid Research divulgada em 2 de  abril de 201292. Os mercados de maior crescimento 

proporcional serão América Latina e da região da África e Oriente Médio. Ainda assim, esses 

números são bastante acanhados para a tecnologia, que até 2012 tinha seu patamar 

representativo global de apenas 2,1%. Desse porcentual, em 2012, o mercado de maior 

expressão no mundo se concentrava na região Ásia-Pacífico, com 45,3% (38,2 milhões de 

assinantes) da base total global. A pesquisa apontou ainda que os três países com maior 

participação, são China, França e Estados Unidos – cada um com mais de 10 m ilhões de 

assinantes. A Europa Ocidental e a América do N orte representam 14,4% e 8,8%, 

respectivamente, enquanto na América Latina e na região da África e Oriente Médio, a 

penetração é de apenas 0,6% e 0,3%, respectivamente. 

 A expansão do sistema de acesso via IPTV tem crescido no Brasil, segundo Relatório 

da Dataxis consultoria, apresentado em outubro de 2012. O relatório intitulado “Mercado de 

IPTV no Brasil 2012-2017”, informa que até 2017, o Brasil terá 3,9 milhões de usuários de 

IPTV, o que representaria 9% da base de assinantes de TV paga no Brasil, nesse período. O 

relatório informa também a possibilidade de surgimento de cerca de 200 novas operadoras de 

TV por assinatura. Esse crescimento será possível em função da Lei SeAC, que permite 

                                                           
91 Informação disponível em Revista Tela Viva Nº 228, p.34-35, ano 2012. 
92 Informação disponível em: <http://www.telaviva.com.br/02/04/2013/iptv-tera-181-1-milhoes-de-acessos-no-
mundo-em-2017/pt/335057/news.aspx>. Acesso em: 2 de abril de 2013, às 11h36. 
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criação de novas operadoras sem a burocracia do processo licitatório e altos preços para novas 

concessões. No âmbito mundial o mercado projeta dados de 1,8 bilhão de TVs conectadas até 

2016, ou 570 milhões de residências. 

 

7.4 O mercado do vídeo game 

Com o r eboliço do m ercado de player de conteúdo próprio para televisão e com o 

avanço da Internet, o mercado dos games cresce em velocidade surpreendente. Produtos de 

TV podem se transformar em games e estes ainda podem migrar para o cinema. Essa indústria 

já ultrapassou 20 bi lhões de dólares somente nos Estados Unidos, com previsão de que até 

2014 seja o s egmento que vai abocanhar uma grande fatia do bolo publicitário, conforme 

estudos da Global Entretainment and Media Outlook 2009-2014, da especializadíssima Price 

Waterhouse Coopers (PWC).93 Esse crescimento se dá em função também da produção de 

conteúdo interativo, por partes das produtoras, que investem em jogos, no s ite e aplicativos 

para celulares das séries de animação já disponíveis em alguns canais de TV abertos ou 

fechados. Mas uma vez, o potencial das TVs conectadas se faz presente ampliado à 

disponibilidade de conteúdo interativo, sem a necessidade de acesso aos dispositivos móveis, 

apenas.       

 

7.5 Canais Out-home   

 No enorme processo de avanço continuo dos canais de comunicação, o s istema out- 

home se expande principalmente nos grandes centros urbanos. A categoria de comunicação 

out-home explora espaços antes ignorados pelas agências de publicidade. É fundamental 

perceber a t ênue diferença entre canal out-home e canais corporativos. O primeiro foca o 

público em geral que transita em locais privados e públicos, quase sempre em equipamentos 

que prestam serviços públicos, por meio de permissão do poder concedente, como mostra o 

quadro 10. Os canais corporativos focam comunicação comercial em equipamentos instalado, 

preferencialmente em ambientes privados, mas que prestam serviços à população. 

 

 

 

 
                                                           
93 Informação disponível na Revista Tela Viva sob o título “O poder do Play”, Editora Glasberg número 212, de 
janeiro de 2011, pagina 22. Cabe destacar que a ex pressão “Play” usada nesta informação se restringe a 
ferramenta vídeo game e não ao player distribuidor de conteúdo audiovisual em canais de TV abertas ou por 
assinatura.  
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QUADRO 10 – Canais corporativos Indoor 
Bus TV 
Sede: São Paulo 

Disponibiliza conteúdo no i nterior de ônibus coletivos que prestam 
serviços nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, 
Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Sorocaba e São Luís. 

Elemídia 
Sede: Barueri, SP 

6.369 pontos em 51 c idades das cinco regiões do Brasil e mais 170 
pontos na Argentina. 

TV Minuto 
Sede: São Paulo 

Monitores instalados em todos os vagões dos trens das linhas azul, 
vermelha, verde e lilás do Metrô de São Paulo. 

Azul Sky 
Sede: São Paulo 

Conteúdo de 48 canais ao vivo e n ove canais com programação 
gravada da operadora de TV na maioria das aeronaves da empresa 
Azul. 

Fonte: o autor 

 

7.6 Empreendedores start-ups          

 Com o crescimento e avanço do mercado das telecomunicações no mundo, surgiram 

conceitos de pequenas empresas como companhias e depois conglomerados poderosos de 

Tecnologia da Informação. Essas modalidades de empresas são focadas em serviços até então 

pouco difundidos, justamente porque produzem para segmentos muito específicos do mercado 

de TI. Historicamente, este modelo de negócio nasce da iniciativa de empreendedores que 

conhecem demandas de ambientes de telecomunicações em rede. São as chamadas start-ups, 

(empresas iniciantes que apresentam inovações muito específicas para o mercado de 

empreendedores em Tecnologia da Informação). As start-ups desenvolvem plataformas e 

aplicativos para Internet para outras companhias de telecomunicações auxiliando na conexão 

e produção de soluções de serviços virtuais. No Brasil, esse mercado tem crescido fortemente 

desde a década de 2010. Uma dessas empresas brasileiras, a Synapseshub, conforme mostra a 

figura 36 na página seguinte, lançou94 em janeiro de 2013 u ma plataforma na Internet que 

auxilia empresas que estão iniciando no mercado, conexão com profissionais e potenciais 

investidores. Esta empresa oferece aos interessados em empreender, via portal eletrônico de 

negócios, a possibilidade de criar uma empresa virtual e um plano de negócios pertinentes. 

 

 

 

 

                                                           
94 Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1277584-boom-de-start-ups-no-
pais-estimula-novos-negocios.shtml>. Acesso em: 06 dez. 2012, às 2h45. 
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FIGURA 36 – Possibilidade de novos negócios por meio de Start-ups 

 
Fonte: Folha Uol, em 13/05/2013.   
  

 Um dos atrativos das start-ups é que os empreendedores se apresentam como 

conhecedores de demandas das grandes corporações, mesmo não sendo especialistas em 

atender tais necessidades. Para isso, ofertam soluções virtuais que auxiliam quem, de fato, tem 

conhecimento aprofundado do que carece as grandes corporações, e estas por sua vez buscam 

especialistas em soluções específicas. Para que um start-up dê resultados é fundamental que 

ela fomente a criação e expansão de uma rede segmentada sobre o que se busca. Para isso, são 

criados fóruns para discussões temáticas específicas. No Brasil, um dos ambientes físicos 

responsáveis pela difusão das star-ups tem sido o Campus Party, que atrai empreendedores e 

investidores que buscam modelos de soluções para seus negócios. Exatamente por serem 

empresas que oferecem diversas soluções, existe um giro de negócios crescente, em que cada 

solução é cobrada na forma de assinatura mensal. A solução disponibilizada para os serviços 

oferecidos via plataformas virtuais são bastante diversificadas. Vai desde assessoramento 

jurídico, clipagem e monitoramento de conteúdo, passando pela consultoria para 

contabilidade e ferramentas gerenciais, controle de frotas veiculares, operacionalização de 

setores específicos de empresas, segurança virtual, controle de clientes e até envio de e-mails 

de alerta ou orientações da empresa, direcionados a cl ientes que fazem uso de determinado 
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serviço ou produto. Em 2013, a start-up norte americana Shazam, que desenvolve aplicativos 

para smartphones recebeu investimento de 40 milhões de dólares do m agnata das 

telecomunicações, o mexicano Carlos Slim95. 

O investimento foi justificado porque até então a pequena empresa que ajudava os fãs 

de música na identificação de nome das canções que estavam ouvindo partiria para expansão 

de seus negócios, agora no ambiente televisivo, em que um aplicativo vai reconhecer trilhas 

de comerciais e direcionar o telespectador para o site da marca da propaganda exibida naquele 

momento.  

 Grande parte das start-ups desenvolve aplicativos e soluções para lojas de apps, que 

fazem uso intenso em dispositivos móveis e TVs conectadas, principalmente. Em dezembro 

de 2012 o S enado Federal brasileiro aprovou uma emenda para liberação de R$ 40 milhões 

para o pr ograma “fomento de conteúdos digitais criativos” 96. Na prática, o Senado está 

incentivando o desenvolvimento de aplicativos e conteúdos para plataformas digitais além dos 

dispositivos TVDI (Ginga). O dinheiro foi carimbado também para o desenvolvimento de 

aplicativos para TVs conectadas, tablets, smartphones e OTTs. Itens que vão além dos 

recursos do middleware Ginga. No ambiente de telecomunicações focada em cinema, rádios e 

TV digital interativa, surgem cada vez mais aplicativos que redesenham o hábito do 

consumidor de conteúdo audiovisual, já que o c onceito de consumidor passivo não se 

enquadra na finalidade do universo digital. Ainda que acessar canais de conteúdo segmentado 

por assinatura em determinado país ou região esteja legalmente atrelado ao pagamento de 

taxas, compras pré-paga como do sistema Over The Top ou uma mensalidade, o mercado das 

start-ups oferece aplicativos chancelados pelas distribuidoras de conteúdos (canais e/ou 

emissoras), que permitem acessá-los sob demanda. Dispositivos móveis como smartphones, 

tablets e GPS, são processadores cada vez mais comuns para difusão e expansão das start-ups 

 Outra start-up que tem crescido consideravelmente no Brasil é “O Consulte Aqui”, 

que desenvolveu um portal, registrado com mesmo nome e que possibilita o agendamento 

online de consultas médicas. Com sede física na cidade do Rio de Janeiro, o serviço já está 

disponível em 23 cidades dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 

e São Paulo. O conceito do portal é ofertar serviço de saúde por meio de profissionais de 

saúde cadastrados. Até maio de 2013, esses profissionais já somavam mais de 1.500, com 

                                                           
95 Disponível em: <http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE96701J20130708>. Acesso em: 02 ago. 
2013, às 09:55. 
96 A emenda é destinada exclusivamente para empresas e polos de tecnologia que desenvolvem soluções 
inovadores no setor de conteúdos digitais. Informação disponível em: <http://senado.leg.br>. Acesso em: 02 jun. 
2013, às 09:38.  
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expectativa de superar 3 mil até o final de 2013. A empresa trabalha ainda com uma rede de 

atendimento superior a 100 convênios médicos diferentes. A empresa, que iniciou com o 

apoio de 26 colaboradores, informa que investiu inicialmente o valor aproximado de R$ 1 

milhão.  Em entrevista ao portal Convergecom, o sócio da empresa Rafael Ceolin diz que 

“acredita no conceito de trazer um serviço historicamente off-line (contato telefônico) para a 

modalidade online e, dessa forma, contribuir para que o paciente possa agendar consultas 

médicas de forma rápida e s imples” 97. Para que o serviço funcione, o modelo de negócio 

adotado pela start-up é simples. O paciente faz seu cadastro e busca no portal o especialista 

de seu interesse e que são credenciados no seu plano de saúde na região onde se encontra.  

Para o paciente não existe custo, mas para os profissionais que têm interesse em prestar seus 

serviços, é cobrado uma mensalidade. A empresa informa que o foco do seu público- alvo é 

exatamente pessoas que têm hábito de acessar a Internet, na faixa etária de 20 aos 50 anos e 

buscam na rede facilidades dos serviços de saúde e qualidade de vida. Esse modelo de 

negócio focado na prestação de serviço das operadoras de planos de saúde privadas já estava 

integrada ao projeto da TVDI proposto pelo governo federal e possível por meio do 

midelleware Ginga, conforme está apresentado no capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Informação disponível em: <http://convergecom.com.br/tiinside/services/29/05/2013/portal-permite-o-
agendamento-online-de-consultas-medicas/#.UfypkW30jSg>. Acesso em: 29 mai. 2013, às 17h25. 

http://convergecom.com.br/tiinside/services/29/05/2013/portal-permite-o-agendamento-online-de-consultas-medicas/#.UfypkW30jSg
http://convergecom.com.br/tiinside/services/29/05/2013/portal-permite-o-agendamento-online-de-consultas-medicas/#.UfypkW30jSg
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Capítulo V 

Perspectivas de inclusão social no Brasil por meio da TV Digital Interativa 

 

1. Implantação da TVD aberta no Brasil 

Ao determinar a implatanção da TV digital no Brasil, o governo federal já sabia que 

esse processo deveria acontecer de forma cadenciada, em função de diversos fatores. Desde 

processos técnicos até situações financeiras das emissoras e também elementos relacionados à 

cultura do t elespectador de consumir televisão aberta com novos recursos, além da simples 

melhora imediata de sinal. Conforme prevê uma portaria do M inistério das Comunicações, 

específica para implantação do sinal digital nas cidades brasileiras, os canais públicos e 

privados deveriam observar critérios técnicos e de regularidade legal em suas concessões.  
 

Portaria Nº 652 de 10/10/2006 do Minicom publicada em 13/10/2006. 
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e I V, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto no 5.820, de  29 de  
junho de 2006, resolve:  
Art. 1º Estabelecer critérios, procedimentos e prazos para a consignação de 
canais de radiofrequência destinados à t ransmissão digital do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, 
no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T 
(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2006).  

 

A fase de implantação do sinal digital para geradoras da cidade de São Paulo, seguiu 

datas estipuladas pelo MiniCom  como mostra quadro a seguir:  

 

QUADRO 11 - Prazo limite para geradoras de canais abertos implantassem o ISDBT-T 
Prazo máximo para início de transmissão nas geradoras 

São Paulo (Grande São Paulo) Abr/2009 
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador Jan/2010 
Belém, Curitiba, Goiânia, Manaus, Porto Alegre e Recife Mai/2010 
Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Maceió, Natal, São Luís e Teresina Set/2010 
Aracaju, Boa Vista, Florianópolis, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio 
Branco e Vitória 

Jan/2011 

Geradoras situadas nos demais Municípios Mai/2011 
Prazo máximo para início de transmissão para Retransmissoras 

Situadas nas capitais dos Estados e no Distrito Federal Jun/2011 
Situadas nos demais Municípios Jun/2013 
Fonte: Ministério das Comunicações, 2013.  
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Este cronograma de início das operações em TVD foi cumprido pelos radiodifusores, no 

entanto, a data para o switch-off, foi ajustado pelo governo federal, adiando do ano 2016 para 

31 de dezembro de 2018. 

 
1.1 Ginga embarcado 

Por determinação dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

e da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Portaria Interministerial, N° 140/2012 determinando 

porcentuais de aparelhos de TV fabricados no B rasil que tragam o G inga, a p lataforma de 

interatividade do sistema brasileiro de TV digital, incorporado trouxe ânimo aos entusiastas 

do middleware até então pouco explorado pelos players de rede. 

 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 140, DE 23 DE FEVEREIRO DE 
2012. 
OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto 
no § 6 o  do art. 7 o do Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 
considerando o que consta no processo MDIC n o 52000.001749/2002-48, 
de 29 de janeiro de 2002, resolvem: 
Art. 1 
A Portaria Interministerial MDIC/MCT n o 233, de 16 de setembro de 2011, 
que estabelece o Processo Produtivo Básico para o produto TELEVISOR 
COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO, industrializado na Zona Franca de 
Manaus, fica acrescida do art. 9 o - A, com a seguinte redação: 
Os TELEVISORES COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO deverão 
incorporar a cap acidade de executar aplicações interativas radiodifundidas, 
de acordo com as N ormas ABNT NBR [...] obedecendo ao seguinte 
cronograma, tomando-se como base a quantidade total produzida nos 
respectivos períodos: 
I - até 30 de junho de 2012: dispensado; 
II - de 1° o de julho até 31 de dezembro de 2012: opcional; 
III - de 1° o de janeiro até 31 de dezembro de 2013: 75% (setenta e cinco por 
cento) dos televisores; e  
IV - a partir de 1° o de janeiro de 2014: 90% (noventa por cento) dos 
televisores. 
§ 1 - Todos os modelos de televisores que disponibilizarem suporte à 
conectividade IP e q ue implementem o middleware interativo deverão 
garantir o acesso das aplicações interativas aos canais de comunicação. 
[...]  
§ 4 - O recurso de que trata o caput deste artigo deverá vir instalado, pré-
configurado e habilitado de fábrica. (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2012). 

 

Para aprofundamento sobre os projetos de interatividade desenvolvidos no laboratório 

de pesquisa da EBC, este pesquisador fez contato pessoal com o gerente executivo da TV 
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Digital da empresa pública Delorgel Valdir Kaiser, durante o II Simpósio Brasil Japão sobre 

Avanços em Televisão Digital, que foi organizado pelo Laboratório de Sistemas Integráveis 

(LSI) da Escola Politécnica da USP (EPUSP), com o apoio do L aboratório de Sistemas 

Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). No entanto, após 

diversos contatos posteriores via telefone, o gerente nos indicou André Barbosa Filho, como 

“o funcionário mais apropriado” segundo o m esmo, para responder a entrevista98 sobre o 

assunto.    

No ano em que as TVs conectadas se alastraram pelo país, o governo federal já sentia 

que uma mudança de rota deveria ser executada imediatamente para que não fosse perdido 

todo o t rabalho e investimento de orçamento público no projeto e na implementação da TV 

digital interativa brasileira. A estratégia mais intensa adotada pelo Ministério das 

Comunicações foi rever as possibilidades de acesso da população via TVD. Para isso, criou o 

que ficou conhecido como PAC da TV digital em 2012, que prevê a retomada do projeto 

tendo os canis de TVs públicas como instrumentos de difusão de aplicações para prestar 

serviço público.  No mesmo período, Barbosa Filho publica em seu blog99 o artigo intitulado 

“Vale a pena lutar pelo Ginga?”. O autor discorre sobre os desafios de investimento público 

pela inclusão digital e social e a contraposição dos interesses comerciais privados.        

 

Fazer inovação neste País não é tarefa fácil. Ideias brilhantes e promissoras 
saem dos laboratórios e dos centros de pesquisa com expectativas altas de 
solucionar questões complexas, apresentar respostas para demandas em 
diversos setores, tornar-se benchmarketing em implementação exitosa de 
suas especificações. Entretanto a distância entre o desejo de se estabelecer e 
a realidade fria e p erversa dos números orçamentários das empresas, a 
disputa fratricida entre os projetos para merecer investimentos se so ma a 
miopia de controladores e gestores em não perceber a q ualidade destas 
inovações e suas potencialidades. [...] O Middleware Ginga venceu grande 
parte desta corrida. Foi escolhido como elemento vital de interface entre 
diversas linguagens de programação, solução esta inteiramente nacional. 
Tornou-se padrão UIT (União Internacional de Telecomunicações) tanto no 
campo das plataformas IP como no da radiodifusão. Portanto, segue sendo 
um produto Inter operável disponível. Talvez o único já recomendado pela 
instituição internacional. Mas isto basta? Não, senhores. O Ginga ainda não 
acreditado no mercado pelos interesses enviesados das propriedades 
intelectuais de outros padrões que mesmo com menor eficiência e amplitude, 
são defendidos, neste momento em que o setor discute padronizações 
universais. E o mais grave. Por aqui, ainda não deslanchou. (BARBOSA 
FILHO, 2012) 

                                                           
98 Relacionada no Anexo 5. 
99 Disponível em <http://abfdigital.blogspot.com.br/2012/11/vale-pena-lutar-pelo-ginga.html>. Acesso em: 11 
mar. 2013, às 12:02. 
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O questionamento de Barbosa Filho sobre a preferência do r adiodifusor do s etor 

privado em ignorar o Ginga em opção ao modelo de negócio pelo pagamento de acesso a 

conteúdo em outras plataformas é latente na afirmação a seguir:  

 

Políticas de implementação das smart TV, globais e principal produto 
das montadoras de dispositivos eletroeletrônicos, por serem em 
mercados onde as c ircunstâncias econômicas de infraestrutura são 
bem diferentes das que apresentam a g rande maioria dos países do 
chamado 'mundo em desenvolvimento' não incluíram o Ginga  [...] 
apenas, o encapsulamento de aplicativos. Nada de vídeos interativos, 
que reproduz própria linguagem televisiva e q ue tanto sucesso faz, 
inclusive pela Internet através das redes sociais [...] Outras 
explicações aparecem para que, aos poucos se v á minando esta 
possibilidade. Entre estas a que defende a hegemonia do tráfego IP 
para audiovisual, com soluções pagas. E baseadas em argumentos da 
concentração e verticalização desta realidade broadcasting. Será que o 
modelo de TV pública se encaixa nisto? Tenho certeza que não 
(BARBOSA FILHO, 2012). 

 

A interatividade por meio do G inga, sem custo para a população não emplacou no 

Brasil até a conclusão desta pesquisa, no segundo semestre de 2013. A expressão da certeza 

de que o middleware brasileiro é u ma solução tecnológica robusta, democrática e co m 

finalidade cidadã, leva Barbosa Filho, (2012) a discutir, através do b log pessoal100 que 

mantêm no ar, temas de políticas e inclusão social e digital no Brasil. O agente público faz um 

apelo aos empresários de radiodifusão para que estes percebam o r econhecimento histórico 

futuro do Ginga em todas as potencialidades e possibilidades de inclusão social, investidas ao 

longo de anos em pesquisas em algumas instituições públicas e privadas de reconhecida 

competência internacional.  

 

Valer a pena apostar no Ginga. Mesmo que seja para que, no futuro, 
possamos contar aos nossos netos que existiu uma solução 
maravilhosa feito no Brasil para resolver a questão convergência das 
mídias, mas que morreu como despareceram tantas outras ideias 
maravilhosas que não encontram guarida no mundo real. Espero que 
quanto a isto, eu esteja totalmente equivocado (BARBOSA FILHO, 
2012). 
 

                                                           
100 Disponível em: <http://abfdigital.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html>. Acesso em: 29 nov. 2012, 
21:33. 
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  Com os testes sendo executados em campo, André Barbosa reconheceu que o processo 

de interatividade, mesmo em canais públicos, requer grande aprofundamento técnico e de 

conceito para o telespectador.  

 
Quando iniciamos nossa trajetória em busca de soluções para a 
introdução de vídeos interativos no projeto de TV Digital que ora 
iniciamos em João Pessoa, na Paraíba, em conjunto com oito empresas 
mais três universidades, esbarramos nas dificuldades de disponibilizar 
vídeos de 04 ou 05 minutos com interatividade, [...] Percebemos 
durante a ação de João Pessoa o quanto não nos preparamos para 
programar o Ginga para a linguagem televisiva. E, deste modo durante 
as produções apanhamos muito. Desenvolvedores, produtores, 
radiodifusores públicos, arregaçaram as mangas para vencer os 
desafios de proporcionar esta entrega de benefícios públicos 
oferecidos pelos níveis de governo à população. E ainda testar o canal 
de retorno via 3G. [...] vídeos interativos com conteúdos voltados para 
saúde, previdência social, documentação pessoal, bolsa de emprego e 
um programa de movimentação bancária (BARBOSA FILHO, 2012). 

 

Os testes foram feitos utilizando transmissão broadcasting pelo canal 61 UHF, duas 

produções em HD, da TV Brasil e da TV Câmara Federal, ainda um canal One Seg (para 

dispositivos móveis e portáteis) e por último um canal de dados. Segundo Barbosa Filho, os 

testes de João Pessoa foram aplicados no mesmo formato que “serão apresentados às 

autoridades brasileiras quando das discussões do Projeto do Operador da Rede Nacional de 

Radiodifusão Pública Digital” (BARBOSA FILHO, 2012), a s er gerenciado pela EBC. Os 

vídeos interativos versaram sobre os itens a seguir:  

1 – Trabalho - Foram produzidos três programas-piloto desenvolvidos pelo polo multimídia 

da Universidade Federal da Paraíba, com apoio do M inistério do Trabalho, abordando 

assuntos sobre a o btenção de documentos como carteira de trabalho, CIC e C arteira de 

Identidade, além da bolsa de empregos; 

2 – Saúde - suporte do Ministério da Saúde. Projetos: Saúde em Família, Farmácia Popular, 

Vacinação e Aleitamento Materno;  

3 – Benefícios Sociais - apoio do M inistério do Desenvolvimento Social e Ministério da 

Previdência, benefícios do governo Federal como o Bolsa Família e o Cadastro Único. 

As cem famílias que participaram do projeto eram formadas, na maioria por 

analfabetos, moradores de quatros bairros pobres de João Pessoa, estado da Paraíba. A 

infraestrutura utilizada foi conversores de TVD, com os aplicativos já encapsulados. 

Concomitantemente, aos testes foram aplicadas pesquisas sobre uso do equipamento de 
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interatividade e a absorção apreendida pelo público participante. Este último item foi pelos 

consultores do Banco Mundial, incluídos no projeto.  

Ainda que possa ser questionada a p ossibilidade de utilização benéfica pelas 

comunidades com restrito acesso a bens e serviços de tecnologia, a convergência tecnológica 

é uma exigência natural na sociedade do c onhecimento. Brennand (2007) nos relata a 

existência de uma linha de pesquisadores sociais na França que estudam comunidades com 

limitações de acesso a tecnologia e a definem de ‘sociedade cognitiva’ em constante estado de 

aprendizagem, que de forma gradativa vai marcar uma nova fase na história de quem esteja 

nela envolvida. 

O fato é que a população brasileira ainda desconhece profundamente o projeto de TV 

digital interativa pensado pelo poder público federal para o país. As organizações criadas 

(Fórum SBTVD e DTV) para auxiliar no pr ojeto também não demostram poder de 

comunicação eficaz com a parcela da população que mais assiste TV aberta, as classes sociais 

C, D e E. 

Um dos caminhos viáveis para o n ão descarte do pr ojeto de TVDI nacional é a 

integração dos padrões Hbb (Hybrid Broadcast and Broad Band TV) 101 disponibilizada pela 

Rede de TV Digital Pública Federal. Os Broadcasters oferecem conteúdos gravados e ao 

vivo, com interatividade pela TV, já os Broad band TVs utilizam a linguagem fria dos 

aplicativos com fins comerciais ofertados pela plataforma IP. O PNBL é uma possibilidade de 

aperfeiçoamento do projeto de inclusão digital pela televisão. Seja ele conectado ou aberto em 

UHF digital. Aos canais de televisão públicos é possível ofertar aplicativos com finalidade de 

promover inclusão. Essa possiblidade bidirecional é real se utilizada o smart grid, que provê 

acesso Broad band pela rede elétrica e viabiliza o canal de retorno para efetivação da 

interatividade. A harmonia desse sistema é plenamente viável nos canais públicos, que por 

princípio constitucional e social tem a finalidade de prestar serviços à comunidade. 

As possibilidades de avanço ao acesso de ferramentas tecnológicas são possíveis com 

a diversificação de projetos e programas por via pública. A grande barreira não superada pelo 

governo federal, de disponibilizar aplicativos de serviços públicos por meio de canais de TV 

privados, tem seu grau de complexidade acrescido pela necessidade de uma terceira via na 

rede de conexão: um conversor digital (embarcado no aparelho de TV ou set-top box externo) 

que suporte a solução de acesso e operacionalização de aplicativos. Para que clientes do 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, segurados da Previdência Social e a população 
                                                           
101 Termo utilizado pela EBU - European Broadcasting Union, composta pelos principais radiodifusores da 
Europa, especialmente os que de caráter público. 
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em geral acessem os aplicativos de prestação de serviços públicos é necessário que os 

aparelhos de TV tragam no middleware embarcado soluções de interatividade capaz de rodar 

aplicações dos órgãos públicos.  Por enquanto, está claro que o processo de acesso ao cidadão 

é mais complexo do que foi propagandeado pelo governo federal ao apresentar oficialmente o 

modelo de TV digital interativa para o país. O processo é complexo por que requer anuência 

das emissoras geradoras em rodar aplicações que serve uma instituição financeira, por 

exemplo, ou órgão público, mas sem que a emissora seja remunerada para tal. Até a conclusão 

desta pesquisa, nenhum radiodifusor privado brasileiro se dispôs a liberar seu canal para 

prover acesso aos serviços públicos básicos como pretendia o g overno federal. Em 2010, 

somente o Banco do Brasil informava ter 50 milhões de clientes no país. No Maranhão, em 

2011 o ba nco atendia 844 mil clientes, sendo 797 mil pessoas físicas e 47 mil empresas. 

Como constatado, os canais de TV privados não mostraram interesse em prover acesso de 

qualquer aplicação, sem receber pagamento pelo serviço. O plano seguinte do governo federal 

foi recorrer aos canais públicos de televisão, por meio da Rede Nacional de Canais Públicos, 

mas que também ainda não mostrou resultados práticos.  

Excluindo o canal de TV ou um conversor externo desenvolvido por empresas de TI, a 

terceira opção seria o usuário comprar um aparelho de TV que traga o conversor. Acontece 

que as marcas de aparelhos de TV, como as emissoras também só disponibilizam aplicativos 

que sejam de seu interesse comercial. Até maio de 2013, apenas as cidades de Brasília, São 

Paulo e Rio de Janeiro tinham acesso ao aplicativo do Banco do Brasil, por meio dos canais 

da TV Brasil em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Ainda que o C ódigo Brasileiro de Telecomunicações em vigor seja de 1962, não 

justifica que empresas de radiodifusão públicas e, especialmente as privadas não apliquem na 

prática o p ropósito fim estipulado pelo Artigo 221 da  Constituição brasileira, que é a 

“preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas”, o que passa pela 

prestação de serviços básicos a s ociedade com aplicações interativas de inclusão digital e 

social.   

 

1.2 Ginga Brasil 

Com o de sinteresse dos canais privados no pr ojeto de interatividade da TV digital 

aberta, o governo federal reagiu com diversas ações voltadas para o setor de telecomunicações 

públicas. 
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Em dezembro de 2011, o Ministério das Comunicações, junto com diversos órgãos do 

governo federal se uniram para formular e d esenvolver uma ação batizada de “Política 

Nacional para Conteúdos Digitais Criativos”. Essa ação engloba diversas áreas, além de TV, 

mas todas relacionadas à produção de conteúdo, segundo Ministério das Comunicações para 

“criar condições para o melhor aproveitamento dos investimentos públicos nos setores do 

audiovisual, jogos eletrônicos, música e som, além de aplicativos de tecnologia da informação 

e comunicação, como forma de estimular e fortalecer a produção destes conteúdos no Brasil” 

(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2013). Como ação desse projeto, um ano depois foi 

lançado também pelo Ministério das Comunicações o “Programa de Estímulo ao 

Desenvolvimento do Padrão Nacional de Interatividade da Televisão Digital Brasileira” ou 

“Programa Ginga Brasil”, que ficou conhecido como “PAC do Ginga”, em alusão ao Projeto 

de Aceleração do Crescimento – ação que engloba grandes obras dos governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff. O programa, que está sendo desenvolvido em parceria com a 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), prevê ações para capacitação de profissionais 

para estimular a criação e difusão de aplicativos de interatividade voltados para prestação de 

serviço público. O projeto foi subdividido e surgiu o Ginga BR.Labs, que deveria, por meio 

de seleção pública (Nº 01/2013, lançada em 3 de maio de 2013)102, escolher 10 emissoras 

públicas de televisão educativa para receberem laboratórios de testes de conteúdos e 

aplicações interativas de TV Digital. Entre os canais selecionados, 40 técnicos, produtores ou 

diretores das emissoras seriam treinados para desenvolver aplicações e conteúdos interativos 

baseados no middleware Ginga com quatro objetivos definidos: 

• Fomentar a criação e a difusão de conteúdos e aplicações interativas transmitidas por 

emissoras de televisão digital, com ênfase na produção independente; 

• Promover a capacitação de profissionais e estudantes das áreas do audiovisual, design, 

tecnologia da informação, engenharia, dentre outras correlatas. 

• 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; 

• Implementar e manter repositórios digitais públicos, destinados a abrigar a produção 

de aplicativos do Ginga. 

 

                                                           
102 Projeto ainda em andamento durante esta pesquisa. O prazo de inscrição das emissoras públicas interessadas 
se deu até o dia 17 de junho de 2013.  

http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/conteudos-digitais-criativos/programa-ginga-brasil
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Inicialmente foi investido R$ 5 milhões e o edital, previu que os selecionados tivessem 

o prazo de doze meses para desenvolver projetos de aplicações do Ginga. O edital previu 

ainda que as aplicações desenvolvidas sejam de uso livre pelos canais de TVs públicas.  

As dúvidas sobre a implementação do Ginga vão além-fronteiras. Na época da 

catequese de convencimento, por parte do Brasil, aos aliados da América Latina, o governo 

brasileiro não poupou esforços para popularizar o s istema de transmissão ISDB-T e o 

middleware nacionail. André Barbosa filho integrou comitivas para este fim e testemunhou a 

respeito: 

 

Quando em 2006, a então Ministra Dilma Rousseff esteve na Argentina e no 
Uruguai informando formalmente aos governos destes países vizinhos 
(seguimos, seus assessores, na sequência para o Paraguay, com o mesmo 
objetivo) sobre a decisão brasileira de adotar o padrão de modulação BST-
OFDM do sistema japonês ISDB-T para a TV Digital, começamos 
concretamente nossa batalha de convencimento pela adoção regional do 
sistema nipo-brasileiro que nascia. Entre as inúmeras viagens que fizemos a 
todos os países da América do Sul, América Central e África obtivemos 
êxito em quase todos, exceto à Colômbia e Panamá nas Américas (entre os 
que ainda não haviam decidido por nenhum sistema até aquele momento) 
[...] Este processo teve, além da inestimável colaboração do ex-presidente 
Lula que, percebendo seu alcance escreveu diretamente de próprio punho 
mensagens a seus colegas presidentes dos países amigos latino-americanos e 
africanos. Seu enorme prestígio internacional abriu para portas para o nosso 
trabalho de convencimento, especialmente em visitas a esses países, [...] para 
a adoção de sistema de TV Digital que propiciasse com seu uso a inclusão 
digital e social de seus usuários. (BARBOSA FILHO, 2012).103  

 

Com o passar dos anos e atentos à luta de implantação do middleware brasileiro no 

Brasil, os países que se uniram ao projeto do G inga estão discutindo a implementação, de 

acordo sua própria realidade. No início de 2012, o conversor da empresa Visiontec modelo 

7200E foi disponibilizado no m ercado nacional ao preço de R$ 339,00104, um valor pouco 

atrativo para grande parte da população que ainda nem trocou o a ntigo aparelho de TV de 

raios catódicos por um aparelho de digital com Ginga embarcado, mostrado na figura a seguir. 

 

 

 

 
                                                           
103 Disponível em: <http://abfdigital.blogspot.com.br/2012/11/internacionalizacao-da-sistema-nipo.html>. 
Acesso em: Acesso em: 29 mai. 2013, às 04:33. 
104 Informação prestada por telefone a este pesquisador em 20 de maio de 2013, o setor de atendimento ao cliente 
informou que o aparelho foi retirado do mercado e que seria substituído por uma versão atualizada em agosto de 
2013.    
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FIGURA 37 - Conversor digital terrestre HDTV VT 7200 

 
Fonte: Visiontec. 
* Set-top box com middleware Ginga embarcado 

 

Conhecedor e p articipante do pr ojeto da TVDI André Barbosa declarou105 que 

Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e V enezuela questionam a n ão operacionalização por 

completo do G inga aqui e no B rasil e por isso sentiram-se enganados pela promessa de 

interatividade e inclusão social não ter sido efetivada até o momento.  

 

O Chile, em reunião de grupos acadêmicos de toda a r egião para discutir 
interoperabilidade de sistemas e do qual participaram membros do governo 
chileno, acusaram o Brasil de não estar cumprindo os acordos realizados 
entre os países à época da adoção do ISDB-T [...] Falam em exportação do 
atraso tecnológico pelo Brasil para região [...] Não utilizar a t elevisão 
radiodifundida gratuita como processos de integração tecnológica e de 
acesso à i nformação para as regiões mais deprimidas economicamente em 
todo mundo - são cerca de 4.6 bilhões de pessoas sem Internet no planeta e 
com acesso a TV - é pensar sob o ponto de vista da segregação (BARBOSA 
FILHO, 2012). 

 

2. Stakeholders da TV digital interativa no Brasil 

Além dos tradicionais meios de comunicação em operação no país, a p lataforma 

Ginga, da TV digital interativa é uma possibilidade de acesso mais difundido em função da 

penetração desse meio, em sinal aberto, em mais de 90% no território brasileiro (IBGE, 

2010). Com o avanço da implantação de distribuição do sinal digital, os canais de televisão 

públicas no B rasil se apresentam como potenciais veículos de fornecimento de apps de 
                                                           
105 Informação disponível em: <http://abfdigital.blogspot.com.br/2012/11/o-futuro-da-tv-digital-terrestre.html>. 
Acesso em: 17 nov. 2012, às 19:37. 
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interesse público. Para regiões em que os canais públicos ainda não têm penetração, parcerias 

de empresa radiodifusora privada se mostram como canais possíveis de fornecimento dos 

mesmos apps a população. A possibilidade de choque de interesse seria baixa, posto que o 

foco do s erviço público e acesso aos cidadãos a outros serviços, como Previdência Social, 

serviços bancários e de saúde pública. Em casos específicos de serviços bancários e com a 

possível coincidência de prestação de serviços de instituições financeiras privadas, frente às 

instituições públicas, principalmente Banco do B rasil e Caixa Econômica Federal, foram 

feitos acordos de ajustamento de conduta entre as partes ou contratos de prestação de serviços 

pagos pelo governo, descontados em tributação, ou ainda inclusão de cláusulas contratuais 

entre poder público por meio do Poder Executivo, via Ministério das Comunicações e Poder 

Legislativo, via Congresso Nacional ao renovar as concessões públicas de canais de televisão 

abertas e por assinatura, que ocorrem a cada dez anos para ambos os sistemas.  

Mesmo que a indústria privada tenha demonstrado resistência ao Ginga, o middleware 

nacional gratuito permite extensões específicas que atendem também a plataforma de 

ambiente de IPTV e TV conectadas, acessadas por rede de Internet. Em matéria106 publicada 

pelo jornal Folha de São Paulo, em 27 d e maio de 2013, o pr ofessor da PUC Rio, Luiz 

Fernando Gomes Soares, um dos idealizadores do middleware declarou que: 

 

Se você perguntar às emissoras, elas vão dizer que são Ginga desde 
criancinha, mas o que vemos é pouco investimento no desenvolvimento de 
aplicativos. O futuro do Ginga, dependerá muito da postura dos 
radiodifusores (SOARES, 2013).  
 

Na mesma matéria, o assessor da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das 

Comunicações, Flávio Lenz disse que “essa divulgação tem que vir do próprio radiodifusor” e 

que “é natural que o começo seja um pouco tímido” (SOARES, 2103). Na verdade, desde que 

a discussão de interatividade pela TV aberta entrou em pauta, os canais privados não 

demonstram o menor interesse em oferecer aplicações de prestação de serviço público, 

mesmo sendo os canais de televisão, concessões públicas.  

Essa variação do G inga foi patenteado como Ginga-J. Na prática significa que o 

middleware proporciona acesso a aplicativos na TV conectada, sejam eles ofertados por 

canais públicos ou privados. 

3. Canal da Cidadania 
                                                           
106 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/05/1285375-futuro-do-ginga-depende-das-
emissoras-dizem-especialistas.shtml>. Acesso em: 16 jul. 2013, às 01:33. 
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Embora o processo de instalação do canal da Cidadania ainda não tenha sido definido 

pelo governo federal, o fator principal já apresenta novas possibilidades de inclusão social 

com a u tilização de canais de TVs comunitárias a serem disponibilizadas no c anal da 

Cidadania. Em agosto de 2013, oito meses após publicação da norma que regulamenta o 

Canal da Cidadania, o programa da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do 

MiniCom registrou pedidos de 100 pr efeituras municipais, nas cinco regiões do Brasil que 

pretendem instalar canais com fins exclusivamente comunitários. Os pedidos oficiais partiram 

de 18, dos 26 estados brasileiros. Nesse primeiro lote de solicitações, nenhuma cidade do 

Maranhão solicitou a outorga do canal da Cidadania. 

A legislação sobre o canal da Cidadania ainda é l imitador para organizações 

comunitárias, por que a ordem de preferência são municípios, estados e por último, as 

associações comunitárias. É preciso que a associação interessada participe do processo 

público de habilitação. O estado e cidades que já dispõem de canais de emissoras educativas 

vinculadas a g overnos estaduais e m unicipais em operação e q ue já tenham outorga estão 

liberadas para veicular conteúdo no formato de multiprogramação em quatro faixas (espectro 

de canais), seguindo os mesmos moldes do Canal da Cidadania, sendo necessário apenas que 

o canal em operação seja transmitido no sistema ISDB-T, da TV digital brasileira.  

Como o estado do Maranhão tem apenas uma concessão de TV pública educativa, que 

opera pela TV Brasil a possibilidade se limita apenas a área de cobertura do canal, cerca de 

sete na região metropolitana de São Luís. 

O Canal da Cidadania foi concebido para permitir a multiprogramação a organizações 

com atuação na comunidade local. Dentre os quatro canais, um é reservado aos munícipios, 

outro para o estado, e dois para associações comunitárias. 

Para a s ocióloga Edna Brennand (2007), que pesquisa a r elação da televisão com 

ciência e o  avanço da tecnologia digital a p artir da década de 1980, as possibilidades de 

comunicação proporcionadas pela nanotecnologia, mas intensamente na década de 1990 

auxiliou na interação de mais de três bilhões de pessoas no planeta. 

 
Nesse contexto, é n ecessário adotar uma nova lógica de compreensão da 
complexidade e co mplementariedade desse processo, para compreender as 
vantagens, os inconvenientes e o s desdobramentos que trazem as r edes ao 
seio desse modelo socioeconômico-cultural (BRENNAND, 2007, p.11).   

 

  A pesquisadora reitera que os laços foram possíveis em função da integração com 

eliminação de fronteiras que existiam entre centros de pesquisas, instituições 
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governamentais e universidades que se uniram de forma que o conhecimento passou a ser 

integrado, quase indissociável ao ponto de que a “colaboração entre esses atores explica o 

aparecimento de redes inovadoras de produção de ciência e tecnologia, e d e parceiros de 

excelência a trabalharem em direção a objetivos comuns” (BRENNAND, 2007, p.15). 

  O Decreto do SBTVD-T incluiu a criação de dois canais exclusivos para 

atendimento às demandas da comunidade. O Canal Cidadania107 ainda não foi implantado 

em qualquer cidade do país, justamente porque o Ministério das Comunicações ainda não 

definiu as formas de utilização desse instrumento. Se implantada, a Rede Nacional de 

Televisão Pública Digital Terrestre, esta modalidade de canal vai disponibilizar acesso aos 

serviços públicos básicos, conectados ao sistema t-Gov. 

4. Radiodifusão Comunitária  

 Os meios de comunicação existem como elementos de contribuição social. Pelo 

processo natural da evolução tecnológica, é de se esperar que a sociedade seja contemplada 

com tal avanço em seus diversos setores, na prestação de serviços, na educação, saúde, 

economia, entretenimento, mas, fundamentalmente, no campo do conhecimento para o bem 

estar social. Os movimentos sociais, a muito custo, por meio de lutas sindicais organizadas, 

obtiveram êxito na conquista da permissão legalizada de utilização de meios de comunicação 

eletrônicos, como rádios e canais de televisão comunitários.  

 

Há no Brasil, uma variedade de interesses na estruturação das TVs comunitárias. 
Podem ser de caráter educativo-cultural, organizativo-comunitário [...] ou de 
protesto contra os sistemas de funcionamento e d e controle da mídia. Nesta 
perspectiva se l evantou a ex istência das TVs comunitárias de diferentes matizes 
[...] (PERUZZO, 2007, p.7). 

 

Para se chegar a esta realidade, diversos grupos organizados, ligados a partidos 

políticos, à igreja, universidades, sindicatos e outras entidades com finalidades de cunho 

social, lutaram e obtiveram êxito em se fazer presente não apenas no espectro dos canais de 

comunicação social privados, como em TVs e rádios comunitárias, ambos carecem de 

concessão pública formal para funcionarem, A árdua luta das entidades organizadas também 

trouxe resultados, quando finalmente foi instalado o C onselho Nacional de Comunicação 

Social, embora seu pleno e eficaz funcionamento ainda seja questionável. 

                                                           
107 Canais ainda não instalados em nenhuma cidade do país. Os demais canais públicos federais de televisão já 
instalados no país, são mantidos e operacionalizados pelas respectivas instituições que levam o próprio nome.  
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À parte disso, os meios de comunicação privados, em que espaços e inserções de 

conteúdos são loteados por meios de mapas de mídia108 comercial, “são os meios de 

comunicação comunitários que mais potencializam a p articipação direta na esfera pública 

comunicacional no Brasil contemporâneo. Eles estão mais facilmente ao alcance do povo, se 

comparados com a grande mídia”. (PERUZZO, 2004, p.49). Continua a pesquisadora 

afirmando que isso acontece pelo simples fato de que estão ali, no mesmo ambiente em que 

vivem os interessados pelos serviços prestados por eles. 

 A interatividade da televisão digital aberta no Brasil passa também pelo sistema de TV 

comunitária, quando efetivamente implantado, o sistema de Canais da Cidadania. 

 O Decreto Nº 8.061/2013 que trata da prorrogação do swit-off da TV analógica traz 

uma novidade de grande importância para as emissoras de radiodifusão comunitária. A partir 

de 30 de julho de 2013, data da publicação do decreto no Diário Oficial da União, não será 

mais necessário solicitar expedição de licença de funcionamento da estação comunitária, por 

que agora a legislação já prevê que essa modalidade de poder entre em funcionamento se o 

Congresso Nacional não se manifestar em até 90 dias sobre o processo de sua outorga. 

 

TABELA 8 - Canais de rádios comunitárias com processos em tramitação no MiniCom 
Autorizadas Estado Caráter provisório 

5 AC 1 
68 AL 1 
41 AM 2 
18 AP N/C 

320 BA 23 
220 CE 11 
33 DF 4 
71 ES 5 

210 GO 11 
160 MA 2 
722 MG 44 
83 MS 9 
88 MT 3 

122 PA 15 
146 PB 9 
189 PE 5 

                                                           
108 Tabelas de valores comerciais para inserção de peças publicitárias, elaboradas com agências, para os diversos 
veículos de comunicação e as respectivas praças em que estão instaladas.   

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/07/2013&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=156
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88 PI 15 
298 PR 18 
118 RJ 25 
126 RN 5 
42 RO 4 
6 RR 0 

387 RS 55 
201 SC 23 
35 SE 2 

575 SP 35 
77 TO 5 

4.449 Total 332 
Fonte: Ministério das Comunicações 

 

A Abert - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e T elevisão, principal 

organização que agrega empresários do setor no país é uma das entidades que mais contestam 

ações dos canais comunitários109. Em agosto de 2013, a  Abert enviou documento ao 

Ministério das Comunicações questionando regras benéficas para manutenção das rádios 

comunitárias. O primeiro item da portaria do MiniCom contestado pelas associações, permite 

às rádios comunitárias receberem patrocínio, sob a f orma de apoio cultural, de poderes e 

órgãos públicos. Outro ponto questionado é a autorização às emissoras comunitárias de 

excederem o limite de transmissão de sinal, no raio de até 1 quilômetro, dependendo das 

características geográficas e u rbanísticas do local em que a e missora esteja instalada. A 

entidade, que representa 20 associações estaduais do setor argumenta que tal portaria entra em 

choque com a Lei Nº 9.612, de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, e 

permite o patrocínio às emissoras comunitárias apenas na área restrita aos estabelecimentos 

situados na região da comunidade atendida pela rádio. Segundo as entidades, itens da portaria 

devem ser revogados. 

  Ainda que políticas públicas de inclusão social por meio das rádios e d as TVs 

comunitárias permitam integração às comunidades, os resultados sociais esperados podem não 

ser satisfatórios. Os canais radiodifusores comunitários estão sujeitos às respostas 

insatisfatórias em decorrência da transfronteirização presente em diversos elementos na 

civilização.  

                                                           
109 Disponível em: <http://www.jcnet.com.br/Nacional/2013/08/emissoras-contestam-mudancas-na-legislacao-
para-radios-comunitarias.html>. Acesso em: 14 jun. 2013, às 11:36.  
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5. Canal de retorno interativo 

  Entende-se por interatividade em TV digital, toda ação que possa ser considerada 

simultânea e envolva dois participantes que pretendem chegar a um objetivo comum 

(MONTEZ; BECKER, 2004, p.7). Para ambos, a modalidade de interatividade local se dá 

quando os dados são armazenados no terminal de acesso (set-top box) e disponibilizados para 

o usuário em forma de hipertexto. Já a interatividade plena e complexa acontece quando se 

tem o recurso do canal de retorno por meio de sistema de comunicação integrada, como linha 

telefônica fixa ou móvel, Internet 4G, WiMax, LTE, (Long Term Evolution). Para que uma 

aplicação de TV digital interativa seja viável, é necessário que haja integração de softwares 

utilizados nas duas pontas dos elementos interessados: quem busca e quem recebe os serviços 

disponibilizados por meio de aplicativos na plataforma. 

A plataforma da TV digital interativa suporta diversos recursos tecnológicos110 e 

aplicações que podem ser utilizadas pelo usuário de forma operacional bastante simples, 

sendo elas: 

 

QUADRO 12 - Possibilidades de aplicações via middleware Ginga 
Aplicações para TV digital interativa 

 
Enhanced TV 

Também chamada de TV avançada ou melhorada já 
que o usuário dispõe de mais recursos e incorporação 
de várias funções interativas. 

Internet on TV Internet pela TV 
Individualized TV TV personalizada 
Video on-Demand Vídeo sob demanda 
Personal Video Recorder Gravação de Vídeo pelo usuário 
Walled Garden Portal de Aplicações 
Game Console Console de Jogos 
Fonte: o autor. 

 
Em julho de 2010, um canal regional afiliado da TV Globo, divulgou111 a seguinte 

informação:  

A TV Integração é a  primeira emissora do país a oferecer os recursos de 
Interatividade em sua programação local. [...] O telejornal é o  primeiro do 
Brasil a aplicar a interatividade. [...] Com o recurso interativo, mais de 1 
milhão de telespectadores da área de cobertura das cidades de Uberlândia, 

                                                           
110 Para que todas estas funções sejam operacionais é necessária a conexão ao conversor set-top-box, que recebe 
e decodifica o conteúdo e aplicativos disponibilizados ao usuário. Esses recursos adicionais são embutidos de 
forma codificada nos canais acessados pelo conversor conectado ao aparelho de TV.  
111 Informação disponível em: <http://www.dtv.org.br/fonte-assessoria-de-imprensa-da-emissora-tv-integracao-
e-a-primeira-emissora-do-pais-a-disponibilizar-interatividade-na-programacao-local/> Acesso em: 11 mai. 2012. 
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Uberaba e I tuiutaba passam a r eceber informações como: vagas de 
empregos, enquetes notícias curtas, previsão do tempo e a  possibilidade da 
atualização do noticiário em formato de texto (DTV, 2010). 

 

  Na realidade esse tipo de “interatividade” apresentado pelo canal mineiro é de via 

única, passiva. O usuário apenas recebe informações dispostas em uma espécie de banco de 

disponibilizadas na tela secundária do canal, sem qualquer possibilidade de retorno pelo 

próprio sinal da emissora.  

 

FIGURA 38 - Imagem ilustrativa da plataforma desenvolvida pela empresa brasileira EiTV  

   
Fonte: www.eitv.com.br 
*Entretenimento e Interatividade para TV Digital que permite produção, transmissão e 

recepção de serviços interativos em emissoras geradoras de TV digital aberta, 112. 
 

Durante o processo desta pesquisa sobre TVDI, ficou constatada que as discussões 

sobre interatividade ganham contornos diversificados, que também passam pela oferta de 

recursos tecnológicos do emissor e muito pouco, quanto às necessidades e acesso do receptor.  

 

Estas situações de interatividade apresentadas como um “progresso” da 
sociedade da informação nos obrigam a r eexaminar a q uestão do 
receptor[...]. Porque, de fato, há duas figuras contraditórias: aquela do 
cidadão hiperativo, que passa sua vida na frente desses terminais interativos, 

                                                           
112 Material utilizado sob autorização expressa (via e-mail) para este trabalho, a pedido deste pesquisador junto à 
gerência de projetos da empresa. 
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realizando trabalhos antes feitos por muitas outras pessoas; e aq uela, 
complementar, do cidadão-consumidor que, na realidade, é o  escravo dos 
sistemas de informação interativos, apresentado como o modelo da 
sociedade da informação (WOLTON, 2006a, p.34).   

 

A interatividade da TV passa necessariamente pela convergência com outras 

tecnologias, como a I nternet que se revela decisiva na alteração da forma e o  conteúdo da 

televisão atual, pois surgem modalidades de negócios que utilizam a tecnologia para a prática 

do comércio eletrônico e ensino a distância (ALENCAR, 2007, p.43). 

 

6. Apps para prestação de serviços públicos 

 As múltiplas plataformas de conexão digital disponíveis no mercado mundial são 

alimentadas por complexos softwares desenvolvidos ao longo de meses e até anos, sob o 

investimento financeiro robusto de grandes companhias instaladas principalmente na Índia, 

Japão, Coréia do Sul, Israel, China e E stados Unidos. O acesso a essas ferramentas requer 

pagamentos vultosos de royalties aos detentores de suas patentes. Com a popularização de 

dispositivos de conexão, o m ercado mundial de telecomunicações, por iniciativa das 

companhias de equipamentos passou a disponibilizar aos seus clientes, diversos recursos 

tecnológicos já embarcados em seus aparelhos, por preços atrativos. Tais recursos foram 

denominados de Apps – Applications, derivados do termo técnico em inglês. Os aplicativos 

são softwares desenvolvidos para finalidades específicas, utilizados principalmente em 

dispositivos móveis ou equipamentos de comunicação e acesso a conteúdo. 

  No Brasil, o m ercado de apps é fortemente difundido e utilizado por usuários de 

gadgets, como smartphones, tablets, blu-ray, home theater, games, desktops e TVs 

conectadas. Por ser o Brasil um país que apresentou em maio de 2013113 dados de 265 

milhões de linhas telefônicas de celulares em operação e com cobertura já em todas as capitais 

brasileiras, de televisão digital aberta, é plausível observarmos as muitas possibilidades de 

prestação de serviços públicos por meio de aplicativos embarcados ou ba ixados em 

equipamentos de uso pessoal. A maior parte desses aplicativos é utilizada por instituições 

financeiras, que oferecem aos clientes, recursos tecnológicos de fácil operação. Por se tratar 

de operações que envolvem informações sigilosas, a operacionalização de aplicativos requer 

cadastros e assinaturas virtuais codificadas. No caso da movimentação financeira via TVs 

conectadas, a relação entre cliente e instituição financeira ainda é incipiente já que o código 

fonte das páginas virtuais são de propriedade dos bancos e cabe às fabricantes de aparelhos de 
                                                           
113 Dados atualizados pela ANATEL.  
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televisão apenas disponibilizar o r ecurso de acesso por meio de navegador próprio. Essa 

modalidade de serviço é recente, sendo iniciada no Brasil em 2010, pelo Banco Bradesco. 

Para prestação de serviço público bancário algumas possibilidades já estão disponibilizadas 

pelas próprias instituições, como serão apresentados nos itens seguintes.                  

 

6.1 Apps Banco do Brasil 

  Criado em 1808, o B anco do B rasil S.A. (BB) é uma instituição financeira 

constituída na forma de sociedade de economia mista, com participação da União em 68,7% 

das ações. O BB possui cinco mil agências e está presente na maior parte das cidades 

brasileiras com 15.133 pontos de atendimentos. Tem presença também em mais de vinte e 

um países, além do Brasil. Possui ainda opções de acesso via Internet, telefone fixo e 

telefone celular.  

  Em 2008 a  HXD desenvolveu um aplicativo DTVi que foi selecionado para 

participar de uma exposição no E spaço Tecnologias do F uturo, que fazia parte da 

comemoração dos 200 anos de existência da instituição. A solução, que foi também 

apresentada durante o Congresso Internacional de Automação Bancária (CIAB)  em 2009, 

trazia informações sobre o Banco e o s seus canais de atendimento, além  de permitir a 

simulação de empréstimo para pessoas físicas.  

  Com o atraso e d eficiências na efetivação de transações de negócios do Banco do 

Brasil pelo sistema de TV digital na plataforma Ginga, o Banco do Brasil fez o que se 

esperava de uma empresa do s eu porte: recorreu ao que se avizinhava no m ercado da 

tecnologia de acesso pelo aparelho de televisão. Disponibilizou um aplicativo via controle 

remoto da TV, acesso e operações na plataforma smart TV. Mas esse acesso apresenta 

restrições, não pela modalidade de cliente, mas por uma restrição alheia às estratégias da 

maior instituição de economia mista114 da América Latina.  

Ainda que politicamente, o Banco do B rasil seja forte para o governo brasileiro, a 

tecnologia e todo o pr ojeto desenvolvido com financiamento do g overno brasileiro não 

estavam sendo utilizados pelo banco exatamente por que as empresas radiodifusoras não 

adotaram o modelo de negócio para acesso do cidadão por meio da plataforma Ginga. Restou 

ao Banco do Brasil recorrer a plataforma de TV conectada para não ficar fora da tendência de 

mercado de serviços virtuais que já estava estabelecida no Brasil principalmente com a 

participação de instituições concorrentes, como o Banco Bradesco. Outro desafio que o Banco 
                                                           
114 Foi o primeiro banco a operar no país, criado em 12 de outubro de 1808 e se transformou na maior instituição 
financeira da América Latina. 
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do Brasil, e ainda todas as corporações ou órgãos que buscam a TV conectada, têm que se 

adaptar a l imitação de acesso aos seus clientes e p otenciais novos clientes é a n ão 

obrigatoriedade às fabricantes de aparelhos de TV quanto a disponibilidade de aplicativos 

embarcados. Para uma empresa interessada em competir no mercado de via TV conectada é 

preciso que a mesma faça acordo comercial com a companhia fabricante do aparelho de TV, a 

fim de que seu aplicativo de serviços esteja disponível ao usuário.  

Em setembro de 2011, o Banco do Brasil fez acordo comercial com a empresa LG 

Electronics115 para disponibilizar o recurso definido como aplicativo BB, nos aparelhos smart 

TV da fabricante. Em 11 de novembro foi anunciado oficialmente o i nício dos serviços116.  

Assim, os clientes podem fazer consulta de saldos e extratos, simular e contratar empréstimos, 

aplicar e r esgatar fundos de investimentos e C DB, e co nsultar o saldo da fatura e l imite 

disponível para compras e saques no cartão de crédito.  

Enquanto o Ginga não é adotado comercialmente pelas emissoras de televisão abertas, 

o Banco do Brasil seguiu a t endência e p ressão do mercado de ofertas de aplicativos pela 

Smart TV. Até novembro de 2011, o b anco afirmava ser a instituição financeira do Brasil 

líder em oferecer serviços pela TV conectada. No ato do lançamento oficial do serviço, o 

gerente executivo de unidade de canais da instituição financeira, Pedro Bergamasco, disse que 

 
Com o crescimento da interatividade através da televisão, o banco não 
poderia estar de fora. O nosso caminho, o nosso mote é estar presente onde o 
cliente está. A televisão vai se t ornar muito mais do que centro de 
entretenimento, ela vai permitir a realização de negócios e serviços (BANCO 
DO BRASIL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115Informação disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page118,3366,3367,1,0,1,0.bb?codigoNoticia=31292>. Acesso em 30 mai. 
2013, às 12h15. 
116Informação disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=3MSSbzor-ZQ>. Acesso em 17 de nov. 2011, 
às 23h18.  
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FIGURA 39 – Canal corporativo do Banco do Brasil no portal youtube.com117 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação do Branco do Brasil. 

 

Para aparelhos das linhas LW5700, LV5500 e LV 3700. O usuário conecta a TV à 

Internet e precisa instalar o aplicativo Banco do Brasil, com as mesmas credenciais de acesso 

ao recurso de Internet banking da instituição. A navegação via Smart TV é p ossível pela 

interface intuitiva do “Home Dashboard” 118. Além desses serviços virtuais, o Banco do Brasil 

também inovou ao ser a p rimeira instituição financeira do país a oferecer serviço de 

autoatendimento pelo mobile banking.  

Mesmo estando presente em mais de vinte países e presença em todos os estados do 

território nacional, o banco ainda não tem agências em muitas cidades do país. Em 2012, o 

banco divulgou119 que possui 108 a gências, 349 pont os de atendimento e 966 t erminais 

eletrônicos instalados nas principais cidades dos 217 municípios.   

Após um contato pessoal e algumas mensagens trocadas por e-mail, com o assessor da 

Unidade de Gestão de Canais do Banco do Brasil, Sandro Ludtke, detalhou em entrevista120 a 

este pesquisador (ver anexo 4) informações sobre o projeto de oferta de serviços do banco por 

meio de aplicativos TVDI, não apenas na plataforma Ginga, mas já ampliando para as demais 

possibilidades de interatividade na TV. Algumas questões abordadas na entrevista não foram 

detalhadas pelo entrevistado por se tratar de informações estratégicas da instituição.  

                                                           
117 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=3MSSbzor-ZQ >. Acesso em: 02 ago. 2013, às 09:55. 
118 Esse recurso permite que a navegação seja feita em uma única tela é visualizar todas os recursos do aparelho e 
a programação dos canais de TV, os demais aplicativos e a loja de APPs da LG.  
119 Disponível em: <http://www.bb.com.br/portalbb/page118,3366,3367,1,0,1,0.bb?codigoNoticia=27492>.  
Acesso em: 23 mai. 2012, às 14:11. 
120 Respondida por e-mail em 27/10/2012. 



145 

 

 

FIGURA 40 – Apps de interatividade do Banco do Brasil disponível na plataforma Smart TV  

 
Fonte: Assessoria de Comunicação do Branco do Brasil. 

 

FIGURA 41 - Apps para autoatendimento do Banco do Brasil disponível na Smart TV 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação do Branco do Brasil. 
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6.2 APPs Caixa Econômica Federal 

A Caixa Econômica Federal chegou a criar um laboratório para desenvolvimento e 

testes de aplicativos interativos para TV digital. Publicado no Diário Oficial da União121 do 

dia 17 de  novembro de 2010, o ba nco contratou por R$ 79 mil os serviços da empresa 

brasileira EITV, desenvolvedora de software e de serviços para o mercado de TV digital e 

dispositivos móveis digitais, por um período de apenas três meses (de 10 de novembro 2010 a 

08 de janeiro de 2011) 122, utilizando os canais de TV do SBT Brasília, e TV Brasil Brasília. 

O aplicativo de interatividade da caixa foi desenvolvido pela empresa nacional HXD 

Interactive Television, com o apoio da agência Borghi-Lowe. A aplicação permitia simulação 

de financiamentos habitacionais, créditos e r esultados de loterias, extratos bancários e d e 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

O banco montou estandes com aparelhos de TV conectados ao sistema interativo em 

pontos estratégicos de Brasília (Rodoviária do Plano Piloto, Aeroporto e Shopping Pátio 

Brasil) para que os visitantes experimentasse o sistema. O projeto em canais abertos digitais 

ficou restrito apenas a Brasília. Até junho de 2013, a Caixa ainda não havia disponibilizado 

qualquer aplicativo para acesso da população, dos seus serviços para a TV conectada. O 

projeto de interatividade é viabilizado pela parceria com o SBT. Em entrevista ao portal 

Tele.Sintese123, a então vice-presidenta de Tecnologia, da Caixa Econômica Federal, Clarice 

Coppetti, afirmou que: 

  

A Caixa, além de ser um dos maiores bancos do país e atuar com um 
portfólio completo no segmento da indústria financeira, é também um grande 
operador de políticas públicas, das políticas sociais do governo federal. 
Além disso, lidamos com alguns segmentos de serviços e produtos que são 
da sociedade brasileira, como é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), que não é um fundo público, mas atende a uma grande 
parcela de trabalhadores. Esse diferencial da Caixa Econômica Federal, esse 
relacionamento dela com a sociedade, fez com que nós começássemos a 
pensar na TV digital não só como alternativa para a prestação de serviços 
financeiros – como um Internet banking ou um TV banking. A TV digital 
não é só isso. O potencial desse canal, na nossa visão, é muito superior [...] 

                                                           
121 Gerência de filial de licitação e contratação em Brasília - Extratos de Contratos - Processo 
7855.01.3135.01/2009, Pregão Eletrônico nº 148/2009; Objeto: Empresa para fornecimento de laboratório de TV 
Digital no suporte, desenvolvimento e testes de aplicativos de interatividades a serem veiculados por emissoras 
de TV nas localidades onde há transmissão digital; Contratada: EITV Comércio de Equipamentos de Informática 
e Telecomunicações Ltda; Valor Global: R$79.827,16; Item Orçamentário: 3103/01 - "Equipamentos de 
Processamento de Dados" Vigência: 10/11/2009 a 08//01/2010. 
122 Informação disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=21030&sid=10&tpl=printerview>. 
Acesso em 14. Fev. 2013.   
123 Informação disponível em: <http://www.telesintese.com.br/a-caixa-aposta-na-interatividade-da-tv-digital/>. 
Acesso em: 11 mai. 2013, às 11:52. 
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Começamos a desenvolver o projeto não apenas por uma questão estratégica 
para o banco, mas como um dever de um banco público com a s ociedade 
brasileira. [...] Na nossa visão, quem mais vai precisar da TV digital para a 
interatividade - ou seja, com canal de retorno, com a possibilidade da 
realização de serviços - é a população de menor renda (TELESINTESE, 
2013). 
 

Na mesma enstrevista, a ex ecutiva do banco disse que via a “T V digital como um 

veículo que pode atingir alguns milhões de clientes e usuários desses serviços [...] a 

interatividade foi o grande diferencial na definição do modelo, e o governo buscou-a como 

uma possibilidade real de inclusão”. 

Na cidade de São Paulo, os testes foram feitos para clientes e não clientes na agência 

da Av. Paulista, com contrato de transmissão entre a C aixa e o s canais de televisão TV 

Record, MTV e B and. O banco informa que foi a primeira instituição financeira a 

disponibilizar aplicativos de acesso via TVDI.  

 

FIGURA 42 - Demonstração pública de aplicativo específico da Caixa 

 
Fonte: Assessoria de comunicação da CEF. 
* Avenida Paulista, em São Paulo, de 12 a 24 de dezembro de 2007.  
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FIGURA 43 - Demonstração pública de aplicativo específico para TVDI da Caixa 

 
Fonte: Assessoria de comunicação da CEF. 
* Terminal Rodoviário de Brasília.            

 

6.3 Apps Previdência Social  

O projeto da TV digital interativa brasileira tem por finalidade elementos explícito de 

inclusão social segundo Decreto Nº 5.820/06. Como apresentado no capítulo 2, a inclusão de 

serviços públicos já fora programada com utilização da televisão pública que constava no 

Decreto presidencial. O passo seguinte foi a criação do Operador Único de Infraestrutura de 

TV Digital Pública que ainda está sendo implantado pela Empresa Brasil de Comunicação, 

como mostrado anteriormente no capítulo 3.  

Desde que foi concebida, a T V Digital Social da Empresa de Tecnologia e 

Informações da Previdência Social124, a eq uipe que desenvolveu o projeto buscou tornar 

                                                           
124 Empresa pública instituída pela Lei Nº. 6.125, de 4 d e novembro de 1974, é vinculada ao Ministério da 
Previdência Social (MPS). Foi criada com a finalidade de gerenciar o processamento de dados da do Ministério 
da Previdência Social (MPS) e seu principal cliente é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A empresa 
também presta serviços para a Receita Federal do Brasil e para os Ministérios da Previdência Social, do Trabalho 
e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mantém convênio com 81 instituições financeiras 
públicas e privadas, para processamento de informações relacionadas a concessão de empréstimo consignado a 
aposentados e pensionistas. Entre elas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú-Unibanco, 
HSBC, Citibank e Banco da Amazônia. Informação disponível em: 
<http://portal.dataprev.gov.br/2009/07/22/dataprev-%e2%80%93-empresa-de-tecnologia-e-informacoes-da-
previdencia-social/> Acesso em: 30. jan. 2010, 02:10. 
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público a aplicação e esclarecer a população sobre as possiblidades tecnológicas que o Ginga 

pode proporcionar aos brasileiros através de serviços da previdência social. 

 

FIGURA 44 – Projeto TV Digital da Previdência Social  

 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Previdência Social  
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 A primeira apresentação pública do projeto de TV Digital Social da Previdência Social 

aconteceu de 22 a 24 outubro de 2009, durante 6ª Conferência Latino-Americana de Software 

Livre (LATINOWARE, 2009), em Foz do Iguaçu (PR). 

Mostrando estar empenhada em utilizar canais públicos de radiodifusão, a equipe de 

desenvolvedores das aplicações interativas para o canal da Previdência reportavam a 

necessidade de investimentos substanciais nas radiodifusoras públicas. Justificavam serem 

instrumentos que devem prestar serviços a sociedade por que acreditavam que “em poucos 

anos, o alcance dessas instituições abrangerá a maior parte do território nacional [...], sendo 

fundamental para o sucesso da interatividade e do processo de inclusão digital” (SILVA et. al, 

2010, p.03). 

Já em 2010, o projeto TV Digital Social da Previdência vislumbrava a utilização dos 

canais de prestação de serviços públicos previstos no SBTVD (Poder Executivo, Educação, 

Cultura e Cidadania).  

 
Assim, Instituto Nacional de Seguridade Social, Ministério da Previdência 
Social, Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho e 
Emprego poderão oferecer seus serviços nesse novo formato, utilizando 
estes canais ou de outras emissoras públicas existentes (SILVA et. al, 2010, 
p.03). 

 

A aplicação da TV Digital Social foi desenvolvida em cerca de 12 meses por quatro 

profissionais de TI da Dataprev, em linguagem NCL e Lua, obedecendo às normas de 

codificação da ABNT, tendo sido experimentado pela TV Brasil Brasília em 11 de maio de 

2010, com interatividade local e plena, inclusive enviando mensagem de texto para celulares. 

Posteriormente, o projeto foi apresentado durante a realização do Campus Party125, que 

aconteceu no di a 26 de  janeiro de 2010, na cidade de São Paulo. Durante o l ançamento, o 

coordenador do projeto Marco Antônio Rocha afirmou que “o objetivo principal é o ferecer 

serviços públicos à área social do governo por meio dessa tecnologia” 126, A TV Social foi 

apresentada integrada com o recurso de um aplicativo que permite ao contribuinte acesso a 

consultas, calendário e à  tabela de pagamentos da Previdência Social, e a i ndicação de uma 

agência próxima à casa do contribuinte tendo como parâmetro seu Código de Endereçamento 

                                                           
125 É o maior evento sobre tecnologia no mundo, que se iniciou na Espanha há 16 anos e tem ramificações em 
diversos países. O foco principal do evento é mostrar e discutir inovações tecnológicas. Presente na cidade de 
São Paulo, desde 2008, já iniciou reunindo cerca de 3 mil campuseiros, como são chamados os participantes. 
Funcionando por cinco dias, 24 horas, em que é permitido acampar em barracas no interior do centro de 
exposições Anhembi Parque.  
126 Informação disponível em: <http://portal.dataprev.gov.br/tag/tv-digital-social/>. Acesso em: 30. jan. 2010, às 
01h15. 

http://portal.dataprev.gov.br/2009/10/26/tv-digital-servicos-previdenciarios-na-casa-do-cidadao/www.latinoware.org
http://portal.dataprev.gov.br/2009/10/26/tv-digital-servicos-previdenciarios-na-casa-do-cidadao/www.latinoware.org


151 

 

 

Postal (CEP). Com a i nteratividade plena sendo instalada por um canal de retorno, o 

aplicativo disponibiliza ainda ao cidadão agendamento para atendimento ou marcação de 

perícia médica pela tela da TV, serviços que hoje já são feitos por telefone, via Central 135, 

ou pelo sítio da Previdência. Segundo o desenvolvedor ainda é possível acessar o twitter da 

empresa pelo aplicativo da TV Previdência. Por ser uma empresa que presta serviço para 

outros órgãos públicos, a TV Social tem em seu projeto atender também outras organizações 

federais, como o Ministério do Trabalho e E mprego e a S ecretaria da Receita Federal. 

Semanas depois, o projeto foi apresentado durante o Fórum TIC Dataprev127, que aconteceu 

em Brasília no dia 30 de setembro, com a participação de especialistas em comunicação 

digital do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), do  Ministério da Indústria, 

Desenvolvimento e C omércio Exterior (MDIC), do L aboratório de Sistemas Integrados 

Tecnológico LSI- TEC, da USP e acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do 

Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC). 

À medida que o projeto ganhava dimensão, a n ecessidade de mais esclarecimentos 

também crescia. Artigo apresentado durante o Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 

Web (WebMedia), que aconteceu entre 5 e 8 de outubro, em Belo Horizonte de 2010, Marco 

Silva discorreu sobre a aplicação.  

 
O projeto da “TV Digital – Social” propõe a disponibilização de uma grande 
parte dos serviços dos Ministérios da área Social do Governo para toda a 
população brasileira, através da tecnologia da “TV Digital Interativa”. [...] 
Exemplos de sistemas que poderão ser escolhidos para esta propaganda na 
primeira fase do projeto são: Consulta ao Censo Previdenciário (através do 
NIT – Número de Identificação do Trabalhador ou NB – Número do 
Benefício), Extrato de Pagamento de benefícios, Calendário de Benefícios, 
Andamento de Processos de Revisão, Informações Gerais sobre os 
Benefícios, Requerimento de Pedido de Prorrogação e R econsideração 
(PP/PR), e outros. (SILVA et. al, 2010, p. 03). 
 

Os autores do a rtigo entenderam “que o principal motivo do governo investir 

inicialmente um bilhão de reais no Sistema Brasileiro de Televisão Digital é a inclusão digital 

e social [...]”. E propiciar “soluções tecnológicas para toda a ár ea social do governo, 

beneficiando a população brasileira” (SILVA et. al, 2010, p. 03). 

                                                           
127 O 19º encontrou reuniu especialistas em tecnologia da informação, do setor público e privado, para discutir e 
trocar experiências sobre gestão e avanços tecnológicos em infraestrutura, desenvolvimento e segurança. O tema 
do evento foi o desenvolvimento da TV Digital no Brasil. 
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FIGURA 45 - Aplicativo da Previdência Social para TV digital 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Previdência Social.  
* Página principal da Cartilha de Benefícios.  

 

FIGURA 46 - Sistema interativo da TV digital Social para aposentadoria 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Previdência Social.  
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Meses depois, em 23 julho o projeto foi apresentado em Porto Alegre durante o 11 º 

Fórum Internacional de Software Livre (Fisl11). Durante o evento, a equipe que desenvolveu 

o projeto ministrou um minicurso sobre TV digital interativa, coma a finalidade de capacitar 

os participantes a difundirem conhecimento sobre aplicações de uso público por meio de 

softwares, conforme declaração da assessoria de imprensa da instituição e d e Edson 

Castilhos128, um dos responsáveis pelo projeto na Dataprev. 

 
Os participantes do curso ocuparam todos os lugares disponíveis na sala do 
estande da Dataprev e t iraram suas dúvidas sobre o assunto acompanhando 
uma demonstração dos aplicativos. “Conseguimos passar a ideia da inclusão 
social e d o que a Previdência pode obter de ganho com a T V digital”, 
finalizou Castilhos (DATAPREV, 2011). 

 

6.3.1 Reconhecimento pela ONU 

Em outubro de 2011, o Projeto recebeu o t ítulo de inovação internacional da 

International Telecommunication Union (ITU)129 - Agência das Nações Unidas, especializada 

em tecnologias de informação e comunicação e t ambém foi indicado para receber o 

certificado “Honorable mention – Value to Society” (em português: Menção honrosa de valor 

para a sociedade) na categoria “Empresarial” do Desafio Aplicação da ITU. O projeto foi 

desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento de Software Livre – DATAPREV do estado 

do Rio Grande do Sul, que conta com uma equipe de apenas quatro profissionais servidores 

de carreira da instituição. Coordenado por Marco Antonio Munhoz da Silva, que tem o auxílio 

de Edson Luiz Castilhos, Roger Fonseca Nogueira, Flávio Alberto Vasconcellos Eichler. O 

decreto que criou o SBTVD previu a criação do Fórum SBTVD e que seus integrantes tivesse 

a participação de especialistas no assunto de diversos órgãos e setores da sociedade. Marco 

Antônio é um dos representantes do governo federal no fórum, por meio da Dataprev. Em 

2010, durante o pr incipal evento de tecnologia da telecomunicação na América Latina, que 

aconteceu no C entro de Exposições Imigrantes, na cidade de São Paulo, o Projeto da TV 

Digital Social recebeu o prêmio de melhor produto inovação social, outorgado pela Sociedade 

de Engenharia de Televisão (SET), a principal organização de especialistas em tecnologia de 

telecomunicações do Brasil e é que um dos coordenadores do Fórum SBTVD. O terceiro 

prêmio pelo reconhecimento da aplicação foi de Web Media, durante o Simpósio Brasileiro 

de Sistemas Multimídia e Web. 

                                                           
128 Informação disponível em: < http://portal.dataprev.gov.br/tag/software-livre/page/6/>. Acesso em: 29 out . 
2011, às 14:08. 
129 Informação disponível em: < http://portal.dataprev.gov.br/tag/tv-digital/>. Acesso em: 29 out. 2011, às 15h10.  

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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FIGURA 47 - Rádio Previdência disponibilizada no portal eletrônico da instituição 

   
Fonte: previdencia.gov.br  

 

Mesmo com a g rande repercussão e r econhecimento da importância social do 

aplicativo para os segurados, até o momento da finalização desta pesquisa o serviço ainda 

não estava disponibilizado para a população pela TV aberta, apenas pelo sítio eletrônico 

com a TV Previdência on-line. O órgão utiliza ainda um canal de rádio que funciona com 

podcast sob demanda, também disponibilizado no portal oficial da Previdência Social. Os 

conteúdos dos podcasts, que são atualizados diariamente, são pautados exclusivamente em 

assuntos inerentes às atividades do Ministério da Previdência Social. Canais de TV e rádio 

são frutos da Lei de Acesso à Informação (2011) que determina aos órgãos públicos 

informar e esclarecer o cidadão sobre as atividades prestadas a sociedade. O conteúdo 

postado no portal eletrônico pode ser reproduzido por qualquer emissora de rádio do país, 

sem custo, devendo apenas citar a fonte da informação. 
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Capítulo VI 

Metodologia 

 

Este trabalho tem como tema “Inclusão via TV digital interativa brasileira” e procede 

a um estudo de caso sobre a temática no estado do M aranhão, divide-se em duas etapas 

distintas que se complementam. Para explicarmos a necessidade desta divisão que se impôs, 

julgamos oportuno alguns esclarecimentos preliminares. 

A proposta deste trabalho se dá, exatamente, no momento em que o Poder Executivo, 

por meio do Comitê de Desenvolvimento, vinculado à Presidência da República e dez órgãos 

públicos, incluindo oito ministérios, discutiam os rumos da TVD no Brasil. Até então, o país 

tinha de concreto o D ecreto Presidencial N° 4.901/2003 que tratava da implantação da TV 

digital brasileira e o Decreto Nº 5.820/06 que dispunha sobre a implantação do S BTVD, 

estabelecendo diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de 

transmissão digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens, determinando a imediata 

implantação conforme calendário previamente acordado entre órgãos do governo federal e 

instituições privadas integrantes do processo.    

Nesse contexto, elegemos este tema quando se desenhava no cenário nacional uma 

significativa tendência para a implantação da TV digital, e nosso objetivo era o de investigar 

os desdobramentos que esse projeto causaria no que  se refere à inclusão digital e, por 

conseguinte, social de uma parcela significativa da população do estado do Maranhão, situado 

na região nordeste do Brasil e que ocupa o 26º lugar no ranking do IDH (índice de 

desenvolvimento humano) da ONU (Organização das Nações Unidas). Contudo, por questões 

de ordem política que fogem ao escopo do pr esente trabalho, numa fase já bem adiantada 

desta pesquisa, todos os esforços para que a i mplantação da TV digital interativa aberta se 

efetivasse no Brasil, como previsto, sofreram atrasos e alterações da proposta inicial prevista 

no Decreto Nº 5.820/06. Em função do novo cenário de ajustes, o governo federal publicou o 

Decreto Presidencial Nº 8.061, de 29 de julho de 2013, revendo diversos pontos do Decreto 

anterior. 

Contudo, quando isso se deu, o trabalho já estava em fase adiantada, com a pesquisa 

bibliográfica e documental, de fontes primárias e secundárias, pronta. Ao mesmo tempo, 

grande parte das entrevistas pessoais já havia sido decupada e organizada junto àquelas que 

havia sido realizada  via e-mail.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8061.htm#art4
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Como a data do Exame de qualificação se aproximava, organizamos este material e o 

apresentamos à banca, esclarecendo as dificuldades que se apresentavam, haja vista que o 

projeto de implantação da TV digital aberta no estado do Maranhão estava sofrendo este 

atraso por tempo indeterminado, o que, em parte, inviabilizava o nosso objetivo inicial que era 

o de Investigar os desdobramentos do projeto na inclusão digital da população do estado do 

Maranhão.  

Nesse contexto de fragilidade, as observações e as  sugestões fornecidas pelos 

experientes professores, orientador e membros da Banca de Qualificação foram valiosas no 

sentido de direcionar este pesquisador para a modificação das questões de pesquisa e, 

consequentemente, dos objetivos. As considerações de Pinheiro et al (2004, p.73-74) 

demonstram que esta conduta foi adequada uma vez que consideram que somente a partir da 

definição das questões de pesquisa é que se pode proceder ao planejamento, já que as 

questões definem os objetivos. Na mesma direção vão as considerações de Sâmara e Barros:  

 

Os objetivos da pesquisa são determinados de maneira a trazer informações 
que solucionam o problema de pesquisa. É um processo interdependente e 
que exige total coerência entre o problema definido e os objetivos do projeto 
de pesquisa (2001, p.12). 

 

Por isso, registro aqui minha profunda gratidão por esse generoso empenho que os 

professores tiveram em me oferecer uma alternativa mais robusta de pesquisa. O quadro 13 a 

seguir ilustra como procedi a esta mudança e a incorporei para que o trabalho continuasse a se 

desenvolver, como descrevo a seguir: 

  

QUADRO 13 - Descrição das fases da pesquisa no cenário de implantação da TV digital 
Cenário de implantação da TV digital Cenário de atraso do projeto original 
Problema de pesquisa:  
Qual será o impacto que a implantação 
da TV digital causará sobre os índices de 
inclusão digital e social no Brasil e no 
estado do Maranhão? 

Problemas de pesquisa: 
1. Quais foram as causas que determinaram 
alterações no projeto de implantação da TV digital 
no Brasil? 
2. Quais são os efeitos que o atraso do projeto de 
implantação da TV digital possivelmente causarão 
na população do estado do Maranhão?  

Objetivo geral:  
Investigar os desdobramentos desse 
projeto na inclusão digital da população 
do estado do Maranhão. 

Objetivos específicos:  
1. Investigar as causas do atraso do projeto. 
2. Investigar os possíveis efeitos que as alterações 
do projeto original de implantação da TV digital 
causarão na população do estado do Maranhão. 
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3. Investigar se resta às regiões mais desassistidas 
do estado do Maranhão a possibilidade de inclusão 
digital por meio do Programa de Inclusão Digital 
do Ministério das Comunicações (Cidades 
Digitais) similar aos Telecentros e ao Acessa São 
Paulo. 

Justificativa 
A relevância social do estudo se justifica 
na possibilidade de inclusão de uma 
parcela significativa da população do 
estado que ocupa o 26º lugar no ranking 
do IDH do Brasil. 

Justificativa 
A relevância social do estudo se justifica na 
possibilidade de inclusão digital de uma parcela 
significativa da população do estado que ocupa o 
26º lugar no ranking do IDH pelo Programa de 
Inclusão Digital do Ministério das Comunicações 
(Cidades Digitais) similar aos Telecentros e ao 
Acessa São Paulo, uma vez que o Projeto de 
implantação da TV digital sofre atraso por tempo 
indeterminado. 

Metodologia 
Abordagem: Pesquisa qualitativa; 
Objetivos: Pesquisa exploratória e 
descritiva; 
Procedimentos: Pesquisa bibliográfica e 
documental de fontes primárias e 
secundárias; 
Método: Estudo de caso; 
Instrumento: Entrevista (seria pessoal 
ou por e-mail ou aberta e fechada). 

Metodologia 
Abordagem: Pesquisa qualitativa; 
Objetivos: Pesquisa exploratória e descritiva; 
Procedimentos: Pesquisa bibliográfica e 
documental de fontes primárias e secundárias; 
Método: Estudo de caso; 
Instrumento: Entrevista (pessoal, por e-mail ou 
aberta e fechada).  

Fonte: o autor 

 

Superada esta fase que se impôs nesta trajetória, foi possível dar continuidade ao 

trabalho que ora apresento e que seguiu a orientação metodológica que passo a descrever. 

Este trabalho se orienta pelos pressupostos metodológicos da pesquisa de abordagem 

qualitativa, com objetivos da pesquisa exploratória e descritiva e lança mão dos 

procedimentos da pesquisa bibliográfica e documental com o método do estudo de caso e o 

instrumento da entrevista estruturada (e-mails) e semiestruturada (face a face).   

Para Mattar (1994, p.84), “a pesquisa exploratória é indicada nos estágios iniciais de 

investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno são ainda 

insuficientes”. No mesmo sentido, seguem as reflexões de Aeker (2001, p.94) para os quais “a 

pesquisa exploratória é usada quando se busca um entendimento sobre a natureza geral de um 
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problema, as possíveis hipóteses alternativas e variáveis relevantes que precisam ser 

consideradas”.   

A metodologia de pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva que foi se impondo, 

conduziu este pesquisador a proceder a um extenso e minucioso trabalho de pesquisa 

bibliográfica e documental que demanda a observação, a análise, o registro, a classificação e a 

interpretação de dados colhidos em fontes primárias e secundárias. 

A pesquisa exploratória pode ocorrer de forma experimental ou descritiva. Como este 

trabalho pretende apenas descrever uma realidade sem nela interferir, caracteriza-se pela 

pesquisa exploratória qualitativa e d escritiva, conforme esclarece Godoy (1985, p.62): “A 

pesquisa qualitativa é descritiva. A palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa abordagem, 

desempenhando papel fundamental tanto no processo de obtenção de dados quanto na 

disseminação dos resultados”. No mesmo sentido vão as orientações de Malhotra (2001, 

p.108) ao afirmar que “como o no me indica, o pr incipal objetivo da pesquisa descritiva é 

descrever alguma coisa”. 

Como o tema, naturalmente, entrelaça os campos da Comunicação, da Sociedade e da 

Tecnologia, a fim de contextualizar o t ema no panorama da Ciência, foram consultados 

autores que se debruçaram sobre os diversos processos de avanços e conquistas nas relações 

entre o homem e a tecnologia, o que envolve particularidades, estabelece paradigmas e altera 

as feições da sociedade pelos impactos que causa e p ela necessidade de reflexão que a 

evolução tecnológica acarreta. Esse material foi enriquecido com conteúdos audiovisuais 

desenvolvidos sob plataformas digitais HD e F ull HD geradas pelo sistema ISDB-T, bem 

como softwares e aplicativos específicos para comunicação televisual de radiodifusão e d e 

rede virtual, sob demanda em uso no mercado nacional.  

Com relação ao estado do Maranhão, colhi trabalhos factuais, publicados na grande 

mídia nacional, que demonstram que o M aranhão ainda é um grande feudo de atraso, com 

poucas perspectivas de desenvolvimento social em curto prazo, principalmente pela pouca 

disposição aparente dos agentes públicos, atrelados ao poder dominante em mudar esse 

quadro. No que se refere ao poder público, foram pesquisados diferentes documentos como 

atas, ofícios, Decretos e audiências públicas, inerentes à implantação da SBTVD no país e no 

estado do Maranhão, além de grades sobre a p rogramação regional e l ocal dos canais de 

televisão do Maranhão e da seleção de programas de rede nacional que utilizam aplicativos 

interativos, especialmente com conteúdos comerciais em detrimento às aplicações educativas 

e de prestação de serviços públicos.  
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Luna (1998, p.83) indica que tal procedimento fora coerente quando afirma que a 

investigação científica requer um arcabouço teórico que só pode ser obtido em uma 

bibliografia de obras de referência e de diferentes trabalhos sobre o tema.  

Além disso, nos esclarece ainda que o trabalho de revisão bibliográfica e documental 

pode indicar, “quais as principais lacunas” existentes em relação ao tema. No caso deste 

trabalho, foi exatamente a revisão bibliográfica e documental que apontou ao pesquisador a 

necessidade de reorientação dos objetivos, tão bem solucionada pela Banca de Qualificação. 

Para (Luna) a revisão bibliográfica também é indicada, pois:  

 

Entre as muitas razões que tornam importantes os estudos com esse objetivo, 
deve-se lembrar que eles constituem uma excelente fonte de atualização para 
pesquisadores fora da área na qual se r ealiza o estudo, na medida em que 
condensam os pontos importantes do problema em questão. (LUNA, 1998, 
p. 82). 

 

Dentro desses estudos de abordagem qualitativa nos quais a et apa de revisão 

bibliográfica e documental deve ser acurada, o método do estudo de caso se mostrou como a 

alternativa mais adequada ao prosseguimento deste trabalho. Muitas vezes, é t ido 

erroneamente como “o irmão mais fraco dos métodos das Ciências Sociais” (YIN, 1989, 

p.10). Contudo, o a utor considera tal afirmação equivocada, uma vez que é usada, em 

diferentes áreas, como um método meramente pedagógico.    

No âmbito deste trabalho julgamos que a utilização do método do estudo de caso seria 

a escolha mais adequada aos propósitos da pesquisa uma vez que, para o autor:  

 
[...] o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre 
o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes 
de evidência são utilizadas (YIN, 1989, p.23).  

 

A partir da definição acima, o trabalho se orientou pelo uso do estudo de caso que se 

caracteriza pela "capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências - 

documentos, artefatos, entrevistas e observações" (YIN, 1989, p.19). Nesse mesmo sentido 

seguem as considerações de Bonona, para quem o estudo de caso é aconselhável em situações 

nas quais: 

 

[...] um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos 
existente é insuficiente para permitir a p roposição de questões causais e 
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quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele 
naturalmente ocorre (BONOMA, 1985, p.207). 
 

Bonoma (1985, p.206) enfatiza ainda que os objetivos do e studo de caso são a 

compreensão do f enômeno. A realização de uma pesquisa pelo método do Estudo de caso 

impõe um trabalho minucioso de coleta de dados que inclui, além de documentos, demais 

registros. André et al (2005), Yin (2001) e Martins (2008) concordam que é indispensável a 

condução atenta desta etapa do t rabalho pelo pesquisador como requisito fundamental à 

validação da pesquisa. Para Martins (2008, p.80).  

 

A confiabilidade de um Estudo de Caso poderá ser garantida pela utilização 
de várias fontes de evidencias, sendo que a significância dos achados terá 
mais qualidade ainda se as técnicas forem distintas. A convergência de 
resultados advindos de fontes distintas oferece um excelente grau de 
confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas orientadas por outras 
estratégias. O processo de triangulação garantirá que descobertas em um 
Estudo de Caso serão convincentes e a curadas, possibilitando um estilo 
corroborativo de pesquisa. (MARTINS, 2008, p.80). 

 

Nesse sentido, a r ealização de entrevistas foi oportuna para trazer ao contexto deste 

trabalho, a opinião, os sentimentos e a percepção de diferentes atores sociais envolvidos e/ou 

afetados no Projeto de Implantação da TV digital interativa aberta no Brasil.  

As entrevistas são uma fonte de dados extremamente importante, pois são capazes de 

elencar evidências e d estacar particularidades sobre o fenômeno que, de outra forma, 

poderiam passar despercebidos. Neste trabalho, tais entrevistas foram realizadas de duas 

formas: entrevista focada e entrevista tipo survey.  

No método do estudo de caso, a entrevista focada é a que, embora possa assumir um 

caráter aberto, fechado ou mesmo conversacional, tem um roteiro prévio semiestruturado. 

Aqui, foram utilizadas em oportunidades em que este pesquisador conseguiu um contato 

pessoal com o entrevistado. Em ocasiões em que o contato pessoal estava impossibilitado, foi 

usada a t écnica da entrevista survey, com o que stionário enviado pela Internet, respondido 

pelo entrevistado e devolvida por esta mesma via ao pesquisador.  

Este pesquisador esclarece aqui que, apesar de esta trilha metodológica adotada ter se 

mostrado tão árdua, proporcionou uma experiência valiosa de amadurecimento acadêmico. 
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Capítulo VII 

Exclusão digital e social no estado do Maranhão 

 

1. O Maranhão no Brasil 

Como todos os estados brasileiros, a história do Maranhão tem muitas versões para 

criação, povoamento, divisão e ocupação territorial. É coro comum fontes de pesquisas oficias 

decantarem em verso e prosa as “lutas e vitórias de seus povos e bravios ancestrais”. Claro, 

não que se pode esperar algo muito diferente ou com variações não negativas para que seja 

contada aos deleites de seus conterrâneos. Mesmo sendo um estado com grande território, a 

realidade social é quase uma tragédia. É o quarto estado mais rico (PIB) do Nordeste, o oitavo 

maior em extensão territorial (331.983,293 km²), tem a décima maior população (cerca de 7,5 

milhões habitantes) e o décimo sexto maior PIB do país (R$ 31,6 milhões).  

Até 1494, o Maranhão não existia para o Brasil. Nessa época, portugueses e espanhóis 

já corriam mar afora em grandes navegações e lutando pela ocupação de terras, pois 

acreditavam que povos não cristãos e não civilizados poderiam ser dominados facilmente, 

inclusive as terras que ocupavam. 

A disputa entre os dois países se acirrava a cada conquista. De comum acordo, 

recorreram ao papa Alexandre VI para mediar suas ambições. O acerto fora de que cada país 

tinha por direito garantido pelo papa, que as terras a serem descobertas situadas a 100 léguas 

(660 quilômetros), a partir das ilhas de Cabo Verde deveriam pertencer a Portugal, enquanto a 

Espanha tinha direito de dominar as terras além dessa linha imaginária. Tal acordo foi 

documentado com o batismo de Bula130 (INFOESCOLA, 2011). Mas Portugal queria mais. 

Com forte receio de perder o que  já havia conquistado e o que  estava por ser descoberto, 

forçou a Espanha a rever o acordo da Bula e partir para o Tratado de Tordesilhas, em 1494. 

Desde então, os limites das conquistas territoriais foram aumentados de 100 para 370 léguas 

(2.500 quilômetros) a oeste de Cabo Verde continuavam com o domínio português, enquanto 

após as 370 léguas a oeste após Cabo Verde eram de domínio da Espanha. 

Oficialmente, nessa época, o Brasil ainda não havia sido dominado pelos portugueses, 

o que viria acontecer após 1500. Considerando os dias atuais, a linha divisória do Tratado de 

Tordesilhas se estendia da cidade de Belém, no estado do Pará à ci dade catarinense de 

Laguna. Isso significa que àquela época, a outra parte do Brasil, maioria da região amazônica 

deveria, por direito acordado, ser dos espanhóis. O acordo não foi respeitado pelo lado 
                                                           
130 A Bula Inter Coetera. Acordo firmado em 4 de maio de 1493 entre Portugal e Espanha que fixava uma linha 
imaginária entre as regiões de exploração de cada um desses países.  
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português, mas seus concorrentes espanhóis não responderam imediatamente, por estarem 

ocupados com outras conquistas no restante da América, ao norte, a oeste e ao sul do Brasil. 

Já com brasileiros descendente de português, o avanço para o interior do país foi natural e o 

tal Tratado nem sequer era lembrado ou de conhecimento de muitos. O tempo passou e em 

1534, o rei de Portugal D. João III dividiu e cedeu a iniciativa privada, formada pela pequena 

nobreza o então Brasil-colônia em 15 Capitanias Hereditárias, com o argumento de defender o 

Brasil de possíveis invasores e fomentar o desenvolvimento, já que a coroa não tinha recursos 

suficientes para tal. Como parte do acordo, a Carta de Doação e a Carta Foral juntas tornavam 

o administradores das capitanias praticamente senhores absolutos de tudo que se passasse ali, 

desde que se reportassem à Coroa nos termos do acordo. 

  
FIGURA 48 - Primeira divisão das Capitanias Hereditárias 

 
Fonte: Infoescola, [s.d.]. 
* Ano de 1494, em que o Maranhão já aparece distribuído a três donatários. 

 

QUADRO 14 - Área limítrofes da divisão do Maranhão 
Capitanias Limites aproximados Donatários 
Capitania do Maranhão 
(primeira secção) 

Extremo leste da Ilha de Marajó (PA) à 
foz do rio Gurupi (PA/MA) 

João de Barros e Aires 
da Cunha 

Capitania do Maranhão 
(segunda secção) 

Foz do rio Gurupi (PA/MA) a Parnaíba 
(PI) 

Fernão Álvares da 
Cunha 

Fonte: Infoescola, [s.d.].  
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Com esta divisão, o território do Maranhão já nasceu fragmentado em duas Capitanias 

e bastante atrasado em relação às demais. Logo seria invadida pelos franceses. O nome que 

deu origem ao estado está relacionado com o Rio Marañón do Peru, que em linguagem tupi 

significa ‘mar’, ‘corrente’. Em 1612, Daniel de La Touche e outros franceses criaram o 

povoado França Equinocial e construíram o Fourt de Saint-Louis, uma homenagem ao rei de 

seu país, Luis XV. Nascia São Luís, que se tornou a capital do Maranhão. Menos de três anos 

depois os portugueses expulsaram os franceses do Maranhão. 

A proposta das Capitanias não vingou e em 28 de fevereiro de 1821, foram extintas, 

formando novo mapa geográfico do B rasil. Antes, em 1548, P ortugal enviou o pr imeiro 

governador-geral para tomar conta do país, que fora Tomé de Sousa. 

No ano de 1621, a Coroa redesenhou o mapa do Brasil e criou divisões territoriais de 

Maranhão e Grão-Pará. Nesse momento, a o bediência imediata deveria ser reportada à 

metrópole, que já era centralizada na cidade de Salvador, então capital do país.  

Além dos franceses o Maranhão também foi invadido e colonizado por holandeses 

durante a segunda invasão daquele país nórdico ao Brasil. Em 1624, Salvador foi invadida por 

um ano. Em 1630, foi a vez dos holandeses tomarem Pernambuco e controlar grande parte do 

Nordeste por 24 anos. O objetivo principal dessa invasão era dominar a comercialização do 

açúcar. Como o Maranhão não tinha qualquer vocação para o cultivo da cana, os holandeses 

ocuparam praticamente a cidade de São Luís, onde influenciaram fortemente a cultura e as 

artes locais. Com os holandeses fora do território maranhense, Portugal nomeia Marquês de 

Pombal como Primeiro-Ministro português, que divide mais ainda o estado em quatro 

capitanias: Grão-Pará, Maranhão, Piauí, São José do Rio Negro. Pombal fundou a Companhia 

de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e estimulou a migração de nordestinos para a região, 

incentivando o cultivo de arroz e algodão, produtos que trouxeram muitas divisas e um 

considerável desenvolvimento ao estado. Parte dessa riqueza se refletiu na construção de 

diversos casarões, que fazem parte do Centro Histórico de São Luís. A separação definitiva do 

Maranhão e Pará só ocorreu em 1774, depois que a coroa portuguesa entendeu que a 

ocupação já estava consolidada. A proximidade geográfica do M aranhão com a Metrópole 

proporcionava o intenso tráfego marítimo de comércio e também que os filhos de grandes 

latifundiários estudassem naquele país e absorvessem o uf anismo lusitano a ponto de ser 

comum aos maranhenses não darem muita atenção aos comandos políticos vindos da capital 

federal, Rio de Janeiro. Tão forte era a influência portuguesa no e stado do Maranhão, que 

apenas em 1823, após intervenção armada de forças brasileiras é que a população aceitou a 
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independência do Brasil de Portugal, que havia ocorrido no ano anterior, em 7 de setembro de 

1822. Por não ter acatado de imediato a independência do Brasil, o M aranhão foi 

praticamente abandonado pelo novo governo brasileiro, sendo relegada a pobreza, que já era 

grande. 

O fim do sistema escravista, em 1888, interrompeu o desenvolvimento econômico do 

estado, que teve um pequeno renascimento com a indústria têxtil por volta de 1910. Mas o 

apogeu foi relâmpago e desde então o estado aparece nas estatísticas econômicas e sociais do 

Brasil com dados negativos em relação aos demais estados, embora seja o segundo maior 

estado da região Nordeste e o sexto do país em extensão territorial. 

Nem sempre o Maranhão foi um estado de penúria social e econômica. O algodão já 

proporcionou prosperidade. A economia já foi uma das mais fortes do Brasil até metade do 

século XIX. Mas após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, o estado perdeu espaço na 

exportação de algodão e entrou em colapso, agravado pelo abandono gerado pelos governos 

imperial e republicano. Muitos anos depois, no final da década de 1960 no s éculo XX, o 

estado voltou a r eceber incentivos relevantes e s aiu do isolamento, com ligações férreas e 

rodoviárias com outras regiões do p aís. A inauguração de parte do Porto do Itaqui em São 

Luís em 1972 trouxe de volta o ânimo de novas possibilidades de fortalecimento econômico 

ao estado. A localização estratégica em relação à Europa e África e a profundidade (cerca de 

28 metros) atraíram grandes companhias com navios de grande porte para operar no porto. O 

principal produto escoado pelo Itaqui é a produção industrial e de minério de ferro, que chega 

a São Luís de trem, pela Companhia Vale do Rio Doce, oriunda da Serra dos Carajás, no Pará 

(BUENO, 2003, p.43). 

Mesmo com tamanha dimensão territorial, o Maranhão apresenta um cenário 

econômico ainda em crescimento e com produtos de exportação restritos a bens que apenas 

passam pelo estado, provenientes do vizinho estado do Pará, pela Ferrovia Carajás, de 

propriedade da multinacional companhia Vale do Rio Doce, que já fora pública, mas foi 

entregue pela iniciativa privada por meio de leilão público no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Entre os principais produtos de exportação que vêm do Pará para o Porto de Itaqui 

em São Luís estão o minério de ferro, alumínio, ferro gusa e soja produzida no sul do estado 

por investidores e fazendeiros dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul que se instalaram na região das cidades de Balsas e C arolina na década de 1980, 

atraídos por grandes extensões de terras baratas e f érteis, longe da seca, tão comuns aos 

demais estados da região Nordeste. Aliás, o M aranhão é um estado que quase nunca sofre 
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com seca em função da proximidade com a região amazônica e ser privilegiados de ter muitos 

rios perenes. 

A participação do M aranhão no P roduto Interno Bruto do Brasil é muito Baixa, se 

considerada a i nexistência de seca, terras férteis. O valor não ultrapassa a 1 ,2%, segundo 

dados de 2009 levantados pelo IBGE. A força da economia do estado é dividida pelas cinco 

cidades com maior concentração de população, além da capital. Açailândia, Imperatriz, Balsas 

e Caxias, juntas respondem por cerca de 50% da economia do estado, o que  pode ser 

considerado uma expansão de dados que revelam uma indústria ainda incipiente, já que a 

economia ainda se concentra em produção agropecuária de subsistência e serviços. O quadro 

do PIB maranhense é dividido entre os porcentuais de: Serviços 60,9%; Agropecuária 22,2%; 

Indústria 16,9%. Os 39,855 bilhões inerentes ao PIB dos 217 municípios do Maranhão no ano 

de 2009, está próximo dos custos da maior e mais rica cidade do Brasil, em 2012. A cidade de 

São Paulo teve orçamento de R$ 38,8 bilhões.  

A malha de transporte do estado ainda é bastante restrita em relação aos demais 

estados brasileiros. Além da Estrada de Ferro Carajás (EFC), da Companhia Ferroviária do 

Nordeste (CFN) antiga RFFSA – Rede Ferroviária  Federal e Ferrovia Norte-Sul, o estado é 

cortado por duas  rodovias federais, sendo a  BR 153, conhecida como Belém Brasília, mais 

movimentada do estado e a BR 316 que corta o Maranhão em destino ao estado do Pará. As 

rodovias estaduais pavimentadas não conseguem chegar a todos os municípios do estado. O 

Maranhão seguiu um modelo bastante comum no nordeste em que as principais cidades 

cresceram por estarem localizadas às margens das rodovias federais.    

 
2. História Geopolítica do Maranhão 

 O Maranhão tem o segundo maior território do nordeste (331.983km2) e também o 

segundo maior litoral do Brasil (com 640 km de extensão em praias), depois da Bahia e o 

oitavo em dimensão territorial no B rasil. Atualmente tem uma população estimada em 6,5 

milhões de habitantes, a nona do país, mas nada disso eleva para melhor os índices positivos 

para o estado. A Incidência da Pobreza nos municípios do Maranhão é da ordem de 56,38%, 

(IBGE, 2010). Os Dados Gerais do estado mostram que a pobreza e falta de infraestrutura não 

se justifica em função da localização estratégica para o país e em proximidade com a Europa e 

EUA. Do lado oeste da região nordeste do Brasil, o Maranhão faz fronteira com a R egião 

Norte e o Oceano Atlântico. No lado leste está unido ao estado do Piauí. Ao sul e sudeste o 

estado faz limite com os estados do Tocantins e Pará, na face oeste. O território do estado do 

Maranhão é imenso e abriga duas diversidades predominantes de vegetação. Praticamente 
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dividido no centro geográfico do mapa, O Maranhão tem ao leste predominância de vegetação 

de serrado, também chamado de mata de meio norte. A oeste, a vegetação que predomina é 

pura floresta, que integra a chamada Amazônia Legal, por abrigar biodiversidade peculiar da 

região amazônica. O estado tem área de 331.983,293 Km². 

 

FIGURA 49 - Bandeira do Maranhão  

 
Fonte: maranhao.gov.br 
* Adotada oficialmente em 6 de dezembro de 1889, por determinação 
do Decreto Nº 6. As cores representam as três raças (etnias) que formam 
a população maranhense: brancos, negros e indígenas. 

 
   

  Dados do I BGE revelam que os 217 m unicípios ainda enfrentam desafios sociais 

maiores se comparado ao seu vizinho, o estado Piauí, considerado a federação mais pobre do 

país. A população total do e stado é estimada em 6.574.789 pessoas, com uma densidade 

demográfica de 19,81 habitantes por Km². Além da capital que abriga a maior população, com 

cerca de 1.011.943 habitantes, Imperatriz no extremo oeste com 247 mil habitantes, as demais 

cidades não ultrapassam 200 mil habitantes, mas alcançam números assustadores de 

precariedade na saúde e infraestrutura. 
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FIGURA 50 - Mapa das rodovias federais pavimentadas no estado do Maranhão 

 
Fonte: Ministério dos Transportes 

 

2.1 Quadro sócio econômico do estado do Maranhão 

 Embora em 2011, o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado tenha alcançado o valor de 

R$ 39,855 bilhões, o Maranhão apresentou taxa de crescimento real negativo de -1,7%, o 

que corresponde apenas a 23ª economia das 27 unidades da federação.  

 

TABELA 9 - Censo Demográfico 2010131 
   Dados gerais do Censo do IBGE 

População residente – urbana 4.147.149 - 63,1% 
População residente – rural 2.427.640 - 36,9% 
População residente – urbana – grupos de idade de 60 anos ou mais 8,8% 
População residente – rural – grupos de idade - de 60 anos ou mais 8,4 

   Iluminação e saneamento básico 
Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com 
ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e 
existência e características do entorno - Rede geral de distribuição  

 
883.700 domicílios 

Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com 
ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e 
existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - 

829.341 domicílios 

                                                           
131 Dados compilados pelo pesquisador, com ênfase em diversos itens do quadro social. 
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Iluminação pública 
Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com 
ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e 
existência e características do entorno - Rede geral de distribuição - 
Esgoto a céu aberto - Existe  

366.262 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de saneamento 
– adequado 

28,2% 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento – 
adequado 

2,6% 

Domicílios particulares permanentes, por existência de água 
canalizada e forma de abastecimento de água – Tinham 

1.307.510 domicílios 

Domicílios particulares permanentes, por existência de água 
canalizada e forma de abastecimento de água - Não tinham 

346.459 domicílios 

Nível de instrução 
Pessoas de 10 a nos ou mais de idade, por nível de instrução - 
Superior completo 

189.918 pessoas 
9% do NE 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução –  
Sem instrução e fundamental incompleto 

3.213.208 pessoas 

Pessoas de 10 a nos ou mais de idade, por nível de instrução - 
Fundamental completo e médio incompleto  

842.384 pessoas 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução –  
Médio completo e superior incompleto  

994.385 pessoas 

Taxa de analfabetismo da população idade 15 anos ou mais - total 20,9% 
Rendimento mensal 

Pessoas de 10 a nos ou mais de idade, por classes de rendimento 
nominal mensal - Até 1 salário mínimo  

2.102.713 pessoas 

Pessoas de 10 a nos ou mais de idade, por classes de rendimento 
nominal mensal - Mais de 1 a 2 salários mínimos 

595.689 pessoas 

Pessoas de 10 a nos ou mais de idade, por classes de rendimento 
nominal mensal - Mais de 5 a 10 salários mínimos  

 
80.731 pessoas 

Pessoas de 10 a nos ou mais de idade, por classes de rendimento 
nominal mensal - Mais de 20 salários mínimos 

 
12.769 pessoas 

Bens duráveis 
Domicílios particulares – Televisão 1.461.279 domicílios 
Domicílios particulares – Geladeira 1.397.204 domicílios 
Domicílios particulares - Computador com acesso à internet  161.208 domicílios 
Domicílios particulares com existência de telefone 1.040.759 domicílios 
Domicílios particulares sem telefone 613.209 domicílios 

   Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  
* Resultados gerais da amostra para população total de 6.574.789 pessoas que moram em 1.653.969 
domicílios. 
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 Os números do Censo do IBGE revela a fragilidade social extrema existente no estado 

Maranhão. Os dados são agravados com o porcentual de Incidência da Pobreza, aferido em 

2003 e ainda não atualizado pelo Instituto, que atinge 56,38% da população. Outros dados 

alarmantes para o estado se apresentam em dois itens, a saber: 1) domicílios particulares 

permanentes, por tipo de material utilizado na construção das casas, mostrou que 2214.389 

são de taipa; 2) apenas 6% da população do Maranhão tem cobertura de plano de saúde.  

 As cidades do estado do Maranhão apresentam perspectivas mínimas de 

desenvolvimento econômico. No campo social, o atraso se manifesta em forma de constante 

involução. O cenário político do país na época era atípico. O movimento das “Diretas Já”, a 

morte de Tancredo Neves, o f rágil e conturbado governo do pr esidente maranhense José 

Sarney e a estagnação da “década mais que perdida”, dos anos 1980.  

  

2.2. Baixo IDH 

Para entendimento de como é mensurado o conceito de Desenvolvimento Humano é 

fundamental conhecer a base do R elatório de Desenvolvimento Humano (RDH), que é 

publicado anualmente juntamente com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O 

cômputo geral de dados e av aliações esclarecem informações abrangentes sobre uma 

população, nos aspectos da economia, mas no amplo bojo de diversas outras características. 

Desde os aspectos sociais, culturais; bem como políticas que estejam relacionadas à vida 

humana.  

Os estudos que revelam informações estratégicas para órgãos e entidades que 

trabalham com políticas públicas, referenciados nos RDHs são relativamente recentes. A 

partir de 1990 essas informações são consideradas pelos estatísticos e pesquisadores em dados 

e informações que incidem em impacto social e sugerem uma agenda sobre as informações 

reveladas pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A cargo do 

PNUD, o relatório é publicado em dezenas de idiomas e em mais de cem países, que o 

adotaram como índice de referência das nações Unidas. No Brasil, o governo federal tem 

utilizado o IDH, com adaptações pra um índice mais específico, em que acrescentou o estudo 

por município, criando assim o IDH-M. Tais informações auxiliam no suporte e na aplicação 

de políticas públicas (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 2013). Desde 1993, o Í ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

criado por Mahbub ul Haq, que é uma variação da teoria do Amartya Sen vem sendo usado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. 
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Os próprios criadores dessa dinâmica de pesquisa informam que o I DH não tem 

objetivo de mostrar quais os melhores locais da terra para se viver ou fazer investimentos, 

embora seja levado em conta o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, já que considera nada 

mais do que a d imensão econômica de desenvolvimento do obj eto de pesquisa. O foco do 

IDH é apresentar de forma resumida apenas o desenvolvimento humano, considerando-se 

também dois elementos referenciais, que são a educação e o t empo de vida da população 

pesquisada. Mesmo tendo sido desenvolvido apenas em 1990, os pesquisadores lançaram mão 

de dados existentes em caráter retroativo a partir de 1975. 

Desde que foi criado oficialmente como estado, o Maranhão cumpre literalmente a 

afirmação do economista indiano Amartya quando ele disse que “o desenvolvimento consiste 

na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das 

pessoas de exercer ponderadamente sua condição de cidadão" (AMARTYA SEN, 1999). Para 

o autor, o desenvolvimento é um caminho indispensável para as possibilidades de liberdade. 

Amartya Sen é o pesquisador que propôs a Teoria do Desenvolvimento Humano.  

  
Devo reconhecer que não via no início muito mérito no IDH em si, embora 
tivesse tido o privilégio de ajudar a idealizá-lo. A princípio, demonstrei 
bastante ceticismo ao criador do Relatório de Desenvolvimento Humano, 
Mahbub ul Haq, sobre a tentativa de focalizar, em um índice bruto deste tipo 
- apenas um número -, a r ealidade complexa do desenvolvimento e d a 
privação humanos. [...] Mas, após a primeira hesitação, Mahbub convenceu-
se de que a hegemonia do PIB (índice demasiadamente utilizado e 
valorizado que ele queria suplantar) não seria quebrada por nenhum conjunto 
de tabelas. As pessoas olhariam para elas com respeito, disse ele, mas 
quando chegasse a hora de utilizar uma medida sucinta de desenvolvimento, 
recorreriam ao pouco atraente PIB, pois apesar de bruto era conveniente. [...] 
Devo admitir que Mahbub entendeu isso muito bem. E estou muito contente 
por não termos conseguido desviá-lo de sua busca por uma medida crua. 
Mediante a u tilização habilidosa do poder de atração do IDH, Mahbub 
conseguiu que os leitores se interessassem pela grande categoria de tabelas 
sistemáticas e pelas análises críticas detalhadas que fazem parte do Relatório 
de Desenvolvimento Humano (AMARTYA SEN, 1999).  
 

Embora a teoria não se restrinja à economia, as outras combinações da proposta desta 

teoria sempre convergem para o ponto que está obrigatoriamente atrelado à economia. Os 

autores propõem que o desenvolvimento humano sempre passa pelo desenvolvimento 

sustentável, economia feminista, ecologia, ciência social e economia do bem-estar em um 

amplo contexto de globalização. Consideram que o estado do Maranhão se enquadra apenas 

nos itens economia de bem-estar e ciência social, e que os demais itens são ignorados pelo 

próprio poder público e não praticados ou desconhecidos pela população desse estado.  
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Dentro do quadro de comparações avaliativas do IDH brasileiro nosso país não figura 

em destaque positivo na América Latina. Somos o décimo país entre os piores do continente, 

encabeçado pelo Haiti. No cenário mundial, o Brasil figura entre os países de 

desenvolvimento alto, na 84ª posição, de um total de 187 países oficiais existentes e 

considerados pela ONU.  

O IDH maranhense vai se revelando ao longo de estudo detalhados sobre os diversos 

setores no campo da economia social. Em termos de infraestrutura, o estado também revela 

uma fragilidade sem tamanho. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no ano de 2007 

mostrou que o estado apresenta o maior déficit habitacional relativo do país. A pesquisa 

revelou que as causas do déficit habitacional no estado estão relacionadas à má distribuição de 

renda, à inadimplência do estado e Municípios e às políticas públicas aplicadas de formas 

equivocadas no setor habitacional.  

Desde que vem sendo mensurado no Brasil, o IDH do Maranhão revela dados de uma 

tragédia social. Entre as 27 unidades da federação, o estado, ao lado de Alagoas, se 

apresentam como os locais de piores cenários sociais. Em 2000, o índice do Estado estava em 

0,636, o pior do Brasil.  

Os péssimos dados sobre o I DH-M no M aranhão levaram em 2005 o governo do 

estado se mobilizar e se articular com diversas entidades em busca de melhorias para 

amenizar a t ragédia social que assola o povo maranhense. Foi criada uma rede, com a 

participação de 14 organizações governamentais e não governamentais. Juntos, Ministério 

Público Estadual, o Fundo das Nações Unidas para a I nfância (UNICEF), a G erência de 

Desenvolvimento Humano do governo maranhense, o C onselho Estadual de Educação e a  

Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e da Juventude, participaram 

de ações que aplicaram treinamentos em busca de melhorar os dados do IDH-M. O projeto 

inicial estava focado em 33 dos 217 municípios maranhenses. Das dez cidades brasileiras com 

menor IDH-M, cinco estavam no Maranhão: Centro do Guilherme, Araioses, Ipixuna, Santana 

do Maranhão e Lagoa Grande do M aranhão. Mesmo o passar do tempo e aplicação das 

propostas pela rede de organizações que buscavam melhorar o I DH-M do M aranhão não 

mostrou resultados muito alentadores. Em 2012, a situação ainda é uma catástrofe. O 

Maranhão continua com o IDH-M muito ruim. 

Conforme dados de 2010, publicados pela ONU, o Brasil se encontra, de forma geral, 

em posição confortável em relação ao mundo. O IDH de 0,699 coloca o Brasil na posição de 

73° lugar no quadro mundial. 
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Os dados da tabela 10 são de 2008, posto que em 2010 houve alteração, por parte da 

ONU, nos critérios de cálculo do IDH. 

 

TABELA 10 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) Brasil 
IDH Brasil 

1° Distrito Federal 0,874 
2º Santa Catarina 0,840 
3º São Paulo 0,833 
4º Rio de Janeiro 0,832 
5º Rio Grande do Sul 0,832 
6º Paraná 0,820 
7º Espírito Santo 0,802 
8º Mato Grosso do Sul 0,802 
9º Goiás 0,800 

10º Minas Gerais 0,800 
11º Mato Grosso 0,796 
12º Amapá 0,780 
13º Amazonas 0,780 
14º Rondônia 0,756 
15º Tocantins 0,756 
16º Pará 0,755 
17º Acre 0,751 
18º Roraima 0,750 
19º Bahia 0,742 
20º Sergipe 0,742 
21º Rio Grande do Norte 0,738 
22º Ceará 0,723 
22º Pernambuco 0,718 
24º Paraíba 0,718 
25º Piauí 0,703 
26º Maranhão 0,683 
27º Alagoas 0,677 

Fonte: IBGE 

 

Dentro do qu adro de qualidade de vida do maranhense, os resultados são muito 

frágeis. Quase a totalidade do estado ainda sofre com problemas de saneamento básico e de 

desnutrição infantil, como apontou o c enso de 2010, do I BGE. A consequência natural é 

refletida na população maranhense que aponta os altos índices de desnutrição entre as crianças 

de zero a ci nco anos, de acordo com levantamento do F undo das Nações Unidas para a 

Infância, feito em 1999.  

Além do baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano do Maranhão, em dezembro 

de 2012, o estado aparece novamente nas estatísticas muito negativas de uma pesquisa da 

Fundação Getúlio Vargas, que pesquisou o í ndice de desenvolvimento social do B rasil. 
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Conforme apontado pelo ISDM132 – Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios, o 

estado do Maranhão ficou com a média mais baixa do país (3,35) em uma escala que vai de 

zero a 1 0. Entre os 100 m unicípios brasileiros com baixo ISDM-FGV, 54 são da região 

Nordeste e o Maranhão tem 34 representantes na tabela. Outro dado alarmante: dos 271 

municípios do e stado, apenas a capital São Luís apresentou índice (5,2) acima da média 

nacional 5. O estudo avaliou cada município brasileiro, sob a ótica de cinco dimensões: 

habitação, renda, trabalho, educação, saúde/segurança. A pesquisa tem a finalidade de fazer a 

comparação entre os municípios brasileiros para que sejam estabelecidas metas de 

planejamento e execução de políticas públicas em locais com maior carência de infraestrutura. 

O Maranhão figura ainda no ranking (4° lugar no Brasil, atrás de Pará, Mato Grosso e 

Goiás) com prática e trabalho semelhante à escravidão, segundo uma lista publicada 

semestralmente pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, divulgada em 31 de julho de 

2012. Segundo Allan Kardec Ayres Ferreira, superintendente regional do Trabalho e Emprego 

no Maranhão, a falta de políticas públicas nas áreas da educação e do emprego rural resultam 

no aliciamento e co nsequente trabalho escravo. Os trabalhadores, em condição de miséria 

extrema, são aliciados por falsos administradores de fazendas, conhecidos na gíria rural de 

“gatos”, que oferecem bom salário, acomodações e ferramentas apropriadas. Ao chegarem aos 

locais de trabalho – geralmente grandes propriedades rurais isoladas geograficamente -, os 

trabalhadores são forçados a cumprir jornadas longas, sempre vigiadas por capangas armados. 

 

3. Conglomerados de comunicação no Maranhão 

Durante o governo Sarney a C onstituição Federal foi alterada para mantê-lo na 

presidência por um período de cinco anos em detrimento do titular, Tancredo Neves que havia 

sido eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional em 1985133, quando o clamor das ruas 

ainda pedia eleições livres e d iretas e a redução do mandato presidencial para quatro anos. 

Nesse período, o M inistério das Comunicações foi conduzido pelo então senador baiano 

Antônio Carlos Magalhães, que autorizou a outorga de 1.091 concessões de emissoras de 

rádio e t elevisões para empresários e parlamentares. Em livro de jornalismo investigativo 

                                                           
132 O indicador foi calculado com base nos dados do Censo IBGE 2010 e dos Ministérios da Saúde e da 
Educação dos 5.565 municípios brasileiros.  
133 O Colégio Eleitoral composto por deputados federais e senadores se reuniu no dia 15 janeiro de 1985 e 
procedeu a el eição presidencial em que fora eleito o mineiro Tancredo Neves para mandato de seis anos, com 
480 votos (72,4%) contra 180 (27,3%) do seu rival, o paulista Paulo Maluf. 26 parlamentares se abstiveram. A 
maior parte era do PT que decidiu orinentar pela nulidade do voto. Fonte: Pesquisa direta. 
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escrito pelo jornalista Palmério Dória sobre a vida de José Sarney, as concessões são tratadas 

com ênfase: 

A distribuição de concessões inagurada pela ditadura chegou ao paroxismo 
quando Sarney se viu aboletado na cadeira de Presidente da República. Para 
garantir cinco anos de mandato, e não quatro como estava ‘combinado’, ele 
se mancomunou com Antonio Carlos Magalhães, seu ministro das 
Comunições, e a dupla distribuiu nada menos que 1.091 concessões de rádio 
e televisão. Destas, 165 “compraram” parlamentares; e 257 eles distribuíram 
na reta final da aprovação da Constituição de 1988. Não é exagero dizer que 
ali os coronéis plantaram seara para colher frutos por décadas a fio (DÓRIA, 
2009, p.61). 
 

ACM, até então, era detentor de concessões de emissoras de rádios e proprietário do 

jornal Correio da Bahia, depois tendo o nome encurtado para Correio. A legislação conspirou 

a favor de ACM, que em 1985 obt eve do M inistério da comunicações, sob seu comando, 

concessões de canais de TV, imediatamente passando a s er afiliada da TV Globo naquele 

estado e cr iando a R ede Bahia, atualmente com oito emissoras instaladas no estado. Fato 

exatamente idêntico fez a família do presidente José  Sarney, que também obteve concessões, 

em seu próprio governo, de canais de TV para cidades do estado do Maranhão. A primeira 

portaria assinada por Sarney ao tomar posse na presidência, no dia 15 de março de 1985, foi a 

concessão de quatro canais de TVs no Maranhão, embrião da Rede Mirante. José Sarney, por 

meio do seu filho, o empresário Fernando Sarney, criou e gerencia a rede rádios e canais de 

TV batizada de Sistema Mirante. 

 
FIGURA 51 -  Mapa do conglomerado televisivo da família Sarney 

 
Fonte: Atlas de cobertura TV Globo. 
* representa 44,44% de canais e retrasmissoras de TV instaladas no estado. 



175 

 

 

A Rede Mirante de Televisão é formada por cinco emissoras afiliadas à TV Globo, 

com sedes em São Luís, Região dos Cocais (Codó), Imperatriz, Santa Inês e Açailândia. O 

grupo de comunicação da família Sarney cobre 216 m unicípios maranhenses. Por ser um 

canal que retransmite o s inal da TV Globo no Maranhão, grande parte da verba publicitária 

pública é d irecionada para os cofres do sistema Mirante (TV, rádios, jornais e portais 

eletrônicos). A rede de comunicação é o m aior grupo de comunicação do E stado do 

Maranhão.  

Os cinco anos de mandato de José Sarney foram bastante turbulentos, não apenas pela 

inflação galopante que o país atravessava. O mundo ainda não globalizado enfrentava a 

chamada, o que os economistas definiram de “década mais que perdida” numa alusão à 

década de 1980. Era bastante comum a troca de ministros e auxiliares de primeiro escalão no 

governo Sarney. Antonio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, foi o único que se 

manteve firme no poder durante os cinco anos do governo Sarney. Nesse mesmo período, o 

país passa a t er acesso à tecnologia de comunicação via satélite a preço mais barato, pois a 

Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicções, que à ép oca ainda era estatal, havia 

lançado o Brasilsat A1134.  

A coincidência história em que o vice e maranhense, José Sarney assumiu a 

presidência da república de forma repentina, com a morte do titular Tancredo Neves, mais o 

lançamento do A1 e proliferação de canais de TV barganhados em prol dos cinco anos, fez de 

Sarney e do seu grupo uma força midiática sem precedentes na história do Brasil. A expansão 

foi tão rápida que o ministério das comunicções passou a ser mais cobiçado ainda. Afinal, a 

legislação ainda permitia que cabia única e exclusivamente ao presidente da república assinar 

um decreto, autorizando a concessão de canais de rádio e de TV. 

Na Bahia, o poder do ministro ACM praticamente arrancou das mãos da TV Itapoan 

contrato de retransmissão de sinal da TV Globo naquele estado. No Maranhão, o processo foi 

tratado de forma política entre aliados. Para ambos os casos o rompimento de contrato de 

retransmissão em sistema de afiliação das emissoras, não houve publicamente resistência da 

grande interessada, a TV Globo, em ter seu sinal trocado de parceiro nos dois estados do  

nordeste. Os dois novos afiliados à época já eram mais que interessantes para a cabeça de rede 

carioca. Um era de propriedade do ministro das comunicações e o outro, o chefe da nação.  

                                                           
134 Primeiro satélite brasileiro lançado em 8 de feverreiro de 1985, pelo foguete Ariane, na base Kourou, na 
Guiana Francesa.  
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Essa realidade legal, só foi alterada em 1996, no governo do então presidente da  

República Fernando Henrique Cardoso, a partir do Decreto Nº 2.108/96, que rege as licitações 

públicas e define como critérios principais de julgamento a proposta técnica e o preço a ser 

pago. A partir de então, o candidato a ser empresário de radiodifusão deveria entrar em um 

processo de licitação e pagar pela permissão de operar um canal de rádio por 10 anos ou de 

TV, por 15 anos. O prazo da concessão e renovação da autorização pelo Congresso Nacional 

não mudou, apenas a forma de concessão que passou de um ato unilateral a uma disputa 

empresarial. 

 

3.1 Mandonismo oligárquico 

Não fossem poucos os males sociais que historicamente assolam o Maranhão, o 

mandonismo político de oligarquias regionais fez valer a força da fragilidade legal que trata 

da legislação eleitoral em vigor no país. Mesmo seguindo os trâmites da legislação eleitoral, o 

Partido dos Trabalhadores do M aranhão foi forçado a rever decisões tomadas na esfera de 

uma convenção para escolha e apoio dos candidatos a cargos majoritários na eleição estadual 

de 2010. O primeiro encontro oficial do partido promovido em 26 e 27 de março de 2010 foi 

anulado pelo comando da Executiva Nacional, que ignorou a escolha de candidatos com 

histórico de oposição às oligarquias maranhenses e voltou seu apoio justamente para a 

liderança de tais oligarquias. 

O PT apoiou a reeleição da governadora Roseana Sarney (PMDB) e levou em troca o 

direito de indicar o candidato a vice governadoria do estado, Washington Luiz de Oliveira135. 

Embora tenha histórico de participação em sindicatos e entidades de classe, coordenou no 

Maranhão a C ampanha do então candidato Lula à p residência da república, Presidente em 

2002, foi considerado à época da discórdia entre seus próprios partidários na convenção do PT 

maranhense, um candidato descompromissado com a luta em favor da classe trabalhadora por 

se aliar ao grupo político de direita no poder a quatro décadas no estado. A chapa concorreu 

ao pleito sob o s logan: “O Maranhão não pode parar”. A coligação foi eleita no pr imeiro 

turno. Antes de ser governadora, Roseana Sarney foi deputada federal, em 1990, eleita com 

45 mil votos, número expressivo para o estado. Atualmente exerce o quarto mandato, como 

governadora do M aranhão. A filha do c acique político José Sarney entrou para história do 

Brasil, como a primeira a mulher eleita governadora em um estado, em 1994, e reeleita quatro 

                                                           
135 Natural de Várzea Alegre, estado do Ceará, o petista é graduado em História pela Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) e está radicado no Maranhão desde 1973. 
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anos depois, em 1998, com 66% dos votos válidos.  Ao concluir o segundo mandato, foi eleita 

ao Senado Federal, em 2002. Mas antes de se submeter às urnas, Roseana já circulava pelos 

corredores do poder exercendo cargos comissionados, apadrinhada por seguidores do pai, o 

senador e ex-presidente José Sarney. Atuou como assessora parlamentar do Gabinete Civil da 

Presidência da República, de 1985 a 1990, na gestão do p ai. Mais tarde, quando Sarney é 

eleito ao Senado pelo Amapá, Roseana atua como chefe de gabinete. Tem formação 

acadêmica em sociologia pela UNB - Universidade de Brasília, tem mestrado em Ciência 

Política, na Suíça. Nasceu em 1957, na capital, São Luís. Embora seja um estado com graves 

índices sociais, as finanças públicas mantêm em funcionamento 31 s ecretarias de governo, 

com atribuições dúbias e em duplicidade de funções. Na época desta pesquisa, foi constatado 

que o mesmo secretário136 ocupava a função em duas secretarias. Entre tais secretarias este 

pesquisador optou em enumerar oito e reproduzir as atividades informadas pelo próprio 

governo do estado em seus meios de comunicação. 

 
QUADRO 15 - Oito secretarias de estado, com duplicidade de atribuições institucionais 

Secretarias Atribuições 
 

Assuntos Políticos 
Coordena as atividades políticas do governo, com a finalidade de 
fortalecer as relações institucionais entre os poderes nas esferas 
estadual, federal e municipal. 

 
Cidades                              

e Desenvolvimento 
Urbano 

Planejar, executar, coordenar e controlar as políticas públicas das 
áreas de habitação, saneamento e u rbanização, em articulação 
com os municípios, visando o desenvolvimento regional 
sustentável do E stado. É responsável por programas como 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e P rogramas 
Habitacionais. 

 

 
Assuntos Estratégicos 

 

Tem a finalidade de formular, desenvolver, programar, coordenar 
e gerenciar políticas, diretrizes e es tratégias de captação de 
recursos  de parcerias, cooperação, recursos e p rojetos especiais 
bem como assuntos estratégicos de interesse do G overno, 
articulando os órgãos da estrutura governamental e instâncias 
externas ao Poder Executivo. [...] mobilização e articulação de 
órgãos públicos e privados em ações vinculadas aos programas 
de cada órgão.  

 
Articulação 
Institucional 

Coordenar as atividades políticas do Governo, com o objetivo de 
fortalecer as relações institucionais entre os poderes nas esferas 
estadual, federal e municipal. 

                                                           
136 Hildo Rocha respondia pelas Secretarias de Assuntos Políticos e de Cidades e Desenvolvimento Urbano ao 
mesmo tempo.  
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Articulação de 

Políticas Públicas 

Tem como objetivo possibilitar ações de políticas públicas nos 
mais diferentes segmentos sociais, de modo a fortalecer a 
participação da sociedade civil na formulação, implementação e 
avaliação das políticas públicas. [...] realizar a articulação e 
interação de programas e órgãos do Governo do Estado, visando 
à eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. 

Desenvolvimento 
Social     e Agricultura 

Familiar 

É uma fusão das secretarias de Desenvolvimento Social e 
Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e tem como 
atribuição o combate e a er radicação da pobreza extrema no 
Maranhão 

 

Representação 
Institucional 

 

Missão principal é representar o governo do estado do Maranhão 
no Distrito Federal e nos Estados circunvizinhos e ainda em 
outros estados ou pa íses em atendimento a determinação da 
governadora do Maranhão. A Secretaria articula com o Governo 
Federal e suas autarquias, embaixadas, organismos 
internacionais, empresas privadas e outras entidades, a efetivação 
de programas e projetos de interesse do M aranhão, a fim de 
viabilizar recursos orçamentários e extra orçamentários ao 
atendimento das necessidades do povo maranhense. 

Extraordinária de 
Programas Especiais 

Gerenciar os programas especiais do governo do Maranhão 

Fonte: Governo do estado do Maranhão.  
 

É esdrúxulo observar que as atribuições das secretarias destacadas no quadro acima 

são confusas, redundantes, utópicos, frente à extrema pobreza e desenvolvimento econômico 

do Maranhão. Este pesquisador destaca as atribuições das seguintes secretarias que se repetem 

ao buscarem desenvolvimento social, articulação e políticas públicas, projetos especiais e até 

o absurdo de ter uma representação institucional na capital do país, sob o argumento de defesa 

dos interesses do estado juntos aos governos federal, estados fronteiriços, embaixadas, 

organismos internacionais, empresas privadas e outras entidades. Cabe destacar nesta 

pesquisa que a Secretaria de Saúde do estado à ép oca era ocupada pelo cunhado da 

governadora, Ricardo Murad, que tinha, entre outras atribuições, a de executar o projeto PAC 

Rio Anil removendo famílias que habitam palafitas à margem esquerda do Rio, localizadas 

nos bairros “Camboa”, “Liberdade”, “Fé em Deus” e “Alemanha”, áreas de risco e pobreza 

externa na capital, São Luís. 

Em 1997, o governo de Roseana Sarney criou por meio do Decreto Nº 15.611, uma 

central integrada para atender às demandas de serviços públicos mais comuns, como emissão 

de documentos pessoais.  B atizado de Viva Cidadão, este órgão é l igado às secretarias dos 
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Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania. Em tese, este órgão deveria auxiliar na 

melhoria dos serviços públicos. Em visita in loco, por tempo médio de trinta minutos, deste 

pesquisador às unidades (João Paulo e Praia Grande) da capital São Luís e Caxias constatando 

que a infraestrutura tecnológica é mínima, com equipamentos de informática obsoletos e 

equipe de funcionários reduzida. Se integrado aos projetos de inclusão digital do governo 

federal, o “Viva Cidadão” poderia se tornar um elo de suporte e desenvolvimento ao estado 

prestando serviço com infraestrutura disponibilizada nos programas Cidades Digitais.          

  

3.2 Poder político regional atrelado aos sistemas de comunicação 

O quadro a seguir mostra dados de trasnmissão em sinal pelas emissoras instadalas no 

estado do Maranhão. Embora no estado conste a concessão de canais das cinco grandes redes 

nacionais de TVs abertas, nem todos já operam em sinal digital. Alguns ainda estão em fase 

de testes e outros nem mesmo iniciaram o processo de migração do analógico para o ISDB-T. 

De certa forma, essa situação sempre foi esperada pelo poder público concedente, já que o 

Decreto Nº 5.820/06 já previa que o processo de migração seria lento e de custo elevado para 

alguns radiodifusores. Por isso mesmo o decreto deu prazo de dez anos para a migração total 

dos canais já em funcionamento no Brasil. 

 

TABELA 11 - População atendida pela cobertura da TV digital no estado do Maranhão 
Cobertura da TV Digital 
Contagem da população 

(simulação considerando as emissoras em operação e o campo eletrônico de 51dBµV/m) 
 

MARANHÃO 

População total 6.569.683  População atendida 1.590.332 24,21% 

Total de domicílios 1.893.543  Domicílios atendidos    475.974 25,14% 
      

MA - São Luís    População Domicílios 

    1.590.332 475.974 

Município População Domicílios Município População Domicílios 

Alcântara 21.852 6.912 Axixá 11.425 2.923 

Bacabeira 14.965 4.256 Bacurituba 5.304 1.549 

Cajapió 10.632 2.870 Icatu 25.147 6.460 

Paço do Lumiar 104.881 30.066 Raposa 26.280 6.460 

Rosário 39.582 10.459 São José de Ribamar 162.925 50.958 

São Luís 1.011.943 305.635 Timon 155.396 46.322 

Fonte: ANATEL, 2012.  
* O município de Timon é coberto pelo canal de Teresina-PI 
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No estado do Maranhão, até agosto de 2012, cidades como Imperatriz, Caxias e 

Codó, cidades de porte considerável ainda não operavam sinal digital. O quadro abaixo 

mostra que apenas cidades no entorno de São Luís operam sinal digital. Considerando a área 

de cobertura das emissoras que já operavam sinal digital no Maranhão, em maio de 2012, as 

pessoas alcançadas eram da ordem de 1.590.332, o equivalente a 24,21% da população total 

do estado. 

No estado do M aranhão a cidade de Timon, é u m caso atípico em se tratando de 

acesso ao conteúdo televisivo local. A cidade, que ocupa o 4 º lugar em número de 

habitantes com 155 mil habitantes (IBGE, 2010), está localizada na fronteira com a capital 

do estado do Piauí, Teresina, divididas apenas pelo Rio Parnaíba.  

  
FIGURA 52 - Cobertura da TV digital no estado do Maranhão 

 
Fonte: ANATEL, 2012. 
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 Essa localização geográfica tem caraterísticas muito parecidas com as cidades de 

Petrolina, no estado de Pernambuco e Juazeiro, na Bahia. Ambas são separadas pelo Rio São 

Francisco. As quatro cidades têm comércio intenso e relação direta na prestação de serviços, 

inclusive no setor das telecomunicações. Timon está localizada a 452 quilômetros de distância 

da capital do Maranhão e com pouquíssimo contato cultural e de comunicação televisiva com 

São Luís e os fatos do próprio estado. Embora existam duas concessões de TV local e abertas, 

cada canal opera de forma diferente. A TV Meio Norte, que surgiu em 1985, com nome de 

TV Timon, já afiliada do SBT e d a Rede Bandeirantes, mas desde 2011 é u m canal 

independente, que veicula produções próprias e alguns conteúdos comprados de distribuidoras 

nacionais, como filmes e seriados de baixo custo, já veiculados nas principais redes de 

televisão do Brasil anos atrás. Embora a concessão da TV Meio Norte seja para cidade de 

Timon, a emissora operou nessa cidade por sete anos, quando atravessou o rio Parnaiba e se 

instalou de vez na capital do e stado do P iauí. Na prática não muda nada para os 

telespectadores de Teresina e de Timon, já que a maior parte da programação local era feita 

com foco no mercado do Piauí e um pouco para Timon, embora sua concessão ainda seja para 

o estado do Maranhão. A outra emissora que está instalada em Timon é a repetidora da TV 

Mirante de São Luís, afiliada da TV Globo. Por ser um canal repetidor, a TV Mirante Timon, 

veicula o conteúdo da cabeça de rede no R io de Janeiro e a programação estadual da TV 

Mirante de São Luís. O fato é idêntico às cidades de Petrolina e Juazeiro que, como Teresina e 

Timon, dispõem de duas emissoras que transmitem a programação de uma mesma rede 

nacional, a TV Globo. Em Timon, a TV Mirante e em Teresina, a TV Clube. Em Petrolina a 

TV Subaé, e em Juazeiro a TV Asa Branca.  

A primeira emissora maranhense a operar o sinal digital foi a TV Mirante de São Luís, 

afiliada à TV Globo. Em três de maio de 2010, o s inal digital foi ao ar. Além da capital, a 

emissora tem seu sinal assistido em cidades que cobrem um raio de 80 quilômetros, atingindo 

cerca de 2 milhões de pessoas em outras cidades da ilha e em cidades próximas a capital. 

Desde que começou a operar o sinal digital, a T V Mirante vem seguindo as 

orientações da cabeça de rede da TV Globo no Rio de Janeiro que por força contratual não 

permite teste e exibição de conteúdo fora dos padrões técnicos e de mercado com o argumento 

de não ferir contratos de anunciantes e parceiros comerciais. 

Na capital do Maranhão, além da TV Mirante, o Ministério das Comunicações já 

assinou as consignações para TV Difusora do Maranhão (afiliada do SBT) e a Empresa Brasil 

de Comunicação, mas conhecida como TV Brasil. 
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QUADRO 16 - Emissoras que transmitem no sistema digital no Maranhão 
Cidade Emissora Afiliada 

Alcântara TV Mirante Globo 
Axixá TV Mirante Globo 

Bacabeira TV Mirante Globo 
Bequimão TV Mirante Globo 
Cajapió TV Mirante Globo 
Cedral TV Mirante Globo 

Central do Maranhão TV Mirante Globo 
Guimarães TV Mirante Globo 

Icatu TV Mirante Globo 
Morros TV Mirante Globo 

Paço do Lumiar TV Mirante Globo 
Palmeirândia TV Mirante Globo 
Peri Mirim TV Mirante Globo 

Presidente Juscelino TV Mirante Globo 
Raposa TV Mirante Globo 
Rosário TV Mirante Globo 

Santa Rita TV Mirante Globo 
São Bento TV Mirante Globo 

São João Batista TV Mirante Globo 
São José de Ribamar TV Mirante Globo 

 
São Luís 

TV Cidade Record 
TV Guará Record News 

Rede Vida 
TV Mirante Globo 

São Vicente Ferrer TV Mirante Globo 
Fonte: Forum SBTVD, junho de 2012. 
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FIGURA 53 - Outorga da TV Brasil Maranhão, para operar como geradora de TV digital 

 
Fonte: ANATEL, 2013. 

 

 O estado mantém, com dinheiro público, por meio da Secretaria de Comunicação do 

Governo, uma emissora de rádio oficial, que poucos maranhenses conhecem, além da 

população da capital e seu entorno, mesmo sendo transmitida pelo Internet. A Rádio Timbira 

(nome atribuído a povos indígenas que habitavam no M aranhão.) AM 1290 M Hz foi 

inaugurada em 1941 e é a primeira emissora de rádio maranhense, hoje o governo do estado 

vende a propaganda de ser um “patrimônio do povo maranhense” e informa também que este 

canal público é u tilizado para prestação de serviços e d e utilidade pública. É um veículo 

oficial a serviços da comunicação institucional do governo do estado do Maranhão. 

Inicialmente, a e missora fora batizada de Rádio Difusora (prefixo PRJ-9) e depois 

rebatizada de Rádio Timbira. Este canal foi criado em 1941 e  durante o g overno Getúlio 

Vargas, a pedido do i nterventor Paulo Martins de Sousa Ramos. E claro, a r ádio foi 

inaugurada com um discurso do interventor que falava em nome de Getúlio. A data do evento 

solene foi 15 de  agosto de 1941, às 9 da  noite. Mais tarde, a emissora se juntou ao maior 

conglomerado dos Diários Associados de comunicação da época no país, que era comandado 

pelo paraibano Francisco de Assis Bandeira de Melo Chateaubriand, mais conhecido à época 

como Chatô. A partir de então, a emisssora passou a ser chamada de Rádio Timbira, também 

pelo apelo propagandista e ufanista que Chateaubriand insistia em relacionar à cultura do 

Brasil a origens indígenas. Por ser a primeira e até única rádio no Maranhão, e com a força 

política e econômica dos Diários Associados, a empresa viveu uma fase áurea e dominadora 

de poder da comunicação no Maranhão. Uma consequência desse poder foi a eleição, ainda 
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que bastante contestada, do barão das comunicaçãoes Chatô ao Senado Federal, exatamente 

pelo estado do M aranhão, depois de não conseguir espaço na política em seu estado de 

origem, a Paraíba.   

Com o fim do império de Chatô, a rádio ficou praticamente à deriva, até que em 27 de 

outubro de 1995, no  primeiro goveno (1995-2002) da filha do ex-presidente José Sarney, a 

governadora Roseana resolveu dar fim a autarquia que mantinha a rádio Timbira, que voltará 

às mãos do pode r público. Por ser uma concessão pública federal, o governo estadual 

continuou a manter a emissora de forma precária de 1995 a  2007, pe lo voluntariado de 

funcionário, até que em seu governo resolveu reassumir a emissora, agora pelas mãos da 

Secretaria de Comunição do Governo do Estado.  

Após romper com o grupo político atrelado à família Sarney, José Reinaldo Tavares, 

que fora vice de Rosena, decidiu investir na emissora e tentou expandir o sinal de cobertura 

para todo o estado por meio de Ondas Curtas e Ondas Tropicais, que têm uma abrangência de 

centenas de quilômetros, e com isso tentar usar a rádio para difundir no Maranhão seus 

discursos contra o grupo político que dificultava ao máximo sua atuação no g overno do 

estado, já que a família Sarney é detentora de duas emissoras de rádio e seis canais de TV 

com cobertura absoluta no Maranhão. Esse intento expansionista do opositor de Sarney nunca 

chegou a ser posto em prática. A emissora estatal continuava cobrindo apenas um raio médio 

de 100 kilômetros de sua sede, com um transmissor relativamente velho e sem qualidade de 

sinal de apenas 10 KW de potência, e o restante do Maranhão continuava sem ter real noção 

do que acontecia na capital, além das informações muito negativas do grupo de comunicação 

do Sarney desconstruindo o governo do ex-aliado. Naquele momento, a Internet era um meio 

de comunicação bastante recente no B rasil e no M aranhão, o a cesso continuava muito 

precário e caríssimo e disponível na capital São Luís e outras raras cidades do estado. Mesmo 

assim, o grupo de comunicação do Sarney também investiu em provedor de acesso à Internet 

e com isso a dificuldade de comunicação oficial do governo opositor permanecia neutralizado.  

Mesmo não conseguindo fazer seu projeto de comunicação avançar, José Reinaldo 

conquista uma grande vitória ao derrotar Roseane Sarney que tentou voltar ao poder nas 

eleições estaduais de 2006.  O então governador José Reinaldo Tavares elegeu seu sucessor, o 

médico Jackson Lago, que havia sido prefeito de São Luís por três ocasiões (1989-1992, 

1997-2000 e 2001-2002). Brizolista declarado, muito amigo do C audilho Gaúcho, Lago 

encabeça a campanha de revitalização da Rádio Timbira para continuar a luta contra a família 

Sarney, que até então dominara a política no estado por quatro décadas. Após um período fora 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
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do ar, a em issora tenta se reestruturar e volta a transmitir, com a f inalidade de mostrar o 

Maranhão, que até então era propagado pelos canais de rádio e TV da família Sarney, ideia 

orginal de José Reinaldo Tavares, quando rompeu com  a família do s enador. Em abril de 

2007 a em issora foi reinaugurada e quem assume a d ireção é u m experiente jornalista e 

radialista, Gilberto Gomes Lima, com a missão desafiadora de fazer valer a voz de um 

governo que tinha apoio muito frágil na Assembleia Legislativa do Estado e quase nada de 

apoio no C ongresso Nacional, presidido pelo chefe político do M aranhão, embora fosse 

senador eleito pelo estado do Amapá137.  

A emissora oficial, mas com pouco poder de convencimento e cobertura no estado, até 

tentou fazer transmissão da rádio pela Internet e produzir programas com envolvimento direto 

de organizações e movimentos sociais. O projeto ousado da nova diretoria era de cobrir 100% 

de todo o e stado do M aranhão, inclusive com uso de satélites e r etransmissoras locais. A 

finalidade principal é mostrar ao Maranhão as ações do governo de oposição que assumiu o 

poder após cerca de trinta anos de domínio do grupo de José Sarney. A rádio apresentou uma 

proposta de prestação de serviço às comunidades, mas com ampla divulgação das ações do 

governo. O fôlego do governo no projeto da nova rádio não foi muito longe em decorrência 

dos altos custos para execução do tal projeto. A emissora continuou com o velho trasmissor e 

o projeto expansionista não decolou. O máximo que conseguiu foi transmitir as festas de 

carnaval na ilha de São Luís. Para dificultar a já precária situação da emissora pública, em 12 

de abril de 2009, um raio caiu na torre e a rádio emudeceu por mais de trinta dias. 

Em 16 de abril de 2009, Roseana Sarney consegue no TSE derrotar Jackson Lago após 

longa batalha jurídica, alegando que o e ntão governador agira de maneira abusiva 

economicamente durante a cam panha eleitoral de 2006. A corte eleitoral máxima do país 

determina que a segunda colocada na eleição, portanto, Roseana Sarney assumisse o governo 

do estado.  A ssim como governo Jackson Lago, todo o pr ojeto da rádio se esvainece, e o 

projeto de fazer a emissora falar para o Maranhão com discurso de uma nova fase política do 

estado desaparece de vez em favor do projeto político de retomada do poder da família Sarney 

novamente. 

Como todo governo, principalmente próximos de períodos eleitorais, os governos que 

estão no poder, sempre recorrem a estratégias de lançar planos, que já foram apresentados em 

outros momentos, mais com algumas diferenças. Entre 2011 e 2012, o poder público estadual 

                                                           
137 Eleito pela primeira vez em 1991 pelo estado do Amapá está no terceiro mandato consecutivo.  
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propagandeou o l ançamento de projetos sempre com o argumento de fomentar 

desenvolvimento ao estado, como mostra alguns desses projetos:  

 

QUADRO 17 – Plano de investimento estadual em infraestrutura para o biênio 2011/2012 
Maio de 2012 Maranhão Único 

Março de 2012 Maranhão e a Nova Década: Oportunidades e desafios 

Dezembro de 2011 Plano de desenvolvimento do Estado do Maranhão (2010-2020) 

Dezembro de 2011 Plano de Investimentos da Saúde Pública do Maranhão 

Novembro de 2011 Pro-Maranhão 
Fonte: Governo do estado Maranhão, 2012. 
 

3.3. Produção de conteúdo nos canais públicos e privados do Maranhão 

As grades de conteúdos dos canais de TV do Maranhão138 se restringem a programas 

de curta duração, além dos telejornais locais. Por força contratual das emissoras cabeças de 

rede, as emissoras afiliadas devem seguir grades de programação nacional, o que inviabiliza a 

oferta de aplicativos de prestação de serviços públicos em canais privados. Outra opção viável 

para ofertar os apps seriam os Canais Básicos de Utilização Gratuita contemplados na lei da 

TV por Assinatura, além da TV Brasil São Luís. No entanto, o estado dispõe apenas de outro 

canal público estadual, a TV Assembleia, que, embora tenha sido implantado em janeiro de 

2011, o s inal é transmitido apenas pelo sistema de assinatura a cabo e r ádio, de duas 

operadoras por assinatura de São Luís.  

 

3.4 TVD, uma grande janela de oportunidades, ainda não concretizada também no 

estado do Maranhão 

Entre geradoras e retransmissoras, o e stado do M aranhão abriga 105 canais que 

poderiam gerar conteúdo com recursos de aplicações digitais interativas de prestação de 

serviços à co munidade. Mas sem envolvimento dos canais privados e com o atraso e 

incertezas do projeto federal Ginga Brasil, o e stado continua desassistido pela tecnologia 

interativa por meio de canais broadcast de radiodifusão.  

 

 

 

                                                           
138 Pesquisa feita nos canais geradores da capital São Luís, posto que as geradoras nas demais cidades do estado 
não produzem conteúdos locais, além do telejornal local.   

http://www.ma.gov.br/index.php/agencia/publicacoes/?id=34725
http://www.ma.gov.br/index.php/agencia/publicacoes/?id=27795
http://www.ma.gov.br/index.php/agencia/publicacoes/?id=19332
http://www.ma.gov.br/index.php/agencia/publicacoes/?id=19327
http://www.ma.gov.br/index.php/agencia/publicacoes/?id=19338
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TABELA 12 - Geradoras e retransmissoras de televisão licenciadas no Brasil 

UF TV RTV Total 

AC 74 4 78 

AL 85 3 88 

AM 156 5 160 

AP 18 4 22 

BA 540 12 552 

CE 232 8 240 

DF 8 10 18 

ES 141 7 148 

GO 306 14 320 

MA 96 9 105 

MG 905 20 925 

MS 171 8 179 

MT 118 8 126 

PA 187 7 194 

PB 70 7 77 

PE 96 9 105 

PI 17 5 22 

PR 301 25 326 

RJ 246 13 259 

RN 71 5 76 

RO 79 7 86 

RR 32 2 34 

RS 561 21 582 

SC 605 16 621 

SE 44 3 47 

SP 960 40 1000 

TO 89 4 93 

Total 6.208 276 6.684 

Fonte: Minicon - Sistema de Controle de 
Radiodifusão de 03/05/2012 
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As emissoras terão de veicular a programação simultaneamente nos canais analógicos 

e digitais. Essa permissão tem validade por dez anos, também como prevê o Decreto Nº 

5.820/06. Ao final desse prazo, o canal de transmissão analógica (VHF ou UHF) operado pela 

emissora deverá ser devolvido ao poder público concedente.  

O projeto da TVDI para os canais públicos foi desenvolvido atrelado ao Plano 

Nacional de Outorgas e planejado pelo Ministério das Comunicações. Ao utilizar os Serviços 

de Radiodifusão de Sons e Imagens com fins exclusivamente educativos, a Rede de Canais 

Públicos pertencentes ao poder público deveria, por força do D ecreto Nº 5.820/06, prestar 

serviço às áreas de cobertura da respectiva concessão, já que a 

 
Radiodifusão educativa destina-se à transmissão de programas educativo -
“culturais, que, além de atuar em conjunto com os sistemas de ensino, visa à 
educação básica e superior, à educação permanente e à formação para o 
trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural, 
pedagógica e d e orientação profissional [...]visando à co nsecução do 
interesse público, a outorga para a execução de serviços de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos só pode ser pleiteada por entidades que não 
tenham finalidade lucrativa, sendo reservada à execução da União, Estados e 
Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, conforme 
preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que 
complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que 
instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações (MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES, 2011). 

 

 Entre as diversas pesquisas e en trevistas139 procedidas por este pesquisador, a fim de 

esclarecer dúvidas técnicas com especialistas, optei em reproduzir, na íntegra, algumas 

perguntas encaminhadas por e-mail e r espostas dadas pelo superintendente de suporte da 

EBC140, o jornalista doutor em comunicação pela USP - Universidade de São Paulo, André 

Barbosa Filho, que está envolvido diretamente com o pr ojeto da TV digital interativa 

brasileira, desde quando ainda atuava como assessor especial da Casa Civil da presidência da 

república, comandada pela então ministra Dilma Roussef, na gestão de Luiz Inácio Lula da 
                                                           
139 Este pesquisador manteve contato pessoal em conversas informais com o entrevistado mencionado em duas 
ocasiões: durante o primeiro encontro do mercado de TVs conectadas (TV Apps) que aconteceu em novembro 
de 2011 na cidade de São Paulo e foi promovido pela editora Converge Comunicações. Outro encontro 
aconteceu em abril de 2012 na cidade de Las Vegas (EUA) durante a feira da NAB Show -National Association 
of Broadcasters, em viagem de pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), por meio de convênio com o Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade 
Metodista de São Paulo. Na ocasião, este pesquisador informou o entrevistado sobre o trabalho de pesquisa com 
a finalidade de inclusão na Tese de doutoramento em andamento. Por questões de disponibilidade de tempo 
durante os eventos, o entrevistado solicitou que as perguntas da entrevista fossem encaminhadas por e-mail e 
assim foi procedido. 
140 O titular da pasta declarou pessoalmente para este pesquisador que sua transferência da assessoria da Casa 
Civil da presidência da república para a EBC foi estratégica no sentido de articular políticas públicas para o 
desenvolvimento da TVD brasileira.  
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Silva. Por opção do entrevistado, as respostas foram postadas em 28 de novembro de 2012 

sob o t ítulo de “respondendo questões acadêmicas”, no bl og141 mantido pelo mesmo, 

reproduzido em anexo 5.           

 
Tenho sido procurado por alguns alunos de mestrado e 
doutorado, interessados em pesquisar temas sobre TV Digital 
(TVD), Operador de Rede, Convergência e Conteúdos 
Digitais. Escolhi uma série de perguntas para responder e que, 
talvez, possam, igualmente satisfazer estes alunos, como, 
também, aos seguidores deste blog (hoje um pouco mais longo 
fato pelo qual, antecipadamente me desculpo) (BARBOSA 
FILHO, 2012). 

 
Uma janela aberta para políticas públicas constituiu uma oportunidade para que os 

defensores de uma determinada causa oferecessem suas soluções, ou para chamar a atenção 

para problemas que considerassem especiais. De fato, defensores de políticas públicas dentro 

e fora do governo mantêm suas propostas e suas indicações de problemas sempre prontas, 

aguardando o s urgimento dessas oportunidades. “Eles [...] esperam que apareçam os 

problemas para os quais possam oferecer soluções, ou por desdobramentos na arena política” 

(SARAVIA; FERRAREZI, 2006, p. 236). 

Criado em 2003 pe lo governo federal, o P rojeto Casa Brasil tinha como finalidade 

disponibilizar, junto às comunidades carentes, um espaço de atendimento às necessidades 

básicas de prestação de serviços, com a utilização de diversos equipamentos instalados em um 

espaço físico e com pessoal treinado. O projeto fora articulado entre o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e Ministério da Ciência e Tecnologia. As 

unidades teriam, cada uma, uma sala Telecentro, conectadas com Internet banda larga, 

auditório, sala de leitura, espaço multimídia, oficina de rádio, laboratório de divulgação da 

ciência e uma pequena unidade bancária, que na verdade seria um posto correspondente 

bancário popular para atuar no segmento de microcréditos e promover a inclusão bancária de 

pessoas de baixa renda que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional. O projeto não foi 

adiante. O modelo proposto pela Casa Brasil pode ser considerado viável, em parte, com 

acesso a serviços por meio da TVD, só que em ambiente completamente virtual, sem custos 

ao serviço público, com instalação de infraestrutura física. 

O e-Learning é outra possibilidade digital proporcionada pela TVDI. Sendo o 

Maranhão um estado da federação que apresenta dados alarmantes também no c ampo da 

                                                           
141 Disponível em:< http://abfdigital.blogspot.com.br/2012/11/respondendo-questoes-academicas.html>. Acesso 
em: 03 dez. 2012, às 00:044.   

http://abfdigital.blogspot.com.br/2012/11/respondendo-questoes-academicas.html
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educação, o canal da TV Brasil instalado em São Luís na condição de emissora geradora de 

conteúdo pode ser um instrumento estratégico para treinamento e difusão desenvolvimento e 

aprendizagem a d istância com características culturais e s otaques da região. Um dos 

principais desafios à equipe gestora da TV Brasil São Luís é a formação de recursos humanos 

que atendam às grandes demandas requisitadas pelo Maranhão. Modelo de educação a 

distância produzido e veiculado pela TV Brasil São Luís já foi experimentado na década de 

1980.  

 

4. Criação do estado Maranhão do Sul 

Mesmo sendo discutido há muito tempo na história do Maranhão, com certo 

renascimento durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, no dia 14 de março de 2007, um projeto de 

decreto legislativo que institui um plebiscito para que a população maranhense decida pela 

divisão do estado, criando o Maranhão do Sul. 

A Revolução Pernambucana, que ficou conhecida também como Revolução dos 

Padres, ocorrida em março de 1817, na então província de Pernambuco, chegou ao Maranhão 

com espírito de crição de um novo estado. 

Embora seja corrente o desejo da região sul do Maranhão criar seu próprio estado, essa 

possibilidade pode não ser concretizada pelo número de possíveis eleitores contrário a este pleito, 

já que 75% população do atual estado do Maranhão se concentra na região norte, área territorial da 

capital São Luís. 

Oficialmente, a iniciativa partiu do senador maranhense Edison Lobão, então cacique 

político do extinto PFL – Partido da Frente Liberal, hoje Democratas. Mesmo mudando de 

nome várias vezes ao longo da história eleitoral do pa ís, o pa rtido é descendente direto da 

direita conservadora atrelada aos militares e a ditadura que representava a ARENA – Aliança 

Renovadora Nacional, depois rebatizada de PDS – Partido Democrata Social. Edson Lobão, 

que deve sua carreira política ao mandatário do Maranhão, José Sarney, já foi governador do 

estado, está no segundo mandato de senador, mas licenciado para exercer também segunda 

vez o posto de ministro de Minas e Energia. A proposta de Lobão em 2007 coincidiu com a 

perda de poder do grupo político do ex-presidente da república e quatro vezes presidente do 

senado, José Sarney (PMDB-AP). Após 40 a nos, Sarney sentiu que estava em situação 

desfavorável quando sua filha Roseana Sarney (PMDB-MA), perdeu o governo do estado nas 

eleições de 2006 para o oposicionista declarado, Jackson Lago do PDT – Partido Democrático 
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Trabalhista. Políticos de oposição ao grupo de José Sarney denunciaram a pressão pela 

criação do no vo estado, como forma de desestabilizar politicamente o governador eleito 

Jackson lago. A eleição de Lago aconteceu no final do m ês de outubro. A posse do novo  

governador, em janeiro. Já em fevereiro na volta do recesso parlamentar no Senado, Edison 

Lobão apresentou o projeto de criação do Maranhão do Sul. No entanto, o projeto precisava 

ser aprovado no Plenário do Senado antes de seguir para a Câmara Federal. 

Depois de intensa luta jurídica no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), 

as discussões foram para a es tância do TSE - Tribunal Superior Eleitoral e o g rupo da 

candidata derrotada, Roseana Sarney, conseguiram que a co rte máxima do país cassasse o 

mandato do e ntão governador Jackson Lago, determinando que o estado passasse 

imediatamente às mãos da então senadora e filha do pr esidente do S enado Federal, José 

Sarney, segunda colocada na eleição de 2006. Em 2010, Roseana foi reeleita para o quarto 

mandato de governadora e Lago, que chegara a concorrer novamente ao cargo, morreu cinco 

meses depois da campanha eleitoral. 

A divisão do estado tem apoio, que vai desde a Maçonaria, da elite política do Maranhão 

até do governo do estado. Já se discute inclusive a instalação da nova capital, que pode ser 

Imperatriz (a segunda cidade em população e importância econômica do Maranhão), 

Acailândia, Barra do Corda ou Balsas. Ainda assim, existem discussões para a criação de uma 

nova cidade fincada no centro geográfico do novo estado, para facilitar a integração, como 

acontecera com o estado de Tocantins e sua capital, Palmas.  A criação do Maranhão do Sul 

seria uma proposta entre as 18 que já chegaram ao Congresso Nacional. Pela proposta, o novo 

estado teria 49 Municípios, uma área aproximada de 150.000 km² e população média de 1,3 

milhão de habitantes. 

Existe também quem se manifeste contra a divisão do e stado do M aranhão. Quem é 

contra costuma usar o termo ‘dividir o e stado’, enquanto os favoráveis à proposta usam o 

termo ‘criação do no vo estado Maranhão do S ul’. O lado favorável procura mostrar os 

avanços sociais e econômicos, entres outras áreas, que Mato Grosso do Sul e Tocantins 

tiveram depois de serem oriundos do M ato Grosso e Goiás, respectivamente. Para os 

contrários no caso do Maranhão do Sul, a f ala é embasada em geografia. É recorrente o 

pensamento de que o a ntigo Maranhão ficaria isolado e es quecido como uma espécie de 

estado museu a céu aberto, em referência a capital histórica e patrimônio da humanidade, São 

Luís. É indiscutível que esse discurso não se sustenta, pois a criação do novo estado não 

impede qualquer circulação de bens.  
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FIGURA 54 - Perspectiva do mapa geográfico do Estado do Maranhão atual 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org 
*Com destaque para a proposta do novo território do Maranhão do Sul. 

 

A criação do estado do Maranhão do Sul tem apoio explícito da maçonaria que atua 

nessa região. Durante encontro realizado na cidade de São Paulo, em 2 de abril de 2005, um 

evento que reuniu integrantes de lojas maçônicas de todo o Brasil e parlamentares que tem 

ligação com organização, debateram as propostas de divisão do território brasileiro. No 

encontro, à época, os deputados federais maranhenses, Terezinha Fernandes (PT) e Sebastião 

Madeira (PSDB) atual prefeito da cidade de Imperatriz142, estiveram no evento discursando a 

favor da criação do estado do Maranhão do Sul. O evento foi organizado pela Grande Loja 

Maçônica do E stado de São Paulo, em conjunto com a Frente Parlamentar Pró-Redivisão 

Territorial Brasileira e Comitê Pró-Criação do Estado do Maranhão do Sul. O ato foi realizado 

no Templo Nobre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. 

Há muitas décadas, o e stado do M aranhão vive sob o dom ínio do po der de grupos 

hegemônicos que dominam a política com forte influência nos meios de produção de bens de 

consumo que estão instalados no estado, mas, principalmente, utilizam-se dos meios de 

comunicação para fazer valer seus interesses. Antes, nas décadas de 1950 e 1960, os jornais 

impressos ‘O Imparcial’ e ‘O Estado do Maranhão’ e as emissoras de rádio ‘Difusora’ e ‘São 

José de Ribamar’, eram as armas mais poderosas dos mandatários do estado. Décadas mais 

tarde, José Sarney, que chegara a p residência do país por via indireta, com a m orte de 

Tancredo Neves, reforça seu poder com a concessão de uma rede de TV local, sendo instalada 

a principal emissora na capital São Luís e 13 retransmissoras no interior do estado, não sem 

                                                           
142 Segunda maior cidade do estado em número de habitantes e IDH 0,731.  

http://pt.wikipedia.org/
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antes ter articulado com seu parceiro de poder absoluto, o então governador Edison Lobão. A 

hegemonia se fortalece com a concessão das duas principais redes de televisão do país à 

época: Rede Globo e SBT. 

 
Em 1991, Edison Lobão ganha a eleição para o governo e logo faz acordo 
para comprar a T V difusora com sobras de campanha. E o que ele ter 
arrecadado no segundo turno para ganhar as el eições deve ter sido 
extraordinário. Lobão ‘perde’ a co ncessão da Globo, fica tranquilo com o 
SBT, que era de Sarney. Assim se consuma um troca-troca, pois a TV 
Mirante do Sarney passa a transmitir a Rede Globo (CABRAL DA COSTA, 
[s.d.] apud DÓRIA, 2009, p.62). 

 

Entender a dependência midiática do povo maranhense a dois grupos de poder político 

que são atrelados e cúmplices pelo fenomenal atraso e fotografia de miséria absoluta e 

explícita não é tarefa árdua. Simples assim, como questionou Lasswel (1971, p.105) sobre o 

ato de comunicar, baseado nas perguntas clássicas: ‘Quem diz o quê ; Em que canal; Para 

quem; Com que efeito?’. As respostas são cristalinas, mas com a concepção de TV digital 

interativa plenamente implantada no Brasil e no Maranhão, essa perspectiva de hegemonia, 

até então incontestável, apresenta outras possibilidades. O efeito do emissor muito conhecido, 

que emite o é que de seu interesse é o  mais importante, já não causará tanto efeito passivo 

como antes. O canal de retorno permite devolver ao emissor mais do que benefícios 

comerciais. Será possível devolutiva de opiniões, questionamentos, contestações, 

contraposições, mas também concordância com as barbaridades de mensagens impositivas. 

Não que o poder do atraso seja superado por outro que surgirá de forma messiânica, revendo 

todas as injustiças até o momento e apresentando novas possibilidades de avanço social e 

liberdade ideológica. A linha de via dupla da televisão digital vai propiciar que indivíduos 

tenham acesso a instrumentos de inclusão digital, mas não qualquer garantia de liberdade 

plena, afinal, 

 
Nessas circunstâncias, um elemento dirigente está especialmente alerta em 
relação ao outro e se apoia na comunicação como um meio para preservar o 
poder. Uma função da comunicação é, portanto a d e fornecer informações 
sobre o que faz a outra elite sobre o seu poder (LASSWEL, 1971, p.11 1-
112). 

  
A dura realidade social presente no estado do Maranhão está excluída de estatísticas 

que revelem avanços sociais no B rasil. O Maranhão vive em miséria quase absoluta há 

décadas, revelam dados do IBGE e ONU, mas o Establishment do poder público que impera 

no estado se mostra cego e ignorante ao IDH vergonhoso que ostenta o sexto maior território 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Establishment
http://pt.wikipedia.org/wiki/Establishment
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geográfico do Brasil. Entretanto, com a evolução dos meios de comunicação esse cenário 

pode ser revertido, pois:  

 

O cidadão-consumidor do início do s éculo XXI encontra-se numa 
situação de exposição e de interação sem qualquer comparação com o 
que sempre recebeu até então. Administra um volume e uma 
diversidade de informações consideráveis e, aliás, será cada vez mais 
obrigado a fazer tudo. Basta observar a multiplicação dos terminais de 
informação através dos quais por fim cada um de nós deve negociar 
com o banco, a ad ministração, a P revidência Social, a S NCF. 
(WOLTON. 2006b, p.34). 

 

Embora discutido há muito tempo na história do Maranhão, com certo renascimento 

durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, a Comissão de Constituição e Justiça 

do Senado aprovou no dia 14 de março de 2007 um projeto de decreto legislativo que institui 

um plebiscito para que a população maranhense decida pela divisão do estado, criando o 

Maranhão do Sul. A CCJ acolheu o parecer do então senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR). 

Anteriormente, o então senador Edilson Lobão (DEM) já fizera propositura nesse sentido. 

Aprovada pela Comissão, o passo seguinte é a v otação em Plenário para decidir pela 

consulta popular e, se aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral organiza o plebiscito. 

 
FIGURA 55 - Campanha publicada em sítios e blogs sobre a criação do Maranhão do Sul 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Tocantins. 
 

As discussões de criação do novo estado acontecem constantemente, embora grande 

parte da mídia nacional não mostre, em parte pela desarticulação em nível dos defensores da 

proposta. Em 12 d e abril de 2012, o pr esidente do S enado, José Sarney recebeu uma 
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Comissão que luta a favor do nov o estado. O grupo, composto de políticos e empresários, 

esteve com o senador maranhense para pedir o seu apoio e colocar na pauta do s enado o 

projeto que autorize a realização do plebiscito para que população decida sobre a criação do 

novo Estado. Os entusiastas da criação do Maranhão do Sul já têm grupos organizados, como 

a Frente Parlamentar Pró-criação do M aranhão do S ul. Embora esteja, localizado 

geograficamente bastante distante da capital, São Luís, as cidades polos do pr etenso novo 

estado, dispõem de infraestrutura considerável se comparada com muitas outras cidades do 

Maranhão. Foram descobertos recentemente na região jazidas de gás, além das fartas jazidas 

de gesso, uma das maiores do Brasil.  

O Decreto Legislativo proposto pelo senador Edison Lobão (PDS Nº 02/2007) 

solicitando a autorização do plebiscito para consulta popular sobre a criação do Maranhão do 

Sul que ainda aguarda entrada em pauta, o que depende exclusivamente de iniciativa da 

presidência do S enado. Durante a visita da comitiva ao senado, José Sarney afirmou aos 

entusiastas que ia lutar pela criação do Maranhão do Sul: 

 
Vou dizer o que já disse antes: Eu não vou ser um ativista, nem tenho mais 
idade para isso, mas não colocarei entraves, nenhum obstáculo para a criação 
do Maranhão do Sul, pois quando uma região tem um ideal de autonomia, de 
liberdade, pode passar um tempo, mas evidentemente isso termina 
acontecendo, não adianta lutar contra, todas as nações foram feitas assim, é 
um processo normal e inexorável143. (TRIBUNA DO TOCANTINS, 2012). 
 

Para conduzir as discussões no Congresso Nacional, em 2003, foi instalada a 

Frente Parlamentar sobre Criação de Novos Estados e Territórios, que funciona como uma 

subcomissão especial da Câmara dos Deputados. O deputado federal pelo Maranhão 

Sebastião Madeira que fora um dos integrantes desta proposta foi eleito prefeito da cidade de 

Imperatriz, em 2008. O objetivo da frente era claro: discutir a redivisão territorial do país, 

com o argumento principal de que o redesenho geográfico do país traria benefícios para áreas 

territorias mais distantes de grandes centros de produção e consumo e como consequência 

final, a r edução de desigualdades sociais e econômicas, já que naturalmente novos 

investidores privados buscariam se instalar nesses novos espaços territoriais do país, 

ignorados até então e com pouca atenção do poder público, quanto a infraestrutura. O estado 

do Tocantins, vizinho geográfico do M aranhão, é considerado modelo de convencimento 

                                                           
143 Informação disponível em: <http://www.tribunadotocantins.com.br/noticia/politica/9351/sarney-recebe-
comissao-pro-maranhao-do-sul>. Acesso em: 12 fev. 2013 às 02:02. 
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político para dar continuidade ao projeto de futuras divisões territoriais no país. Mas além da 

Câmara, essa discussão deve passar pelo Senado Federal, antes de seguir para o plebiscito. 

Na época da criação desse grupo, os parlamentares faziam coro que tal iniciativa seria 

um mecanismo oficial e rápido de diminuir as desigualdades socioeconômicas e promover o 

desenvolvimento das regiões mais pobres e at rasadas do Brasil. Legalmente, o processo de 

criação de um novo estado não é tão complicado, mas requer muita negociação por estar em 

jogo poderes regionais. Se o pr ojeto for provado no C ongresso Nacional, cabe ao Tribunal 

Superior Eleitoral, convocar um plebiscito, com os moradores de todo o estado para 

concretizar ou nã o a divisão do M aranhão. O passo seguinte será dado pela presidência da 

república que, por força de lei deve enviar um Projeto de Lei Completar ao Congresso 

Nacional, para formalizar a criação do novo estado.  

Em 11 de dezembro de 2011, o e stado do P ará passou pela experiência da possível 

divisão, que foi reprovada nas urnas com o resultado final foi de 66,6% votos para o "não" à 

criação do estado de Carajás e 6 6,08% dos eleitores do Pará votaram contra a cr iação do 

estado de Tapajós. A proposta previu a criação de outros dois novos estados, oriundos do 

Pará. Seriam os estados do Carajás e Tapajós. Carajás já nasceria com 39 municípios. Seria o 

nono estado em dimensão territorial do B rasil. Dentro da proposta de divisão, a capital do 

novo estado seria a cidade Marabá, com cerca de 230 mil habitantes, pelos dados do IBGE no 

censo de 2010. 

 
FIGURA 56 - Área do território do estado do Carajás, não aprovado em plebiscito de 2011 

 
Fonte: Acertarcoop  
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FIGURA 57 - Área do estado do Pará, que foi proposta a divisão em três estados  

 
Fonte: Advio  

 

No Brasil, a proposta de divisão do M aranhão, bem como de outros estados, não é 

recente. Já em 1908, houve uma possibilidade de emancipação da região, principalmente a 

cidade Marabá, se unir ao estado de Goiás, mas logo foi sufocado pelo então governo 

provincial do P ará. Ainda na década de 1930, o Brigadeiro da aeronaática Lysias Augusto 

Rodrigues, um dos primeiros militares aviadores da Força Aérea Brasileira se juntou a 

intelectuais e lideranças políticas e empresariais da região e elaboraram uma proposta que em 

1940 fora levada ao presidente Getúlio Vargas. As articulações do Brigadeiro eram tamanhas 

a ponto de ser influenciado na criação do Ministério da Aeronaútica, posteriormente em 20 de 

janeiro de 1941. A defesa de criação de um novo estado, já com o nome de Tocantins, por 

meio de artigos publicados na impresa da capital da república, então Rio de Janeiro, foram 

tamanhas, que o aeroporto da nova capital Palmas, inagurado em 5 de  outubro de 2001, no 

estado de Tocantins recebeu o no me do B rigadeiro, em homenagem Lysias Augusto. Pela 

proposta do Brigadeiro, a capital já seria Marabá, mesmo local proposto se aprovado a criação 

do estado do Carajás. A área territorial no Tocantins abarcaria áreas do norte de Goiás, do 

sudeste do Pará e do sul do Maranhão. Exatamente a área geográfica proposta pelo Brigadeiro 

Lysias mais tarde seria palco de Guerrilha do Araguaia, que ficou marcada na história do 

Brasil, como um movimento duramente sufocado pelo regime militar (1964-1985), justamente 

porque em 1969, os guerrilheiros ligados ao Partido Comunista do B rasil - PC do B ali se 

instalaram com o objetivo de treinar guerrilheiros para lutar contra os militares da ditadura. A 

estratégia para convencimento dos moradores da região era simples: a luta era necessária 

[F1] Comentário: 1040, confere se 
está correto.Ficou sem sentido pra 
mim. 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-divisao-do-estado-do-para?page=4
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porque aquela região era uma parte do país ignorada pelo poder público. Embora tenham 

tentado levar atendimento médio e educação aos moradores daquela região, a ditadura 

combateu e derrotou rapidamente os possíveis guerrilheiros do Araguaia. Como o Maranhão, 

Carajás e Tapajós têm caraterísticas de muitas lutas pela posse de terras. O argumento político 

de divisão do Pará é idêntico ao Maranhão. A queixa pelo descaso com as regiões afastadas da 

capital levam os defensores pela divisão do Maranhão em argumentar que o novo estado seria 

mais concentrado e a populção seria melhor atendida  em suas necessidades básicas. Enquanto 

somente 11,04% de sua população do pretenso estado Carajás são paraenses, os demais são 

formados por migrantes do Maranhão, Tocantins e mineiros que buscaram novas perspectivas 

de vida. Esse número equivale a cerca de 55% da população que esta abrigada na região. 

(IBGE, 2010). 

 

FIGURA 58 - Nova configuração do mapa do Brasil, com novos estados144 

 
Fonte: Ciência e Cultura 
 

A discussão pela criação de novos estados no B rasil é restrita a muitos brasileiros, 

principalmente dos moradores de regiões que não tem pretensões explícitas de pleitear a 

divisão do seu estado. E essas áreas se concentram principalmente em regiões desenvolvidas 

                                                           
144 Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-
67252012000100003&script=sci_arttext>. Acesso em: 05 ago. 2013, às 01:54.  

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252012000100003&script=sci_arttext
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252012000100003&script=sci_arttext
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como o Sudeste e Sul do Brasil. A discussão pela criação de novas unidades federativas 

existem e movimentam o Congresso Nacional, seguindo os lentos trâmites daquela Casa de 

Leis. As tribunas do S enado e da Câmara dos Deputados foram palco de discussões de 

possível criação de 18 novos estados e at é três territórios federais. Hoje o Brasil tem 26 

estados e o Distrito Federal. Criados novos estados, esse número saltaria para 48 no vas 

unidades federativas. Existe outra discussão no Congresso Nacional que prevê a elevação de 

39 unidades federativas. O argumento inicial contrário à criação de novos estados é que os 

custos de infraestrutura, incialmente, seriam arcados pela União, o que  poderia fragilizar a 

economia do país, até que o novo estado consiga se manter, com recursos próprios. 
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Conclusão  

A pesquisa conclui que a utilização da TVD no Maranhão e no Brasil ainda não teve 

implantação plena pela resistência das corporações de televisão aberta em não difundir o 

Ginga e suas possibilidades interativas por confrontar com os modelos de negócios dos canais 

privados, que é o lucro.  

Em 2010, o F órum do Sistema Brasileiro de TV Digital preparou uma campanha 

publicitária que foi veiculada apenas em alguns canais privados de pouca expressão em 

termos de audiência, como Rede Vida de Televisão, além de alguns canais públicos. A 

campanha divulgava os benefícios da interatividade e do Ginga nos aparelhos conversores de 

TV digital. A resistência se dá também em função da esperada queda de audiência e 

reordenação do valor dos espaços publicitários, já diluídos com os canais por assinatura.  

Esta pesquisa não discorre sobre conceitos pontuais de interatividade pela TVD aberta. 

O aprofundamento de estudos certamente deve passar pelos impactos das ações e resultados 

em cada comunidade onde a interatividade tenha sido aplicada. Como enfatiza Wolton, aos 

cidadãos é possível perceber as variações da informação independente da velocidade e d o 

momento. “Há uma defasagem entre a velocidade da informação e a lentidão da opinião 

pública, para não dizer conflitos entre informação e opinião, pública. Vê-se bem como 

aumentam as distâncias culturais entre os públicos e o meio da informação” (2006b, p.347).  

Os meios de comunicação social são elementos moderadores que propiciam 

informações e canais para atender demandas sociais. Esses instrumentos apenas articulam e 

propiciam diálogos com a humanidade, em níveis bastante variados, a depender de cada 

realidade, cada possibilidade, mas principalmente cada nível de conhecimento e liberdade em 

que se encontra o ambiente social de atuação do respectivo meio. Não é possível afirmar que 

os meios e seus avanços tecnológicos trazem soluções definitivas à s ociedade, como 

destacaram Lazarsfeld e Merton quando dizem que “em geral, tem sido superestimado o papel 

social desempenhado pela mera existência dos meios de comunicação” (1948c, p.233-234), 

abordando especificamente o pa pel social dos meios de comunicação de massa. Portanto, 

pesquisar é uma constante em todas as áreas do conhecimento.  

Este trabalho buscou analisar as formas de utilização da TV digital interativa, 

principalmente pelas classes sociais com menos oportunidades de acesso a recursos de 

prestação de serviços públicos por meio de instrumentos digitais, não apenas como 

instrumento de modernidade tecnológica de avanço em qualidade de áudio e vídeo, em 

relação às conclusões ainda de Lazarsfeld e Merton quando afirmaram que “[...] as mesmas 
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condições que permitem a máxima eficácia dos meios de comunicação de massa, ao invés de 

propiciarem quaisquer mudanças, auxiliam na manutenção da presente estrutura social e 

cultural” (1948d, p. 253).  

A modernização dos meios de comunicação de massa e s eu potencial passam por 

novos desafios de estudos e entendimento. Não é desejável que a sociedade permaneça atada 

para sempre em conceitos de um determinado período histórico, como tem mostrado a 

realidade social do e stado do M aranhão. O projeto de TVDI gerou muitas expectativas 

governamentais positivas e provocou no mercado de consumo de aparelhos de TV números de 

vendas generosas para os fabricantes, mas com exploração de recursos interativos quase 

inexistentes, mesmo em plataformas de aplicações comerciais.  

A proposta inicial de estudar as possibilidades de inserção digital e social de parte da 

população do estado do Maranhão com recurso de interatividade da TV digital aberta não 

avançou como esperado, principalmente pela não efetivação do modelo proposto pelo 

governo federal onde os canais privados públicos oferecessem dispositivos de prestação de 

serviços básicos, além das demandas naturais do mercado publicitário. Os canais privados não 

investiram em interatividade para oferecerem serviços públicos. À medida que este 

pesquisador fazia entrevistas com especialistas, a partir de viagens ao Maranhão e 

participação em eventos específicos sobre interatividade pela TV aberta, ficava cada vez mais 

claro que em curto prazo, a TVDI não seria um caminho que trará oportunidades de inclusão 

social. A cada entrevista, os especialistas se mostravam temerosos da efetiva contribuição 

social que o Ministério das Comunicações esperava e prometia para a sociedade.  

Sete anos após a o início oficial do ISDB-T, o ambiente ainda é de compasso de espera 

e indecisões para o segmento radiodifusor aberto. Por outro lado, emissoras de TVs privadas 

não demonstram interesse em investir em um modelo de negócio sem receber pagamento para 

prestar serviço. Mesmo com verbas públicas e tentativas oficiais de incentivar os canais 

públicos a utilizarem aplicações interativas para oferecer serviços pelo canal de retorno, que 

também ainda não foi definido como será disponibilizado aos telespectadores de emissoras 

abertas, a TV aberta ainda não definiu um modelo de uso efetivo do middleware Ginga. Com 

diversas indecisões, até mesmo instituições públicas já estão investindo em aplicações de 

interatividade ofertadas por outras tecnologias, como TVs conectadas e smartphones. 

Ter acesso aos instrumentos digitais e serviços públicos básicos não pode ser 

considerado o úni co caminho para a eliminação das evidências desta pesquisa: a exclusão 

social, no sentido plural e amplo, do estado da federação brasileira que apresenta os baixos 
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índices de desenvolvimento humano e atraso tecnológico. Com o domínio apropriado das 

múltiplas tecnologias e plataformas complexas ou mesmo ferramentas digitais básicas, a 

população do estado do Maranhão e do B rasil, de forma geral, terá diante de si, a 

possibilidade de emergir da segregação miserável e sem perspectivas a que foram submetidas 

anos a f io pelo perverso sistema de desigualdade, historicamente presente entre cidadãos 

anônimos, frente às instituições que foram criadas justamente para ampará-los, devendo 

propiciar vida digna e avanço social ao país. 

Com o r esultado positivo que os novos projetos governamentais de inclusão têm 

apresentado, em 2013, o Cidades Digitais foi incluído no P rograma de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, e garantiu acréscimo de R$ 100 m ilhões no 

orçamento de 2013, já previsto no O rçamento Geral da União e aprovado pelo Congresso 

Nacional, em 2012. Esse valor significativo é o qua nto o g overno federal, através do 

Ministério das Comunicações acredita na inserção social e d igital com maior agilidade e 

resposta que a TV digital aberta proporciona. O programa tem dimensões grandiosas, embora 

ainda seja bastante desconhecido da maioria dos municípios brasileiros. Além do aporte do 

Ministério das Comunicações, conta com a parceria do Ministério do P lanejamento, da 

Telebrás, do Inmetro e do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). O banco oferece 

linhas de financiamento para aquisição de kits de sistemas de gestão e softwares e ampliação 

das redes digitais já existentes das prefeituras municipais.   

Diferente do projeto de inclusão social através da TV da digital brasileira, que apenas 

tentou incentivar os canais privados e induziram os canais públicos a disponibilizarem 

aplicações de serviços públicos, o programa Cidades Digitais chamou para si prestadores de 

serviços tanto esfera pública como privadas para interligar os municípios participantes, que 

foram chamadas de “Empresas Integradoras”, exatamente por “fornecerem equipamentos, 

serviços de instalação, suporte técnico e capacitação da administração municipal contratadas 

por meio de pregão eletrônico” (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, [s.d.])145.  

O “Cidades Digitais” é o programa guarda-chuva da Secretaria de Inclusão Digital, as 

quatro ações contínuas desenvolvidas trazem resultados mais imediatos para as comunidades 

a custos acessíveis. A SID prioriza projetos desenvolvidos em parcerias com os governos 

estaduais e m unicipais, universidades, institutos federais de ensino e co m organizações da 

                                                           
145 Disponível em: <http://www.mc.gov.br/inclusao-digital/acoes-e-programas/cidades-digitais>. Acesso em: 17 
set. 2012, às 22:01. 
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sociedade civil, sempre por meio de Chamadas Públicas146. Estar conectado não significa 

estar incluído de forma digital ou socialmente.  

A possibilidade de acesso ao sistema de TVs conectadas no estado do Maranhão ainda 

se mostra pouco consistente em função da fragilidade na oferta de Internet de banda larga 

estável. Com exceção das cidades de São Luís e Imperatriz, os demais 215 municípios do 

estado têm a seu dispor pequenos provedores locais de acesso que oferecem velocidade 

abaixo de 1 Mega para assinantes residenciais. O privilégio de velocidades acima disso ainda 

custa caro e é acessível principalmente, às empresas e órgãos públicos.  O que inviabiliza a 

conexão com Smart TV, que requer o mínimo de 2 Mega de velocidade indicado pelo 

fabricante, para que o navegador embarcado no a parelho consiga rodar conteúdo em 

qualidade Stand Definition sem a n ecessidade de carregamento no sistema de retardo. Para 

qualidade HD, o requisito mínimo sugerido pelo fabricante do aparelho de TV deve ser de 5 

Mega. Há que ser observado ainda que o modelo de TV conectada visa essencialmente 

distribuição de conteúdo com finalidade comercial e de entretenimento.  

O trabalho de imersão nas ferramentas de apps procedida por este pesquisador, entre 

as principais marcas de aparelhos de televisão disponibilizados no m ercado nacional de 

fevereiro a junho de 2013, foi encontrado apenas o aplicativo da TV Escola oferecido sob 

demanda e de conteúdo já veiculado em seu canal tradicional disponível no sistema de antena 

parabólica não codificada e d e acesso aberto. Portanto, inclusão social por meio da TV 

conectada no Maranhão infelizmente ainda é uma possibilidade remota, diferente da maioria 

dos estados brasileiros. O canal apropriado para inclusão social por meio da televisão seria 

pela TV Brasil Maranhão, mas como mostrado anteriormente, a e missora que integra o 

conglomerado da Rede Pública de Televisão ainda não instalou os equipamentos adquiridos 

em 2012. Conforme constatado in loco por este pesquisador e afirmado pelo então diretor de 

jornalismo Coelho Sobrinho, não havia previsão exata do t reinamento da equipe nem 

tampouco a instalação do parque tecnológico digital em substituição a obsoleta infraestrutura 

analógica em funcionamento há muitos anos. O estado do Maranhão apresenta características 

históricas de enfrentamento e desafios sociais desfavoráveis à população, em detrimento do 

mandonismo de oligarquias políticas nutridas com intenso poder financeiro.  

                                                           
146É um processo oficial que contrata serviços sem licitação, previsto na Lei 12.188/10. O artigo 27 reza que [...] 
contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de 
serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. A lei também é muito 
utilizada por municípios para aquisição de merenda escolar feita no âmbito do “Programa Nacional de 
Alimentação Escolar”. 



204 

 

 

Esta pesquisa revela que as mínimas possibilidades de acesso à prestação de serviços 

públicos intermediados pela tecnologia das telecomunicações ainda pode ser definida como 

uma possibilidade díspar dos demais estados brasileiros e de seus pares geográficos 

nordestinos. O estado do Piauí, que tem renda per capita de 366 reais e economia de base à 

agricultura primária, supera o M aranhão em dados sociais equivalentes. O IDH, do P iauí 

(0,646 pontos, 23ª posição no ranking nacional), que é o estado mais pobre do Brasil e com 

indústria incipiente, ainda assim se apresenta frente o Maranhão no acesso a serviços de 

infraestrutura, como telecomunicações, estradas pavimentadas, saúde, transporte, educação 

(IBGE, 2010). 

Os programas de inserção social patrocinados pelo governo federal ainda não 

apresentam resultados consistentes no M aranhão. O projeto de televisão digital interativa é 

uma incógnita na esfera nacional e no Maranhão não existe nenhuma modalidade de prestação 

de serviço público por meio de tecnologia de telecomunicações. O canal da Cidadania ainda 

não foi implantado no Brasil. O estado do Maranhão carece, de forma urgente, estar inserido 

na realidade tecnológica digital. É indispensável centrar foco nas políticas públicas do 

governo federal no t ocante a ciência e tecnologia inclusiva para o p aís e no e stado do 

Maranhão. A estrutura governamental se mostra presente por meio de diversos programas 

com aporte financeiro e recursos tecnológicos disponíveis, mas a inserção efetiva da 

população, em tais programas ainda carece de ações e aprofundamento sobre a r elação 

Ciência e Ideologia, Poder Político e Cidadania, não apenas no Maranhão, mas no Brasil, de 

forma ampla. 
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ANEXO 1 

Entrevista com Valdecir Becker, sexta-feira, 28 out. 2011. 

 

Carlos Monteiro – Você acha que a TVD demorou a chegar no Brasil? 

Valdecir Becker – Do ponto de vista das emissoras demorou muito em função da migração 

tecnológica na produção de conteúdo de SD para HD. Por outro lado, tem gente que acredita 

que o atraso foi muito bom para o Brasil escolher a melhor tecnologia. Na minha visão não foi 

atrasado. Foi no momento certo. Se o Brasil tivesse tomado a decisão pelo padrão japonês em 

2001 seria um tiro no pé e hoje estaríamos pensando em evolução do padrão, como Japão está 

fazendo. Hoje temos melhor tecnologia para TVDI. 

 

CM – O middleware Ginga pode ser considerado de qualidade? 

VB - O Brasil desenvolveu um middleware, mas temos limitação de software para evoluir por 

não termos empresas de TI de ponta. Os EUA optou por não usar interatividade na TV. 

Europa desenvolveu o middleware MHP, mas é muito pesado para rodar em uma caixinha 

acoplada a TV. O Ginga é muito bom, mas também muito pesado e caro. Isso faz diferença na 

comercialização do aparelho.  

 

CM - O governo federal determinou que os parelhos fabricados a partir de 2103 devem 

ter o Ginga embarcado nos aparelhos de TV. Isso faz alguma diferença positiva?  

VB – Pode vir a fazer diferença. Do ponto de vista de inclusão digital, faz muito sentido. Mas 

as emissoras não vão ter interesse. É preciso que haja fortalecimento das emissoras estatais e 

públicas. Não é Globo que vai levar isso para o interior do Maranhão.   

 

CM – E se o governo patrocinasse o acesso a aplicativos de serviços na TV privada? 

VB – Seria uma solução se o governo conseguisse implantar. Só que existe uma resistência 

muito grande das emissoras. Imagine eu estar assistindo a Globo e quero ver um aplicativo da 

Previdência Social. Só que isso começa a dar certo e os anunciantes vão questionar a emissora 

que cobra pela publicidade em tela cheia. Com aplicativos em funcionamento eu reduzo do 

conteúdo da emissora e aumento a tela do aplicativo. Isso gera choque de modelo de negócio. 

Para isso funcionar, passa necessariamente pela TV Brasil.  
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CM – Você acha que a população vai conseguir assimilar os serviços da TVDI? 

VB – Se o conteúdo for relevante e importante, ele vai descobrir. Só que leva um tempo para 

o processo de aprendizado, mas ainda tem gente que tem medo da tecnologia. Mas se for dada 

oportunidade às pessoas, elas vão descobrindo. E quando aprendem, eles não ficam mais sem. 

As redes sociais são exemplos das pessoas que se comunicam intensamente.  

 

CM - De que forma você acha que a TVDI pode auxiliar a comunidade que tem acesso 

restrito a serviços públicos? 

VB – Com informações básicas. Se você fizer uma pesquisa em uma comunidade no 

Maranhão que só tem acesso a TV, vá lá pesquise o que  eles precisam e disponibilizem 

interatividade. Testou funcionou, vai de boca a boca. As pessoas vão pedir mais coisas.  

 

CM – O acesso a Internet é fundamental para a inclusão da TVDI?  

VB – Sim, mas conexão constante pela Internet ou linha telefônica, para disponibilizar o canal 

de retorno. 

 

CM – Você acredita no modelo de TVDI brasileiro? 

VB – Eu não acredito nem na EBC. A EBC não tem nem conteúdo. Eu era muito otimista 

quando ela foi criada. Ela tem espaço como TV pública independente no Brasil. A EBC é 

estatal. Os outros canais (públicos) ainda não saíram do papel. 

 

CM – Você acha que os aplicativos para prestação de serviços via TVDI seriam 

interessantes para o Brasil? 

VB – A questão da TVDI não se limita a aplicativos, por que cada estado tem uma realidade 

diferente. A TVDI deve ser pensada em sistema de transmissão de rede para todo o país. 
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ANEXO 2 

Entrevista com Márcio Carneiro, terça-feira, 1º nov. 2011. 

 

Carlos Monteiro – Qual teu foco de pesquisa na TVDI? 

Márcio Carneiro – Sempre tive interesse em aplicações. Eu tive a oportunidade de participar 

de um grupo de pesquisa no LAVID, na (Universidade) Federal da Paraíba, chamado Estação 

Escola de TV Digital, com a proposta de juntar as pessoas de engenharia de software e de 

produção de conteúdo. Se não trabalhássemos com equipes multidisciplinares, o Ginga corria 

risco. Minha preocupação sempre foi produzir conteúdo aliado à tecnologia. Daí surgiu a ideia 

do t-autor destinado para produtores de conteúdo não programadores.  

 

CM – Qual o foco principal do t-autor? 

MC – Uma ferramenta pensada para jornalista, editores, designers, eventualmente 

publicitários e a gência de publicidade. Mas para a aplicação funcionar é precisar uma 

emissora de TV. O t-autor tem finalidade de experimentação de edição de conteúdo dentro das 

emissoras e difundir o Ginga. Ele é um construtor de aplicações educativas para quem não é 

programador.  

 

CM – O t-autor foi desenvolvido na UFMA? 

MC – É um projeto do LABCOM - Laboratório de Convergência de Mídias, com 

financiamento da FAPEMA/FINEP e parceria do LAWS.  

 

CM - Como funciona o LABCOM na UFMA?  

 MC – Quando entrei na UFMA como professor, pensei em um laboratório integrado e 

convergente. A ideia do laboratório é que possamos produzir tecnologia e comunicação. 

Temos projetos de extensão voltados para a comunidade em São Luís com TV WEB e 

também de educação patrimonial, com realidade interativa. Estamos começando também um 

projeto de impacto da tecnologia nas redações de São Luís.  

 

CM – Em que o LABCOM pode contribuir com a TVDI no Maranhão? 
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MC – Dentro da universidade estamos fazendo nosso papel. Temos 16 bol sas de extensão, 

pesquisa e estudo. Na TV digital estamos desenvolvendo soluções. A gente quer que o 

produtor de conteúdo entre no jogo. 

CM – Você acredita que seria possível utilizar o t-autor na EBC Maranhão ou no canal 

da TV UFMA? 

MC – Nós tivemos contatos com o pe ssoal da engenharia da EBC de Brasília, que achou 

muito interessante. A TV UFMA ainda não está no ar. Estamos tentando conectar algumas 

pessoas fora do Maranhão         

 

CM – De que maneira você acha que a TVDI poderia ajudar na inserção social no 

Maranhão? 

MC – A gente tem dificuldades, mas o potencial do Ginga existe. Mesmo que não der certo 

no Brasil, mas acredito que nos outros países que adotaram o Ginga, como a África tem muito 

mais chance de resgate social, do que no Brasil. 
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ANEXO 3 

Entrevista com Carlos Alberto Lima Coêlho, segunda-feira, 28 mai. 2012. 

 

Carlos Monteiro – A EBC está em processo de expansão no nordeste? 

Carlos Alberto – Quando federalizou aqui, quando ainda era a FUNDTV foi criado o centro 

de produção executiva do nordeste no nome, mas nunca aconteceu. E nessas idas e vindas 

para discutir jornalismo, a empresa lá em Brasília disse: “olha, o Maranhão vai cobrir o 

nordeste”. Aí eu disse que tudo bem, mas não tem carro, não tem gente, não tem isso, não tem 

aquilo. Eles me disseram que iriam adequar. Então estamos aqui prontos para o trabalho. 

 

CM - Como está o projeto de expansão da EBC com base na TV digital? 

CA - Já temos metade dos equipamentos aqui em São Luís. A torre já foi erguida, a antena já 

chegou, recebemos as primeiras câmeras digitais, na metade do ano passado. Ainda com 

muita dificuldade de preparar nossos colegas cinegrafistas pra trabalhar, que é uma coisa que 

ainda não aconteceu. 

 

CM – Já existe alguma conversa com o novo gerente ou na rede, de maneira geral, pra 

vocês usarem algum aplicativo, depois que a infraestrutura estiver instalada, no sinal da 

EBC? 

CA – A TVE que entra aqui é a TVE da Bahia, ou então a EBC, por operador de cabo e se 

tem a Bahia (com todo respeito pela Bahia), tem que colocar o Maranhão e não a Bahia para 

gerar, já que somos uma geradora. A intenção é essa, nós temos o sistema IPTV, que é um 

sistema em que algumas afiliadas, recebem as nossas matérias. Se ele tem um jornal local lá 

em Santa Catarina e quiser usar nossa matéria ele coloca a cabeça. É só entrar lá e usar. A 

gente disponibiliza o conteúdo, lá tem o endereço, quem quiser pega lá, copia, coloca no ar, 

bota os créditos todos, mas só da rede. Isso melhorou muito, pois nós sempre tivemos 

problemas de geração com a Embratel e esse sistema nos permite, via Internet fazer isso. 

 

CM – Nessa experiência toda que você tem como radialista, jornalista, gestor e agora 
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com esse novo projeto da TV digital da EBC, o que você acha que isso tudo vai trazer de 

benefício social para o estado? 

CA – Eu estive pensando em relação a isso. O que muda? Muda qualidade, talvez não mude 

pensamento. Você, como maranhense sabe que o M aranhão é um estado eminentemente 

político, onde as pessoas, os caciques parecem até que não querem que as pessoas melhorem a 

sua inteligência, em termos de qualidade. Porque nós precisamos o q uê? É respeitar a 

legislação das telecomunicações, onde continua escrito lá que o estado tem de ter 30% da 

programação produzida no local, não é? E isso não acontece. Pelo contrário, com essas 

últimas mudanças para a EBC, quase todos os nossos programas locais saíram da grade para 

dar visibilidade à rede nacional. .Há três anos passado nós tínhamos um debate esportivo. Não 

é porque eu apresentava o de bate, porque quando eu não apresentava outras pessoas 

apresentavam. Isso incomodou o Fantástico. Como assim incomodou o Fantástico? Espera aí 

esse cara deve estar brincando. Mas por quê? Era no horário das 20 horas. O povo gosta muito 

de esporte aqui. Gosta muito de futebol, principalmente. Então tudo o que eu pegava de 

esporte amador durante a semana, estava no primeiro bloco do domingo e a última meia hora 

era dedicada ao futebol profissional. Nós trazíamos os convidados do estádio, discutíamos os 

lances, passávamos os gols, entrevistávamos técnicos, mais o artista do que o dirigente. Então 

era um programa que preocupou a Mirante (afiliada da TV Globo no M aranhão). Eles 

mesmos me disseram. Mas aí com a m udança, quando entrou a B ete Carmona resolveram 

tirar todos os programas porque poderia ter um espaço maior, melhorar a qualidade. Tudo 

bem, então vamos melhorar os programas que estão aí, mas não, tiraram tudo. Então hoje nós 

temos um telejornal. Mas não deram resposta pra gente. Agora, sexta-feira soube que esse 

projeto foi adiado para novembro. Tomara que eles deixem pelo menos o telejornal com os 

trinta minutos, para respeitar um pouco também. 

 

CM – Vocês só têm equipes aqui na capital? E como o conteúdo de vocês chega nos 

outros 216 munícipios? 

CA – Nós só temos equipes aqui na capital. Eu posso te falar até quando a gente tinha ensino 

a distância, que era ensino regular de quinta a oitava série. Era feito o monitoramento pela 

equipe técnica, visitava os munícipios. Então nós tínhamos 21 munícipios atendidos pelo 

sistema de ensino e era mais aqui na baixada maranhense. Era distribuído por sinal direto. 

Vinha aqui saindo de São Luís e Itapecuru que recebia o sinal e tinha um transmissor de um 

quilo pra melhorar a extensão dentro do m unícipio. Não tínhamos retransmissoras. Como 
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funcionava isso? Por exemplo, passava uma matéria da quinta série, depois tinha um intervalo 

com exibição de documentários, eram quatro horas destinadas à didática. Era sinal direto, não 

tínhamos retransmissão e atendíamos 23 municípios e ponto final. Isso fora a programação da 

rede. Então tínhamos quatro horas pela manhã dedicadas à didática e quatro horas a t arde, 

sendo todos programas gravados, tipo telecurso. Todo o s istema era feito aqui dentro da 

emissora. Nós tínhamos os apresentadores, a superintendência de ensino, superintendência de 

educação, superintendência de produção de programação, a s uperintendência de 

administração e finanças e a de operações e manutenções. Então a educação elaborava o texto 

didático, passava para a produção que dava a linguagem de televisão, gravava e voltava para 

discutir com a educação o que  aprovava ou fazia os concertos. Aprovada, entrava na 

programação. 

 Quando eu entrei aqui em 1987, nós erámos 1069 funcionários, por isso que as pessoas 

diziam assim: “pô cara é cabide de emprego”, mas não era. Isso aí envolvia todos os 

administradores, todos os professores (que eram orientadores), vigias, motoristas, produtores, 

o sistema todo. Na casa aqui, tinha cerca de 400 funcionários, a minha área superintendência 

de produção e programação, eu tinha o núcleo de apoio, eu tinha o núcleo de programação, eu 

tinha o núcleo de produção, eu tinha o núcleo de jornalismo, tudo funcionando. Minha vida 

toda foi trabalhar em empresa privada, quando eu me deparei com o sistema público, fazer 

funcionar não foi fácil. Eu tinha dez equipes para gravar aula e quando a gente assumiu, 

mandei fazer um levantamento e essas dez equipes gravavam uma aula por mês. Aí eu reuni 

todo o pe ssoal da produção, discuti com eles que eu queria melhorar a produtividade e a 

qualidade dos programas e alguém falou que eu era estrangeiro e não sabia de nada, que 

estava chegando agora com nome nessa cidade. Mas eu quero, tenho quinze dias pra marcar 

esse negócio todo aí, se tem um mapa semanal e eu quero preencher mapa. E falei com os 

chefes dos setores e disse, se não marcar eu vou marcar com todo mundo, e isso aconteceu, 

isso tudo em 1990. Dez meses depois eu estava com uma meta de quarenta programas mês. 

Algumas pessoas passavam por mim e escarrando e eu  dizia: “Se não gravar faz o relatório 

porque eu quero saber se é a técnica, o c arro, o que  que é, o qu e que foi. Eu não quero 

ninguém trabalhando fora do seu horário, só quero que cumpra a sua carga horária”. 

 

CM – O André Barbosa assumiu a superintendência de suporte da EBC. Ele veio da 

Casa Civil e é muito engajado nesse projeto da TV Digital para servir a sociedade, 

usando aplicativos. Ele já pontuou alguma coisa com vocês e falou se quer usar a EBC 
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no Maranhão para isso? Como está essa relação entre vocês e o pessoal e suporte da 

EBC, para vocês entrarem na rede?  

CA – Antes mesmo dessa mudança nos estávamos engajados no jornalismo. A gente produz 

em média duas matérias diárias para a rede, e em algumas oportunidades temos dado suporte 

para alguns programas, como o (programa) Caminho das Reportagens. É uma coisa feita aqui 

no Maranhão. Depois que eles viram essa nossa participação, que era mais em off, eles 

tomaram conhecimento da repórter e fizeram contato conosco. “Pelo que vimos aí, por essa 

repórter, o Maranhão tem condições de levar um programa inteiro e nos queremos fazer com 

as quebradeiras de coco do Maranhão, tudo produzido pela equipe do Maranhão”. Então já 

aconteceu um primeiro passo em relação a isso. 

 

CM – Você acha então que esse novo desenho da EBC está ajudando vocês no acesso a 

tecnologia, que antes era mais caro, mais complicado? 

CA – Com certeza estamos acreditando mais ainda. Eu acho que pelo que já foi desenhado, já 

nos deixou bastante alegres e eufóricos. 

 

CM – Você acha que vai ter um impacto direto na sociedade, a produção dos conteúdos 

de vocês?   

CA – Com certeza. A partir do momento que tivermos esse apoio, esse suporte, vai ser 

importante não só para o Maranhão, mas para o Brasil que passa a conhecer melhor a cultura 

da região. Modéstia à parte, nós temos muitas coisas bonitas, muitas coisas que o pessoal não 

conhece. 

 

CM – Você tem uma relação próxima com o pessoal das universidades públicas, federal 

ou estadual? 

CA – Nós temos, mas veja bem, poderia ser melhor. Nós tínhamos convênio e aqui era um 

campo para estágio para a universidade federal. Depois acabou isso e nunca mais teve. Então 

quem tá aproveitando é justamente a iniciativa privada, outras faculdades aí que têm curso de 

comunicação. E o governo e a universidade federal estão ficando de fora. 

 

CM – Você tem algo a complementar em relação ao trabalho da EBC com o estado? 

CA – Nós que trabalhamos nessa área, da comunicação estamos sempre muito entusiasmados 

com os acontecimentos, queremos coisas novas. Queremos novas tecnologias. Queremos 
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mostrar até para nossos concorrentes que nós temos condições. Eu acho que é a hora também. 

Eu estou acreditando muito nessa mudança, nessa perspectiva de instalação desses 

equipamentos digitais para que a gente não fique muito atrás em termos tecnológicos. 

 

ANEXO 4 

Entrevista com Sandro Ludkte, quinta-feira, 25 out. 2012. 

 

Carlos Monteiro - Por que o BB está investindo em aplicativos para uso na TVD aberta? 

Sandro Ludtke - O BB está investindo não só na TV digital aberta, mas investindo na TV, 

por acreditarmos que ela pode se tornar um importante canal de relacionamento com os 

clientes. Nos últimos anos vimos o despertar da TV como plataforma para o desenvolvimento 

de aplicativos, e isso potencialmente nos trouxe novas possibilidades de interação com as 

pessoas. Como acontece com qualquer nova tecnologia, ela ainda carece de um 

amadurecimento. Algumas questões como segurança, e compatibilidade de diferentes 

plataformas precisam evoluir, assim como o envolvimento das emissoras de TV nacionais 

com o uso da interatividade proporcionada pelo Ginga e modelos de negócio. 

 

CM - O processo é idêntico para as Smart TV, DTH, MMDS? 

SL - Podemos dizer que sim. 

 

CM - Qual o montante de investimento nesse projeto? 

SL -Informação não disponível para divulgação. 

 

CM - Sendo o Brasil um país com enorme complexidade social, cultural e econômica, 

quais as estratégias que o BB tem buscado para inclusão social por meio da TVDI? 

SL - Estamos buscando parcerias com o Governo Federal, por exemplo, por meio da EBC, 

para uso da interatividade em benefício da população. São projetos que estão sendo iniciados 

e que dependem fundamentalmente da democratização da TVD junto à p opulação de mais 

baixa renda e nos locais mais distantes dos grandes centros urbanos. Mas sabemos que isso é 

só uma questão de tempo. A cultura de uso da TV como meio para a realização de serviços e 

de entretenimento interativo também precisam evoluir, assim como aconteceu com os 

celulares/smartphones. 
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CM - De que forma os profissionais do BB estão sendo preparados para atuar no 

atendimento via TVDI? 

SL - Aqui no BB a plataforma de TVD como canal de autoatendimento está nascendo dentro 

de um contexto muito maduro e desenvolvido. A vasta experiência que temos no 

desenvolvimento de serviços que envolvam novas tecnologias faz com que a TVD pareça algo 

até trivial. Desde a definição de arquitetura de sistemas, segurança e domínio das tecnologias, 

estamos bem preparados. Sem dúvida as grandes barreiras não estão dentro da Empresa, e sim 

fora dela, onde as pessoas precisam acreditar mais no grande potencial que a TVD tem, assim 

como o amadurecimento das plataformas também é necessário. 

 

CM - Existe alguma parceria com canais de TV públicos ou privados para maior 

penetração dos serviços do BB, via TVDI? 

SL - Temos parcerias com a E BC, por exemplo, e co m canais privados também. Todavia, 

termos de confidencialidade não permite a divulgação de maiores detalhes neste momento. 

 

CM - Como está funcionando atualmente o serviço de acesso por meio de aplicativos? 

Existe um cronograma de acesso por regiões ou cidades, em específico?  

SL - Temos aplicativos para as plataformas de TV digital aberta (Ginga) e Smart TV. Esses 

apps precisam ser instalados nos equipamentos. No caso das Smart TV o usuário instala a 

partir da loja de aplicativos da sua TV. Já no caso da TV digital aberta, o aplicativo precisa 

ser embarcado pelo fabricante da TV ou set-top box. Quando tivermos acordo com emissoras 

para a transmissão via ar, o app poderá ser usado em qualquer equipamento compatível, não 

necessitando sair embarcado de fábrica. Não temos um cronograma desse tipo, nossos 

aplicativos funcionam onde há sinal de TV digital aberta, no caso do Ginga, e no caso das 

Smart TV, basta ter o equipamento compatível. 

 

CM - Quais as metas do BB? 

SL - Nossa meta é estarmos presentes em todas as plataformas de TV possíveis, onde exista a 

possibilidade técnica de implementação. Não temos metas numéricas, pois estamos ainda 

aprendendo o comportamento do consumidor no uso dessas novas tecnologias. 

 

CM - O Ginga atende plenamente o projeto de serviços ofertados pelo BB? 
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SL - A única falta no Ginga para atendimento dos requisitos básicos do BB é em relação à 

aprovação da Norma 5 pelo Fórum SBTVD, que diz respeito às questões avançadas de 

segurança. Quando a Norma 5 for aprovada, mais possibilidades surgem em relação à novos 

serviços. Enquanto isso não acontece, temos alternativas próprias de segurança que garantem 

a confiabilidade do serviço, que é o uso do BB Code, por exemplo. É lógico que esperamos 

que a plataforma Ginga evolua com o passar do tempo, como acontece com qualquer outra 

tecnologia. 

 

CM - O BB já dispõe de dados sobre a aceitação dos serviços via aplicativos? 

SL - Informação não disponível para divulgação. 
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ANEXO 5 

Entrevista André Barbosa Filho, quarta-feira, 28 nov. 2012. 

 

Carlos Monteiro - Sendo o Brasil um país com enorme complexidade social, cultural e 

econômica, quais as estratégias que a EBC tem buscado para inclusão social por meio da 

TVD? 

André Barbosa Filho - A questão da inclusão social por meio da inclusão digital é um 

desafio para os países. As diferenças econômicas ainda são um obstáculo, a obtenção 

universal ao acesso a participação de todos os segmentos aos benefícios dos instrumentos 

digitais de informação, entre estes, a T V digital. Acreditamos que a TV digital Terrestre, 

aberta e gratuita é uma solução eficaz e insubstituível nestes países em desenvolvimento, cuja 

margem de oferta de infraestruturas de transporte de dados e conteúdos audiovisuais por 

plataformas IP ainda é insuficiente. Em razão disto a EBC vem sendo um esteio na defesa 

desta proposta de disseminação da TVD com tecnologias de interatividade. 

 

CM - O modelo de televisão pública da EBC contempla o projeto de TVD? 

ABF - Vamos pegar o caso brasileiro. Só as emissoras públicas federais podem, em virtude de 

preceito constitucional, exercer o direito de explorar as bondades da TV digital terrestre em 

sua plenitude. A razão disto é que por estar expresso nos artigos 121 e  seguintes da Carta 

Magna, as emissoras pertencentes aos poderes da União tem a p rerrogativa reconhecida de 

explorador direto dos serviços de sons e imagens e sonoro de radiodifusão. Assim, segundo a 

interpretação dos juristas e em virtude da regra da hierarquia das normas, tal designação não 

pode ser alcançada pela lei de radiodifusão, combinação dos diplomas de 1962 e 1967, ainda 

em vigor, apesar de anacrônicas e só afeitas aos demais concessionários. Pode a EBC, por este 

entendimento, realizar projetos de multiprogramação e i nteratividade com canal de retorno, 

até então, não autorizados aos radiodifusores comerciais ou e ducativos e públicos não 

federais. E assim promover a participação por estes instrumentos da inclusão digital pela TV 

aberta e gratuita.  
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CM - De que forma os profissionais da EBC estão sendo preparados para atuarem no 

projeto da TVD?  

ABF - Estamos, não apenas capacitando e formando nossos profissionais jornalistas e 

produtores artísticos no m undo da TV digital como, também, aos profissionais latino-

americanos e africanos beneficiados pelos programas de cooperação mantidos pelo Brasil com 

os países que adotaram o sistema nipo-brasileiro ISDB-T, seja pelo uso de nossos laboratórios 

de interatividade, seja pelos cursos oferecidos pelo programa da Agencia Brasileira de 

Cooperação em cooperação com a Universidade Católica de Brasília. Claro, que esta oferta 

ainda está restrita a Brasília. 

 

CM - E no caso do canal de outros estados como o Maranhão existe um foco específico? 

ABF - A ideia da EBC é estar presente em todos os pontos onde mantêm geradoras e 

posteriormente estender este programa de apoio profissional as demais praças onde mantemos 

acordo com afiliadas a nossa programação. Estamos caminhando a passos largos para em 

médio prazo capacitar interessados em aprender a l inguagem televisiva digital e interativa, 

inclusive com a o aumento da capacidade técnica e física de nosso laboratório de aplicativos e 

conteúdos digitais.  

 

CM - Existe alguma parceria formalizada entre EBC e demais canais públicos (TV 

Senado, TV Câmara, NBR, TVs Assembleias) para maior acesso da população aos 

aplicativos de prestação de serviços junto ao INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Ministério da Saúde etc? 

ABF - Sim, o acordo 'guarda-chuva' foi firmado pelos poderes da União em 2010 e está em 

vigor. E agora, por meio de convênio estamos iniciando trabalhos conjuntos em nível de 

provas de conceito com o Banco do Brasil, Ministério da Saúde, Desenvolvimento Social e 

Trabalho. Nosso interesse e dos nossos parceiros institucionais é o de ampliar estes esforços 

em direção a todos os órgãos do pod er público, incluindo-se aí, os poderes estadual e 

municipal.  

 

CM - Quais as metas da EBC em se tratando de TVDI e inserção social por meio de 

aplicativos? 
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ABF - A principal, sem dúvida, é comprovar e efetivamente realizar a inclusão digital via TV 

digital aberta oferecendo a p orta de entrada aos brasileiros menos favorecidos o us o das 

tecnologias digitais interativas, preparando-os para a chegada inexorável da oferta de outros 

serviços e plataformas digitais como a Internet Banda Larga. 

 

CM - Hoje, como está o projeto do Operador Único da Rede Nacional de TV Pública 

Digital Terrestre (RNTPD)? 

ABF - O Operador de rede é, por certo, o i nstrumento de socialização e distribuição dos 

canais públicos federais para todo o País e permitirá, se realizado segundo os planos da EBC, 

num instrumento de disseminação da TV digital, pois suas torres poderão carregar, não apenas 

outras antenas de emissoras públicas e co merciais, como, também, vetores de serviços de 

telecomunicações. Estamos em fase de conclusão dos estudos dentro do governo e, por certo, 

as autoridades devem se pronunciar a respeito.  

 

CM - Qual o modelo de canal de retorno previsto pela EBC? 

ABF - A TV digital brasileira, por meio do desenvolvimento de suas normas harmonizadas e 

adaptadas pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV digital prevê várias possibilidades 

tecnológicas para a u tilização do canal de retorno. Seja em ambiente da telefonia fixa ou 

móvel, sejam as transportadas via IP, é p ossível o uso de uma plêiade de conexões que 

permitam a bidirecionalidade da informação adaptada as produções televisivas.  

 

CM - Comente a possibilidade de ser criada uma empresa pública para prover serviço 

de acesso a Internet via rede elétrica, principalmente às comunidades mais carentes. 

Esse projeto ainda pode se tornar realidade?  

ABF - A questão, inclusive, bem noticiada pela imprensa, está em discussão pelo Ministério 

das Comunicações e a Eletrobrás, a pedido da Presidenta Dilma Rousseff. Nos parece ser uma 

excelente alternativa para o acesso universal e massificado dos serviços de banda larga no 

Pais. O Smart Grid está nos planos do governo federal como alternativa boa e barata aos 

serviços de Internet rápida. 

“Espero ter, com tais exposições, satisfeito, mesmo que superficialmente, aos interesses dos 

que querem conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento da TV digital no Brasil, 

envolvendo atores como a E BC e o s demais parceiros na boa batalha pelo uso desta rede 

informativa gratuita com os atributos da digitalização” (BARBOSA FILHO, 2012). 
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APÊNDICE A 

Centros de pesquisas tecnológicas de comunicação digital UFMA – LAWS e Labcom 

podem contribuir para a inclusão social do Maranhão 

 

O foco desta pesquisa foi o cenário de possibilidades que a TV digital poderia trazer 

de avanço no campo da inclusão social e digital para o Brasil e estuda o caso do estado do 

Maranhão. A pesquisa teve por base o uso que esta ferramenta já está proporcionando ao país 

e às regiões com enormes fragilidades sociais: a i nclusão social, tão necessária, nesse 

momento de extrema pobreza e d esigualdades ali presentes. Foi procedido um estudo 

detalhado na legislação federal das telecomunicações em vigor, com o cuidado de não incidir 

em exercícios de suposições. O estado do Maranhão carece, de forma urgente, estar inserido 

na realidade tecnológica digital. É inaceitável que ainda hoje o estado, se mantenha em 

estágio de miséria quase absoluta.  

O Maranhão requer um mergulho profundo nas formas do exercício da comunicação 

regional e local. Os atores envolvidos nesse complexo processo da necessidade premente de 

participação de elementos da localidade, de forma a enxergarem em si próprios as faces do 

ambiente que habitam. É indispensável que sejam estudadas as potencialidades de uma 

comunicação peculiar, que estão dispostas em cada comunidade deste, que é o segundo maior 

estado da região Nordeste, depois da Bahia, em dimensão territorial, com características 

peculiares divididas em sub-regiões administrativas. Entender o sistema de comunicação 

televisivo em funcionamento no Maranhão e a r elação com a s ociedade desse estado é 

primordial para entendimento das possibilidades de integração e acesso à população de 

serviços básicos. Ainda que apresente enormes fragilidades sociais, o Maranhão tem dentro da 

UFMA – Universidade Federal do M aranhão equipes de pesquisadores em tecnologia da 

comunicação que desenvolveram aplicativos específicos para TVD em linguagem NCL-Lua. 
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FIGURA 59 - Pesquisadores do LAWS, da UFMA 

 
Fonte: o autor 
* Pare da equipe de pesquisadores do LAWS, liderada pelo prof. Dr. 
Carlos Salles. 

 

A universidade dispõe do Labcom147 e do LAWS148. As equipes dos dois laboratórios 

abrigam pesquisadores e desenvolvedores de soluções diversas para telecomunicações, têm 

caráter multidisciplinar e são coordenados pelos professores Márcio Carneiro e P atrícia 

Azambuja, do D epartamento de Comunicação Social e o  professor Carlos Salles do 

Departamento de Informática, respectivamente. Em 2010, as equipes desenvolveram o t -

Autor, um aplicativo que possibilita aos jornalistas, radialistas designers e publicitários, 

produzir conteúdo interativo para TV digital mesmo que não seja especialista em 

programação. Em entrevista (anexo 2) a este pesquisador, em 1º de novembro de 2011 na sede 

da PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde cursa doutorado em 

                                                           
147Laboratório de Convergência de Mídias, que desenvolve pesquisas com financiamento do FINEP - 
Financiadora de Estudos e Projetos, FAPEMA – Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão e do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
148Laboratório de comunicação. 
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comunicação, o pr ofessor e pesquisador Márcio Carneiro se mostrava otimista com os 

projetos do LABCOM e LAWS e as possibilidades que a TVDI poderia proporcionar ao país. 

O projeto foi apresentado inicialmente nos dias 21 e 22 de julho, no Rio de Janeiro, 

durante o evento internacional UIT-IPTV149 e posteriormente no di a 22 de agosto, em São 

Paulo, durante o C ongresso da SET - Sociedade Brasileira de Televisão150. O L ABCOM 

disponibilizou dois tipos de licenças do aplicativo. Uma em caráter gratuito, para instituições 

de ensino e pesquisa públicos e uma versão chamada de PRO para empresa, com pagamento 

de direitos pelo uso. A versão acadêmica não gera o pacote NCL, indispensável para uso em 

tempo real em emissoras de TV. 

 
FIGURA 60 - Divulgação Aplicativo para TV digital t-Autor 

 
                                  Fonte: UFMA – Universidade Federal do Maranhão. 

 

  Em 2013, pesquisadores da UFMA lançaram o a plicativo Babel, que permite aos 

usuários de tablets e smartphones captar a imagem de um cardápio impresso em português e 

traduzir para a l íngua de origem de um turista, em visita ao país151. O idealizador do 

                                                           
149 União Internacional de Telecomunicações é a agência da ONU dedicada às tecnologias de comunicação e 
informação, sendo referência mundial em normas técnicas do setor de telecomunicações. 
150Informação disponível em: <http://labcom.webs.com/inovao.htm>. 14 set. 2011, às 5h20. 
151 O Labcom vai disponibilizar gratuitamente o aplicativo somente até a Copa do Mundo de Futebol, com 
possibilidade de aperfeiçoamento para a Olimpíada de 2016. 
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aplicativo, professor do departamento de Comunicação, Márcio Carneiro afirmou em 

entrevista a TV Globo152 que: 

 
a ideia do Babel surgiu a partir de um problema. [...] A questão da língua é 
uma barreira importante que tem muitas dificuldades a serem resolvidas. O 
turista chega num restaurante, recebe o cardápio e n ão consegue entender 
nada. Então, se ele tem o aplicativo e aquele restaurante participa do sistema 
ou é associado ao sistema, aquele conteúdo vai estar no servidor. [...] Basta 
apontar a câm era pro cardápio e el e vai ouvir aquele conteúdo na língua 
dele. 

 

Como o projeto do Ginga não vingou nos canais privados, em dezembro de 2012, o 

governo federal apresentou uma proposta ofensiva para desenvolver aplicativos interativos de 

serviços na TV digital, com o uso middleware de interatividade nacional. O Ministério das 

Comunicações publicou uma portaria criando o “Programa de Estímulo ao Desenvolvimento 

do Padrão Nacional de Interatividade da Televisão Digital Brasileira - Ginga Brasil”. 

Inicialmente, foram destinados R$ 5 milhões para investimento e fomento a pesquisas de 

interatividade na TVD brasileira. Esse investimento foi carreado para um contrato firmado 

com a RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O Ministério das Comunicações esperava 

que esse investimento incentivasse a produção de APPS interativos, já que a partir de janeiro 

de 2013, pelo menos 75% dos aparelhos deveriam sair de fábrica com o Ginga incorporado 

aos aparelhos de TV, conforme determinação governamental. A RNP traçou quatro metas, 

mas que devem ser cumpridas apenas pelos canais públicos de televisão, sendo elas: 

• Capacitação de profissionais das emissoras de TV públicas; 

•  Emissoras públicas devem construir dez laboratórios de testes para conteúdos e 

aplicativos com Ginga;  

• A RNP vai disponibilizar um repositório de conteúdos e aplicações interativas para 

armazenar conteúdos audiovisuais que possam ser acessados sob demanda via 

streaming de vídeo; 

• Construção de uma rede de distribuição e troca de conteúdo e troca a ser instalada em 

alguns dos Pontos de Presença (PoPs) da RNP. 

O projeto foi gestado para implementar a parceria que a RNP já desenvolve com a TV 

Brasil. O serviço é  ch amado de Intercâmbio de Conteúdos Digitais (ICD), e é desenvolvido 

em uma plataforma de software para o gerenciamento e compartilhamento de ativos digitais. 

                                                           
152 Informação disponível em: <http://www.labcomufma.com/>. 14 mai. 2013, às 3h29. 
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Este programa pretende oferecer serviços de interatividade no sistema e-gov oferecidos pela 

TV Brasil. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

Possibilidades reais de inclusão e desenvolvimento social do Maranhão 

 

A proposta desta pesquisa é comprovar que as características de usuário-consumidor 

passivo não mais se adequam ao sistema de comunicação digital porque o usuário, cidadão, 

ator inserido no sistema de interatividade, consideradas as proporções de sua participação e 

interferência com recursos digitais, impõe recursos para o reposicionamento estratégico 

daqueles que detém os meios de comunicação de massa. Os meios privados são mantidos com 

investimento medido pelo retorno de interesse de clientes ou potenciais clientes. O mercado 

não mais permite que os investimentos em anúncios sejam feitos por acaso. Todo 

investimento espera retorno a altura do que fora investido. No caso dos meios de comunicação 

públicos, o retorno é medido em educação e conhecimento que auxiliam na formação cidadã. 

O telespectador percebe que muitas emissoras de TV independentes e mesmo grandes redes 

de televisão aberta e conglomerados de canais por assinatura ainda agem de forma tímida e 

pouco inovadora quando se trata de utilização de novas possibilidades digitais. Como observa 

Leurdijk (apud BECKER; ZUFFO, 2007, p. 60), emissoras tradicionais respondem de forma 

lenta às oportunidades do mundo digital. 

A proposta deste trabalho está diretamente relacionada à utilização de instrumentos de 

comunicação televisiva (pública e p rivada), afinal canais de TV são concessões públicas e 

que, portanto devem, sim, ser instrumentos que proporcionem possibilidades de melhoria e 

avanços sociais em um estado da federação que carece urgentemente de acesso a serviços 

básicos. Esse é o dever do Estado, como elemento mediador da condição humana. Entendo 

que a TVD seja uma saída bem resolvida para tal medição, como discorre Silveira (2010), ao 

relatar sobre a experiência de escrever um livro que aborda a relação da comunicação pública, 

via televisão digital: 
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[...] tentei traçar um panorama sobre a TV Digital, abordar os impactos 
tecnológicos, econômicos, sociais e políticos que lhe impõe a nova 
tecnologia, no sentido de (1) romper paradigmas, (2) recriar-se, (3) 
fortalecer-se e, efetivamente, (4) servir como ferramenta pública de 
comunicação (SILVEIRA, 2010, p. 23). 

 
Desenvolvimento social passa por processos e requer mais que simples investimento 

tecnológico. Não acredito que ações governamentais por si só trarão dignidade a indivíduos 

historicamente excluídos de elementos básicos do cotidiano humano. O Estado não é e nem 

pode ser entendido como solucionador soberano de demandas sociais, sob riscos de 

apresentar-se como tirano ao invés de mediador. Hanna Arendt relata a experiência que teve 

com o sistema de governo totalitário de seu país, Alemanha, declarando ter despertado para as 

ações da política com “o acontecimento central de nosso tempo”: na vitória do nazismo em 

1933. Quando o Reichstag foi incendiado, ela afirmou que “nas provações impostas pelos 

acontecimentos, tomamos conhecimento do que é para nós inaceitável [...].” (ARENDT apud 

LEFORT, 1991, p. 65). Para Arendt, a presença absoluta do Estado é um risco dele mesmo 

apresentar-se como “[...] órgão de homogeneização do social e da dominação, órgão que teria 

adquirido um poderio cada vez maior sob o efeito da demanda de satisfação das necessidades 

coletivas” (LEFORT, 1991, p. 64).  

Dentre os teóricos a s erem estudados de forma mais aprofundada nesta tese, 

entendemos que Dominique Wolton seja uma fonte crível porque “[...] relaciona as quatro 

grandes mudanças em curso na televisão: as mudanças técnicas, com a multiplicação e 

diversificação dos canais; as mudanças políticas, com a p rivatização e desengajamento do 

Estado; as mudanças econômicas, com a constituição dos grandes grupos; e as mudanças do 

público, que aumenta sua demanda por imagens” (HOINEFF, 2004, p.52). Todos os estados 

brasileiros apresentam peculiaridades, como as descritas acima. No Maranhão, essa 

peculiaridade é perversa em função da existência de dois grandes grupos hegemônicos 

diretamente ligados a atores presentes na arena política há mais de três décadas. 

A Exposição de Motivos, anexado no D ecreto Presidencial 4.901/2003 sobre a TV 

digital destaca que “A televisão digital não é apenas uma evolução tecnológica da televisão 

analógica, mas uma nova plataforma de comunicação, cujos impactos na sociedade ainda 

estão se delineando”. Posteriormente, o Decreto Presidencial 5.820/2006, que trata da 

implantação do I SDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), sistema de 

transmissão televisão digital japonês, com ajustes e adapatações à realidade nacional, estipula 

o prazo de dez anos para a implantação plena, que se encerra em 31 de dezembro de 2018. 

Depois dessa data, espera-se que todo o sistema de transmissão de televisão aberta no Brasil 
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esteja definitivamente implantado no país, sob pena de retomada pelo governo federal, das 

concessões locais dos especetros analógicos das empresas radiodifusoras que não 

conseguiraminstalar a transmissão em televisão digital. No nordeste brasileiro, diversas 

emissoras e canais independentes, principalmente os instalados nas capitais já adotaram o 

sistema, mas apenas para transmissão e melhoria da qualidade de som e imagem de suas 

programações. Segundo a própria Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA, 

2011), metade das pessoas que assinam televisão fechada é com o objetivo principal de 

assistir aos canais abertos com boa imagem e som. No estado do Maranhão, até setembro de 

2011, essa realidade se limitava apenas às empresas televisivas instadalas na capital, São Luís. 

No interior do estado, o sinal digital está previsto para ser implantado gradativamente após a 

efetivação do processo nas emissoras coligadas na capital. Ainda que os canais e emissoras se 

concentrem nas capitais dos estados nordestinos, diversos municípios de porte médio da 

região nordeste têm emissoras afiliadas e alguns canais independentes com cobertura 

considerável nas cidades em que estão instaladas. Acesso aos canais locais de TV não é um 

grande problema no nordeste do Brasil. O obstáculo é a integração regional/estadual. O que 

certamente precisa ser avaliado é a qualidade do conteúdo disponibilizado por essas empresas 

de radiodifusão. Cada grupo de comunicação tenta, a seu modo, sobreviver de poucas verbas 

publicitárias na própria região e, principalmente de anúncios ligados diretamente ao poder 

público, nas três esferas. Prefeituras e govenos estaduais são os principais anunciantes nessas 

pequenas e médias empresas de radiodifusão. No quadro de enorme probreza regional, os 

meios de comunicação são afetados diretamente pelas poucas verbas e raros anunciantes. 

Portanto, virar as costas para anunciantes chapa branca é correr altíssimo risco de autogafia 

empresarial. O projeto declarado pelo governo federal defende que a gradativa implatanção do 

SBTVD no país vai trazer diversas possibilidades de inserção social e ci dadã, como 

destacados no Decreto Nº 4.901, de 26 de novembro de 2003: 

 
Art. 1°- Fica instituído o Sistema Brasileiro de Televisão Digital SBTVD, 
que tem por finalidade alcançar, entre outros, os seguintes objetivos: 
I. Promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua 
pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização 
da informação; 
II. Propiciar a criação de rede universal de educação à distância; 
III. Estimular a pesquisa e o desenvolvimento e p ropiciar a expansão de 
tecnologias brasileiras e da indústria nacional relacionada à tecnologia de 
informação e comunicação; 
IV Planejar o processo de transição da televisão analógica para a digital, 
de modo a garantira gradual adesão de usuários a custos compatíveis com 
sua renda; 
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XI Incentivar a indústria regional e local na produção de instrumentos e 
serviços digitais. 
 

  Embora os recursos tecnológicos já estejam implantados no Brasil, as emissoras de 

televisão não são obrigadas a disponibilizar aplicativos e ferramentas gratuitas que articulem 

com a prestação de serviços à sociedade, embarcados na plataforma Ginga. O Decreto 

Presidencial 5.820/06, que “dispõe sobre a implantação do SBTVD-T, estabelece diretrizes para 

a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital do serviço 

de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão [...]”, determina 

apenas a disponibilização gratuita de acesso a conteúdo digital. Por enquanto, os 

radiodifusores privados estão se voltando para oferta de aplicativos interativos com 

finalidades comerciais, desenvolvidos sob encomenda, principalmente para as grandes redes 

de televisão. O Artigo 13, parágrafo IV do decreto, prevê o Canal da Cidadania, com 

finalidades específicas para comunidades em que forem instalados, com modelo de acesso e 

gestão participativa. Até então, esse item do decreto tem sido uma proposta obscura por não 

esclarecer de onde sairão os recuros para sua efetiva implantação e operacionalização.    

No Maranhão, o sinal das emissoras e canais de TV locais e regionais cobreo estado de 

maneira ainda incipiente. Os dados de cobertura não são estáveis, já que a manutenção de 

torres de trasnmissão de sinais nem sempre é feita pelos próprios canais. Por meio de 

parcerias, muitos municípios assumem a r esponsabilidiade de manutenção desses 

equipamentos de retransmissão local. Outro problema bastante recorrente em cidades 

maranhenses é a constante queda de rede elétrica, danificando equipamentos transmissores de 

televisão. A manutenção e r eposição de peças são lentas em função de custos e g randes 

distâncias da capital, onde estão localizadas as emissoras sedes dos canais que operam no 

estado. Ainda assim, mesmo de forma fragmentada, os 217 municípios do estado têm acesso à 

programação televisiva regional e l ocal. Mas a r ealidade mais dura para muitas cidades do 

Maranhão é que muitas delas não têm hospitais, agências bancárias, serviços postais, nem 

comércio com venda de itens de necessidade básica para seus moradores. No máximo, 

algumas cidades têm um precário posto de saúde. Até 2010, o a tendimento em agências da 

Previdência Social, ocorria em apenas sedes regionais instaladas em 25 cidades, com previsão 

para chegar a 84 em 2011, o que ainda é muito pouco para o estado com enormes dificuldades 

de acesso por estradas de terra. Segundo o I BGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas, 39% das rodovias do Maranhão ainda não são pavimentadas. O IBGE também 

informa que, somadaesta dificuldade, mais de 70% do públ ico atendido pelo INSS no 
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Maranhão é formado essencialmente por trabalhadores rurais, que muitas vezes são obrigados 

a viajar grandes distâncias por horas em caminhões e pequenos veículos sem qualquer 

segurança, a f im de serem atendidos pelo sistema previdenciário e o utros serviços básicos. 

Esse atendimento, na maioria das vezes, é frustrado pela desinformação, já que diversas ações 

do atendimento requerem uma série de documentos cuja obrigatoriedade o cidadão 

desconhece. Um exemplo típico dessa realidade é a agência do INSS da cidade de Cururupu, 

que além da população do município, atende os moradores de Serrano do Maranhão, Bacuri e 

Apicum Açu e os moradores das 15 comunidades quilombolas do município. Isso representa 

um enorme isolamento social e falta de suporte estrutural para melhoria da qualidade de vida. 

Ainda existe um imenso desafio para este estado, que em 2011 a presenta Incidência de 

Pobreza em 56,38% da população, segundo dados do IBGE.  

Com o SBTVD, os canais e em issoras abertas terão a p ossibilidade tecnlógica de 

estarem mais próximos de suas cidades e comunidades com produção de conteúdo local que 

mostre o que de fato acontece ali. Paralelamente, vai ser possível a população acessar serviços 

de inserção cidadã por meio de aplicativos interativos e passivos até que o canal de retorno 

esteja implantado. O cenário de inserção social por meio da TVD já é prevista pelo governo 

brasileiro também por meio dos canais de televisão pública. Pretendo mostrar que a criação do 

Operador Nacional de Rede Pública de TV Digital (RNTPD)153 vai possibilitar a transmissão 

em larga escala de aplicativos de interesse público que, com esclarecimentos, poderão ser 

utilizados de maneira simples via controle remoto, pela população. No Maranhão, essa 

possibilidade é mais palpável em função de o estado abrigar uma filiada da TV Brasil e por já 

estar gerenciando o pr ojeto da RNTPD. Observo que ambos respondem diretamente à 

presidência da república, principal interessado na eficiência da rede. 

A proposta foi trabalhar o E studo de Caso, utilizando o r ecurso da metodologia 

descritiva analítica, de situações dinâmicas como a implantação da TVD no estado do 

Maranhão. A pesquisa e o e studo de caso foram norteados pela Ciência Política, História, 

Tecnologia das Telecomunicações e, claro, pelos recursos da comunicação televisiva 

interativa via aplicativos. É preciso perceber que a relação entre sociedade, poder público e 

organizações midiáticas são necessárias para ambos, mas principalmente fundamental ao 

bem-estar da humanidade. 

 

                                                           
153Um sistema de rede de comunicação integrada, previsto pelo Decreto 5820/2006, que instituiu o Sistema 
Brasileiro de TV Digital, em que fazem parte canais públicos de televisão, como EBC (TV Brasil e TV NBr), 
TV Senado e TV Câmara, TV Justiça e os canais da Educação (MEC), Cultura (Minc) e Cidadania (Minicom). 
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APÊNDICE C 

Smart Grid – inserção pela rede elétrica 

 

Ainda que o projeto governamental do Ginga ainda não tenha conseguido atingir seus 

objetivos por meio da TV digital no Maranhão, outros recursos tecnológicos já estarão aptos a 

atender as comunidades com acesso aos serviços de seu interesse. Sejam eles públicos ou 

privados. O constante avanço e ap erfeiçoamento de sistemas de comunicação podem ser 

disponibilizados pelo sistema de acesso a redes digitais pelo sistema de Smart TV, também 

chamados de TV apps ou TV inteligente, em que o us uário acessa o conteúdo televisivo 

conectado a uma rede dedicada de IPTV ou pela rede IP aberta. O conteúdo em si não muda, 

apenas a forma de acesso que já é p ossível pela tecnologia conhecida como Powerline, ou 

seja, pela rede elétrica. Embora em 2012, o estado do Maranhão ainda não disponha de tal 

recurso tecnológico, o projeto do governo federal de reativar a Telebrás, empresa que gerencia 

o sistema de redes já estendidas pelo país ficou de fora do modelo de privatização do governo 

de Fernando Henrique Cardoso. Em paralelo o sistema Eletrobrás, com suas redes também já 

estendidas pelo país entra com a i nfraestrutura para missão de prover acesso a redes de 

comunicações pelo sistema elétrico. Modelo em funcionamento já está em operação nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, desde 2010. Portanto, o Maranhão e os demais 

estados brasileiros com infraestrutura precária ou em desenvolvimento, ainda que por um 

determinado momento estejam privados de acesso à informação de qualidade e serviços 

públicos, não será a tecnologia um impedimento a realidade mais fundamental de que precisa 

essa sociedades, que é o acesso a bens e serviços públicos, que para muitos brasileiros já são 

elementos básicos desde o inicio da década de 1990,  com a proliferação da rede e da década 

de 1970 com a expansão da TV aberta no Brasil. Para muitos brasileiros que têm a seu dispor 

em casa, no trabalho, no metrô, no ônibus, no avião e até na rua, o acesso aos aplicativos via 

TVD de universos infinito de serviços, comunidades do M aranhão e de outras regiões, 

historicamente ignoradas pelo poder público, mero acesso a s erviços bancários, Previdência 

Social e uma simples marcação de consulta médica no posto da cidade mais próxima de sua 

comunidade, por certo vai contribuir para apagar a vergonha de ostentar o quadro social de 

miséria absoluta, não apenas de infraestrutura, mas de dignidade humana. 

De acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), a radiodifusão é um 

serviço “destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral, compreendendo a 

radiodifusão sonora – popularmente conhecida como ‘rádio’ – e a televisão”. A definição 
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indica que os serviços de radiodifusão – rádio e t elevisão – estão disponíveis a qualquer 

pessoa do povo, livre e gratuitamente, bastando, para recebê-los, que o interessado adquira, 

em lojas especializadas, os aparelhos próprios à sua recepção, para utilização em residências, 

carros ou mesmo à mão, sem ter que pagar pelo acesso à p rogramação. Os serviços de 

radiodifusão, como definidos na Constituição, têm por fundamento a finalidade educativa e 

cultural, a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que 

objetive sua divulgação, a r egionalização da produção cultural, artística e j ornalística e o  

respeito aos valores éticos e s ociais da pessoa e d a família, sendo permitida a ex ploração 

comercial desses serviços, na medida em que não prejudique esse interesse e aq uela 

finalidade. 

No decorrer de quatro anos, ao estudar as possibilidades de inserção social com 

suporte de ferramentas de telecomunicações e p or meio de projetos e p rogramas 

governamentais foi possível perceber a n ecessidade de um avanço em políticas públicas 

amplas para o Brasil e para os estados do nordeste, onde está inserido o Maranhão. Em um 

país de dimensão continental e com amadurecimento democrático ainda em andamento é 

mister reconhecer que esta pesquisa mantenha-se contínua. Morais (2009, p. 145) afirma que: 

“[...] A TV digital inaugurará outras vias de investigação que explorem uma nova variedade 

de contexto e cotidianos, e forçará o surgimento de novas teorias que justifiquem e repensem 

os processos e as práticas interativas e digitais”. 

 
As novas tecnologias [...] precisam ser entendidas em toda a su a 
potencialidade para que o recurso da interatividade possa ser utilizado de 
maneira plena e e ficaz [...] reflexão das novas tecnologias, sob pena de 
acesso aos recursos interativos, mas sem evolução nos formatos dos 
programas. Ou do uso de uma interatividade parcial, limitante, que considere 
o usuário como um mero selecionador de temas, de itens de consumo, e não 
como um efetivo participante do progresso, que opina, que apresenta suas 
sugestões, que seleciona seu conteúdo (CROCOMO, 2007, p.39). 

 

A Ciência e Tecnologia, bem como suas aplicações na comunicação e formas de 

implementação de políticas públicas, precisam ser implementadas em caráter de urgência e 

desatreladas de interesses pelos quais lutam constantemente os grupos de interesses político 

partidário que disputam territórios geográficos e no Maranhão. 
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