CAPÍTULO 3 - O DESENVOLVIMENTO DOS PADRÕES DE TV DIGITAL NO
MUNDO

As políticas referentes à criação da TV digital foram iniciadas ainda sob a ideia
de que as telecomunicações eram um monopólio natural que deveria estar sob a tutela
do poder público. Tanto que as primeiras decisões relativas ao desenvolvimento da
tecnologia foram tomadas em âmbito estatal, com os respetivos governos liderando e
pautando os debates sobre inovação no mercado televisivo. Nos anos 80 e 90, na
Europa, as empresas passaram a ditar as regras no setor das telecomunicações e o poder
público aparece como um regulador importante, mas profundamente influenciado pelas
lógicas mercantilistas. Nos modelos atuais temos ainda a lógica comercial como algo
primordial, mas a necessidade de haver uma inclusão digital proporciona novamente aos
Estados a função estratégica de liderar a formação de novas redes de telecomunicações.
A dicotomia entre público e privado toma novas cores e é ela melhor explica os
modelos adotados em relação à TV digital. Neste capítulo vamos analisar a
implementação dos quatro padrões mundiais de transmissões digitais televisivas,
observando a política das telecomunicações do Japão, Estados Unidos, China e Europa,
que são os responsáveis pelos standards existentes. Descreveremos com mais detalhes o
padrão europeu, chamado DVB – Digital Video Broadcasting, que é o sistema adotado
em Portugal.

3.1 - Japão
Para explicarmos o surgimento da TV digital, temos de analisar o Japão da era
pós-Segunda Guerra, mais precisamente de 1949, quando o governo japonês, visando
reerguer-se dos prejuízos que arrasaram o país durante o conflito, cria o MITI –
Ministério dos Negócios Internacionais e da Indústria, que passou a gerir as políticas
industriais do país e a orientar, juntamente com o Ministério das Finanças, a política
bancária de financiamentos. Entre os setores que recebem apoio governamental estão as
indústrias de tecnologia, como as de microeletrônica, informática, automação industrial,
biotecnologia, etc. O governo japonês sabia que essas indústrias necessitavam de verbas
para pesquisa e de trabalhar em conjunto com outras empresas para o desenvolvimento
de novos produtos, e, por isso, tomou para si a incumbência de fomentar o
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desenvolvimento na área. O MITI passou a selecionar as indústrias a serem
desenvolvidas no Japão e a elaborar políticas de apoio para que elas alcançassem, de
forma rápida, grande competitividade no mercado internacional. Entre as decisões do
MITI, estava a proteção contra a concorrência estrangeira no mercado doméstico, o que
resultou no aumento das taxas de importação de diversos produtos. Todos os
investimentos eram seguidos de um rígido controle de qualidade. Foi um programa de
grande sucesso, que contou ainda com isenções tributárias pontuais, que surgiam
quando o MITI queria incentivar um determinado setor especificamente, como fez com
as fábricas de televisores, quando surgiu a TV em cores (Rattner, 1988).
Às políticas do MITI somaram-se iniciativas da NHK (Nippon Hoso Kyokai), o
operador público de rádio e televisão do Japão, que, desde os primórdios da
companhia 63 , vinha investindo parte dos seus recursos em laboratórios para o
desenvolvimento de tecnologias. Com os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, o
mercado televisivo teve um grande crescimento e os engenheiros da NHK começaram a
pensar que a qualidade das imagens poderia ser melhorada. Nos anos 70, a NHK
começou a realizar estudos detalhados sobre perceção visual e descobriu que os
telespectadores queriam uma TV com melhor definição na imagem e com um campo de
visão maior do que o sistema de cores NTSC permitia. Os telespectadores queixavam-se
que, na televisão que tinham, se estivessem muito próximos do ecrã viam as linhas que
formavam as imagens. Caso estivessem muito distantes, a imagem era demasiado
pequena. Os engenheiros concluíram que, para agradar ao público, precisariam
desenvolver uma televisão com mais definição, ou seja, com mais linhas, e que tivesse
um ecrã maior, talvez noutro formato. Diante da descoberta, a NHK convidou
fabricantes de produtos eletrónicos para colaborarem, com o intuito de desenvolver
tecnologias para a TV de alta definição (HDTV). Entre as empresas que aderiram à
iniciativa estavam a Sony Corporation e a Ikegami Company, que eram os dois maiores
produtores de equipamento televisivos do Japão. Mais tarde também aderiram à
iniciativa a Toshiba, Hitachi, Matsushita, Sharp, Sanyo e Mitsubishi. O resultado foi a
criação do sistema analógico de HDTV Hi-Vision, em 1984, e o desenvolvimento de
diversos produtos compatíveis à nova tecnologia, como televisores, câmaras, etc. O HiVision exigia uma largura de banda maior do que a utilizada pela cobertura terrestre, por
isso a plataforma seria utilizada exclusivamente para transmissões via satélite. A criação
63

A NHK nasceu em 1924, com o nome de Tóquio Hose. Era a empresa que detinha o monopólio das
transmissões de rádio no Japão. Na área da televisão, a primeira transmissão pública da NHK ocorreu em
1948 e as transmissões oficiais começaram em 1952 (Tanaka, 2006).
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do Hi-Vision veio acompanhada de uma nova tecnologia de compressão chamada
MUSE - Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding, que garantia a transmissão em HD
nos canais de satélite já existentes (Grimme, 2001).
Diante da HDTV, o Japão percebeu que os standards NTSC, PAL e SECAM
estavam obsoletos. Convencidos de que tinham desenvolvido uma tecnologia com
grande potencial, os japoneses fizeram algumas investidas no sentido de tornar o
MUSE/Hi-Vision um padrão mundial de transmissões televisivas em alta definição.
Mas, como as empresas japonesas já estavam a incomodar companhias de outras partes
do mundo, devido à alta competitividade dos produtos que fabricavam, a Europa e os
Estados Unidos opuseram-se às pretensões do Japão e não aceitaram que o país tornasse
a sua tecnologia um padrão mundial. Havia ainda as preocupações políticas e,
internacionalmente, a tentativa de impor o MUSE/Hi-Vision chegou a ser interpretada
com parte da estratégia governamental japonesa para fortalecer ainda mais a economia
do país mundialmente. A rejeição ao sistema japonês de HDTV foi um golpe para a
indústria televisiva japonesa, que se preparou para a nova tecnologia, mas teve que
rever as suas estratégias. Com a redução do alcance do Hi-Vision ao mercado
doméstico, os preços dos aparelhos mantiveram-se muito altos, poucos produtores
investiram em programas em alta definição e o número de pessoas que aderiram à
tecnologia foi baixo (Hart, 2004). O Japão teve buscar outras soluções, pois os seus
concorrentes já haviam definido que o futuro da televisão seria digital.
Na década de 1990 a política televisiva japonesa mudou drasticamente. Os
Estados Unidos e a Europa já estavam em adiantado estado de desenvolvimento da TV
digital e os japoneses perceberam que a TV analógica estava com os dias contados,
portanto não era justificável investir numa tecnologia que iria acabar. Foi então em 1994
que o Japão iniciou oficialmente o desenvolvimento da sua TV digital, com a fundação
do Digital Broadcasting Development of Digital TV. Naquela altura, muitas empresas
japonesas participavam do grupo que estava a desenvolver o padrão europeu. Isto
influenciou para que sistema japonês fosse tecnicamente muito similar ao da Europa.
Com a presença de empresas japonesas no grupo europeu, o caminho mais fácil
seria que o Japão adotasse o sistema DVB, mas as empresas do país acharam melhor o
desenvolvimento de um sistema próprio, como forma de proteção de mercado e fomento
da indústria nacional.
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Os debates sobre a televisão digital japonesa foram conduzidas pelo Conselho
de Tecnologia e Telecomunicações, do Ministério dos Correios e Telecomunicações, e
as questões técnicas ficaram a cargo da Associação das Indústrias e Negócio de Rádio.
A ideia primordial do Japão era apresentar uma tecnologia que fosse mais
avançada que o padrão europeu, o que acabou por resultar na criação do mais versátil
dos padrões, que foi batizado de Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB). O
ISDB pode ser utilizado para a transmissão de dados e sua receção em aparelhos
portáteis permite o acesso aos canais de Web TV e também de websites. Pode ser
visionado também por computadores, permite a atualização dos serviços por download
e é apto a sistemas multimédia para fins educacionais.
Foram criados três sistemas básicos dentro o padrão ISDB: o ISDB-T
(terrestre), o ISDB-C (cabo) e o ISDB-S (satélite). Em 1998, foi lançado um projetopiloto, com uma cobertura geográfica que abrangeu 11 das principais áreas do Japão, e
em 2003 começaram as emissões oficiais em ISDB-T. No caso do ISDB-S, em 2000 foi
lançado um novo satélite de comunicações já a operar no sistema, o que possibilitou
também o desenvolvimento do standard ISDB-C64.
A expansão do ISDB para outros países foi reforçada quando o Japão firmou
um acordo com o Brasil, que, em 2006, adotou o sistema. No entanto, após um amplo
debate, que envolveu diversas universidades, os brasileiros optaram por utilizar a
tecnologia japonesa como base para desenvolver um padrão mais apto à realidade do
imenso país da América do Sul, o que resultou na criação conjunta do chamado sistema
nipo-brasileiro, denominado SBTVD - Sistema Brasileiro de Televisão Digital, mas que
também pode ser chamado ISDB. O SBTVD entrou em funcionamento no dia 2 de
Dezembro de 2007.
A harmonização que levou à criação final do SBTVD/ISDB foi firmada entre o
Brasil e o Japão em 2009. Passada esta etapa, o sistema resultante passou a ser oferecido
como norma internacional para outros países, tendo uma boa aceitação principalmente
na América Latina.
Uma das principais especificações da TV digital nipo-brasileira está no
middleware de interatividade chamado Ginga, cuja tecnologia é open source e foi
desenvolvida por universidades brasileiras, com apoio do Estado e do órgão regulador, a
Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações (Cruz, 2008).

64

Informações disponíveis no site da NHK. www.nhk.or.jp. Acedido em 21 de Março de 2010.
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3.2 - Estados Unidos
Nos Estados Unidos, a indústria de produtos eletrônicos vinha sofrendo com a
concorrência japonesa desde os anos 60, o que forçou muitas empresas norteamericanas a deixar o mercado. Portanto, quando, em 1985, o Japão solicitou o apoio do
Departamento de Estado norte-americano à adoção mundial da sua tecnologia HDTV,
houve uma grande reação de muitas empresas dos EUA. Os industriais norteamericanos passaram a exigir do governo políticas específicas para o desenvolvimento
de uma tecnologia própria de TV em alta definição.
Apesar da reação negativa, o Japão acreditava que conseguiria superar as
barreiras políticas e económicas norte-americanas, por estar a trabalhar em conjunto
com algumas empresas dos Estados Unidos na questão da HDTV. Uma dessas empresas
era a CBS - Columbia Broadcasting System, que se tinha aproximado da japonesa Sony
e que foi uma das líderes na formação do comitê Advanced Television Systems
Committee (ATSC), em 1982, que tinha como objetivo discutir a HDTV. O ATSC
contava com a participação da National Association of Broadcasters, Institute of
Electrical and Electronic Engineers, National Cable Television Association e Society
for Motion Picture and Television Engineers e Electronic Industries Association (EIA),
que era dominada por empresas japonesas e europeias. A presença de grupos
estrangeiros no ATSC não agradou a muitos fabricantes norte-americanos, que não
acharam que estavam devidamente representados no comitê. Isto atrapalhou as
pretensões japonesas.
Em 1987, 48 organizações e companhias dos Estados Unidos solicitaram à
Federal Communications Commission (FCC) que iniciasse estudos sobre procedimentos
técnicos e legais a respeito da HDTV, o que levou à formação do Advisory Committee
on Advanced Television (ACATS), que, apesar de incluir também grupos estrangeiros,
era dominado pelos Estados Unidos. Com base em recomendações do ACATS, a FCC
tomou medidas para proteger a indústria dos EUA, entre elas a não adoção do Hi-Vision
japonês, que requeria profundas alterações na política de concessão de frequências, pois
necessitava de uma largura de banda de 8.1 MHz, enquanto os canais norte-americanos
eram difundidos numa banda de 6 MHz. A tecnologia Hi-vision também não era
compatível com as cerca de 160 milhões de aparelhos de TV que existiam no país, o que
obrigaria às pessoas a comprar novos equipamentos.
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Uma série de iniciativas para desenvolver um novo modelo de HDTV foi
tomada, mas a decisão final só viria em 1993. O mundo já não vivia mais a sombra da
Guerra Fria e a indústria norte-americana estava bastante otimista, pois tinha
experimentado um grande crescimento por causa da competitividade que havia
alcançado no mercado da informática, com o aumento da venda de computadores
pessoais e seus equipamentos periféricos, e também com o boom da Internet. A política
do digital apontava para a convergência mediática e a FCC decidiu que a HDTV
analógica não fazia sentido, e estabeleceu que a TV nos Estados Unidos seria digital.
Formou-se, então a chamada Grand Alliance, um consórcio para desenvolver a TV
digital de alta definição. Entre as principais empresas e organizações que formaram a
Grand Alliance estavam a AT&T, Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Philips, Thomson e Zenith (Hart, 2004).
Em 1991, a companhia General Instruments, fabricante de produtos eletrónicos
e especializada em semicondutores e TV por cabo, conseguiu demonstrar que o sistema
NTSC deveria ser substituído por transmissões digitais. A empresa provou ser possível
utilizar um único canal de 6 MHz para transmitir a HDTV, se o sinal fosse digitalizado
(Mota & Tome, 2005).
O padrão de TV digital poderia então substituir o padrão analógico, o NTSC,
elaborado pelo National Television System Committee, órgão criado em 1940, pela
FCC. O NTSC foi desenvolvido para resolver conflitos que haviam surgido entre as
empresas, a respeito do padrão de TV analógica que deveria ser adotado nos Estados
Unidos. Inicialmente, em 1941, foi criado um standard para a TV a preto e branco e
depois, com o surgimento da TV em cores, foi desenvolvido um novo padrão, em 1953.
O padrão NTSC foi adotado em grande parte do mundo, com grande sucesso durante
cerca de 50 anos.
A decisão de abandonar os projetos de TV analógica em HD e desenvolver um
padrão digital próprio, voltou a fortalecer o Advanced Television Systems Committee
(ATSC), que acabou por desenvolver o standard de TV digital que, após muitas
discussões, foi adotado como o padrão norte-americano e batizado com as iniciais do
comitê: ATSC.
O comitê continua ativo e hoje desenvolve plataformas para sistemas
interativos, comunicação de banda larga e multimédia. No início de 2010, possuía
aproximadamente 150 membros e envolvia grupos de operadores de TV, emissoras de
satélite e cabo, prestadores de serviços de computação e telecomunicações, companhias
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cinematográficas, fabricantes de produtos de eletrónica e radiodifusão. Além do
desenvolvimento de standards, o ATSC fornece auxílio na implementação dos sistemas
que desenvolve em países que adotam os seus padrões65.
O padrão ATSC substituiu definitivamente o NTSC nos Estados Unidos em 12
de Junho de 2009, quando ocorreu o apagão analógico no país. O período de transição
foi de 13 anos. Começou em 1996, quando o Congresso norte-americano autorizou que
cada operadora do recebesse um canal adicional no espectro para as transmissões
digitais.
Outra medida tomada foi a exigência, a partir de 2007, que todos os televisores
novos colocados à venda no mercado dos Estados Unidos deveriam ter já o sintonizador
digital. Além disso, os comerciantes que tivessem em stock TVs com sintonizador
analógico deveriam informar ao cliente que, caso ele comprasse aquele aparelho, não
estaria apto a receber os sinais digitais e teria que comprar uma set-top-box que
possibilitasse a receção digital.
Segundo determinação do Congresso norte.americano, um aviso deveria ser
colocado numa área facilmente visível, contendo o seguinte texto:

Este recetor de televisão só tem um sintonizador de transmissão analógica e
exigirá uma caixa conversora após o dia 17 de fevereiro de 2009, para
receber as transmissões pelo ar, por meio de uma antena, devido à transição
do país para a radiodifusão digital. As TVs analógicas só devem continuar a
funcionar como antes nos serviços de televisão por cabo ou satélite, consolas
de jogos, VCRs (video Cassette Recorders), DVD players, e produtos
similares.

Para

obter

mais

informações,

ligue

para

a

Federal

Communications Commission ou visite o site da Comissão de televisão
digital no endereço: www.dtv.gov.66

O governo também subsidiou a compra de set-top-boxes para os cidadãos de
baixa renda. Mas, apesar de todas as campanhas publicitárias, das exigências em relação
65

Mais informações em http://www.atsc.org/cms/pdf/ATSC2011_PDF.pdf. Acedido em 15 de maio de
2012.
66
Tradução do autor. A mensagem original em inglês era a seguinte: “This television receiver has only an
analog broadcast tuner and will require a converter box after February 17, 2009, to receive over-the-air
broadcasts with an antenna because of the Nation’s transition to digital broadcasting. Analog-only TVs
should continue to work as before with cable and satellite TV services, gaming consoles, VCRs, DVD
players, and similar products. For more information, call the Federal Communications Commission at 1888-225-5322 (TTY: 1-888-835-5322) or visit the Commission’s digital television website at:
ww.dtv.gov”. Disponível em http://transition.fcc.gov/eb/dtv/. Acedido em 15 de Março de 2010.
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ao comércio e aos fornecedores, e do subsídio para a compra do equipamento, quando o
sinal analógico foi desligado, cerca de 12 milhões de lares ficaram sem receber o sinal
televisivo nos Estados Unidos, conforme reportagem publicada no jornal The New York
Times, no dia 13 de Junho de 200967.
A TV digital nos Estados Unidos já nasceu em alta definição e é exatamente
esta a principal característica que diferencia o sistema norte-americano dos demais. Isso
demonstra o poder dos grandes broadcasters nos EUA, que impediram políticas que
pudessem levar à adoção de um sistema que oferecesse mais canais e,
consequentemente, o surgimento de novos grupos concorrentes.
O lóbi dos broadcasters e outros grandes grupos ligados ao negócio da
televisão, também resultou na adoção de um sistema de modulação para as transmissões
terrestres chamado 8-VSB (Vestigial Side Band), que não permitia as transmissões da
TV móvel. O sistema sofreu muitas críticas, sendo considerado tecnologicamente
inferior ao sistema europeu. O 8-VSB é na verdade baseado em padrões da TV
analógica, e foi tido pelos críticos como um entrave para o desenvolvimento de todas as
potencialidades da TV digital. Outra deficiência deve-se à necessidade de instalação de
equalizadores para a receção do sinal, sobretudo nos grandes centros urbanos, devido a
uma alta taxa de perda da força desse sinal (Almeida, 2008)
Após muitas polémicas por causa da modulação 8-VSB, a FCC determinou que
o sistema sofresse modificações, entre elas, a atualização para as transmissões voltadas
aos dispositivos móveis, cuja norma foi criada em 2009.

3.3 - China
A TV na China, em 2010, já chegava a 380 milhões de lares. O país possuía
um terço dos utilizadores de TV existentes no mundo e contava com mais de 2500
estações de televisão (Yan, 2010). Cada província e região autónoma do país tem o seu
próprio operador, bem como as grandes cidades, que possuem canais locais. Tudo é
gerido pelo Estado, que é também o proprietário das operadoras. A supervisão fica a
cargo da Administração Estatal de Rádio, Cinema e Televisão (SARFT). Apesar do
grande número de canais, os mais importantes são os 12 canais da Central de Televisão
da China (CCTV) (Starks, 2010).
67

Disponível em http://www.nytimes.com/2009/06/14/business/media/14digital.html?_r=1. Acedido em
15 de Março de 2010.
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Como podemos ver, não é possível separar os serviços televisivos chineses do
Estado e da sua censura68. Isso gera um grande paradoxo pois, ao mesmo tempo que o
governo comunista incentiva a evolução tecnológica, ele impede que essa evolução se
converta em sinónimo e fomento da liberdade de expressão.
O desenvolvimento das tecnologias está estritamente ligado ao crescimento da
economia. A China é um dos maiores fornecedores mundiais em diversas áreas da
indústria de massa de baixo custo e viu na digitalização dos sinais televisivos, que está a
ocorrer em todo o mundo, uma oportunidade de negócio.
Mas, além de saber que pode fornecer produtos de baixo custo para a receção
digital noutros países, o Estado chinês está consciente da dimensão do seu mercado
interno e, por isso, decidiu criar o seu próprio sistema de TV digital.
Começaram a desenvolver standards para o mercado chinês a Universidade de
Tsinghua, em Pequim, e a Universidade de Jiaotong, em Xangai. As duas universidades
criaram padrões incompatíveis entre si, apesar de trabalharem com modulações
semelhantes. Mesmo sendo diferentes, por questões políticas ambos sistemas foram
incorporados no padrão final, denominado Digital Media Broadcasting (DMB), nascido
em 2006. Na verdade, os fabricantes desenvolveram as set-top-boxes para que
recebessem as duas vertentes, ficando a escolha pelo sistema a ser adotado a cargo dos
operadores.
Em 2008, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, a China testou o seu sistema
de emissões terrestres, inclusive em alta definição, apesar dos recetores, na época, ainda
não estarem à venda nas lojas69.
A lentidão da implementação da TV digital terrestre na China continental
justifica-se por alguns aspetos. Primeiro devido ao tamanho do país e ao número de
habitantes, que chega a 1,3 mil milhões de pessoas, o que dificulta uma política de
switch-off a médio prazo (Yan, 2010). Outra razão é a não valorização do espectro
radielétrico. Uma vez que os serviços são todos estatais, não há urgência em libertar
68

Em 6 de maio de 2011, o jornal britânico The Telegraph publicou uma série de proibições feitas pelo
governo chinês à programação televisiva no país. Foram censurados: os programas que envolvessem
policiais e espiões, com o intuito de promover uma programação mais saudável; programas sobre viagem
no tempo, pois alguns realizadores estariam "deturpando" a história; cartoons estrangeiros, como forma
de impulsionar a indústria nacional de desenhos animados. Segundo o jornal, também foi proibido o uso
de dialetos em programas sobre a história, na programação educativa e nos espetáculos infantis, com o
intuito de promover o mandarim. A reportagem está disponível em
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8496823/Chinese-TV-a-history-of-bans-andcensorship.html. Acedido em 22 de maio de 2012.
69
Em Hong Kong a situação foi diferente. Lá a TV digital terrestre iniciou as transmissões em 2007,
inclusive com opções de canais em HD. O serviço adotado foi o free-to-view. (Starks, 2010)
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espaço no espectro por questões de mercado, como ocorre noutros países. Por causa
disto, não há previsão para o fim das transmissões analógicas terrestres na China.
Por enquanto, o governo tem optado por modernizar e digitalizar as redes de
cabo, em detrimento da rede terrestre, pois o cabo é a plataforma pela qual são
veiculados os serviços de TV por subscrição. O mercado chinês baseia-se então no
fornecimento de TV por subscrição, com serviços exclusivos, como video-on-demand e
canais por assinatura, voltados para as famílias que podem pagar mais por isso. O
sistema de TV por cabo estará completamente digitalizado em 2015, segundo a previsão
do governo (Starks, 2010).
As redes terrestres e por satélite são mais voltadas para as zonas rurais e vêm
obtendo um grande apoio financeiro do governo que oferece, por meio dessas
plataformas, serviços gratuitos de TV free-to-air (Yan, 2010). De qualquer forma,
mesmo a passos lentos, a China está a desenvolver algo que leva em conta a sua
situação singular no mundo, devido ao relevo acidentado e à superpopulação. A
elaboração do sistema chinês foi baseada nos erros e acertos dos modelos europeu e
norte-americano.
Portanto, chegaram à modulação Time Domain Synchronous (TDS), que evita a
perda de força do sinal de forma significativa devido às longas distâncias e também
deixa o sinal menos sujeito às interferências.

3.4 - Europa
A decisão da Europa de não aceitar o Hi-Vision japonês como um padrão
mundial já era reflexo de uma visão mais unificada do continente, fruto das políticas
pós-Segunda Guerra. Os países da Europa operavam na TV analógica com os padrões
PAL e SECAM. Quando, nos anos 60, foram desenvolvidos novos sistemas para as
transmissões via satélite, a tentativa de melhorar os sistemas PAL e SECAM resultaram
na proliferação de muitos standards incompatíveis. Nos anos 80, as tecnologias PAL e
SECAM estavam com as patentes expiradas e houve uma forte entrada de empresas
asiáticas no mercado de televisão a cores, sobretudo o Japão (Hart, 2004). Portanto,
quando a Europa veta a adoção do Hi-Vision japonês, já visionando um mercado único
cuja ideia estava a ser proliferada desde o fim da Segunda Guerra, deixa claro que
tencionava trabalhar em bloco para impedir que empresas de fora dominassem a sua

108

economia no setor da eletrónica e, ao mesmo tempo, demonstrava que, unida, poderia
bater-se com as grandes potências mundiais.
Em 1989, o Conselho de Ministros da Comunidade Europeia publicou uma
decisão que definia as bases para o desenvolvimento de uma estratégia referente à
HDTV, o que colocou a Europa oficialmente como um importante agente mundial para
o desenvolvimento de uma televisão de melhor qualidade70.
Optou-se por melhorar um standard estabelecido em 1982, no Reino Unido: o
MAC (Multiplexed Analog Components), que havia sido desenvolvido visando as
transmissões via satélite, mas que poderia sofrer um upgrade para as transmissões em
alta definição. Mas, para receber os sinais em formato MAC, seria necessária a
aquisição de aparelhos de televisão adaptados ao sistema. Como o sistema tinha baixa
penetração, nem chegou a ser estabelecido em larga escala, pois a decisão dos Estados
Unidos em adotar a televisão digital mudaria a estratégia europeia, assim como tinha
mudado os planos dos japoneses. A questão é que, mesmo antes de vingar, o sistema
analógico da HDTV já era considerado obsoleto. Voltando-se para a digitalização dos
sinais televisivos, em 1994 o Conselho Europeu passou a ressaltar a importância de
haver standards comuns como uma pré-condição essencial para a construção de um
mercado pan-europeu de TV digital (Näränen, 2005).
A tarefa de criar esses standards acabou por ser responsabilidade de um
consórcio formado por diversas entidades, nomeadamente radiodifusores, fabricantes,
reguladores e operadores de televisão. Em 1993, os membros de um grupo formado em
1991, denominado European Launching Group (ELG), assinaram um Memorandum of
Understanding (MoU)71, que representou, na prática, o nascimento do sistema europeu
de TV digital – o DVB - Digital Video Broadcasting, e do DVB Group, que veio
substituir o ELG.
Em 1997 foi publicado o Livro Verde da Convergência (European Comission,
1997), que apoiava a definição de normas reguladoras para possibilitar que a
convergência digital fosse um fator de integração no mercado a partir da Europa, mas
com a possibilidade de expandir fronteiras para além da União Europeia, que foi
efetivamente o que aconteceu.
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Decisão de 27 de abril 1989 sobre a televisão de alta definição (89/337/EEC). Disponível em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989D0337:EN:HTML. Acedido em 19 de
janeiro de 2012.
71
Documento disponível em http://tvdigital.files.wordpress.com/2009/04/mouenglish2001.pdf. Acedido
em 17 de maio de 2012.
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No início de 2012, o DVB Group envolvia mais de 280 entidades, tinha
ramificações em 35 países e seus standards estavam disponíveis em todos os
continentes, contabilizando cerca de 600 milhões de recetores72.

3.4.1. - A organização DVB73

A mais importante componente do DVB Group é a Assembleia Geral, onde são
deliberadas questões inerentes a todos os membros e onde são discutidos os caminhos a
serem percorridos pelo DVB. Há ainda um Conselho Diretivo, que é a parte executiva
da administração do grupo, ao qual está ligado diretamente o escritório de projetos Há
ainda quatro módulos, subordinados ao Conselho. São eles:


Módulo comercial: Observa as necessidades e demandas do mercado.
Trabalha em parceria com o módulo técnico, buscando soluções para o que o
mercado deseja nas diversas modalidades de TV digital, sejam terrestres, por
cabo ou satélite.



Módulo técnico: É onde estão os engenheiros e cientistas aptos a
desenvolver as tecnologias disponíveis ou a criar novas tecnologias e
standards, promovendo sempre novos estudos e criando aplicações de acordo
com as necessidades do mercado.



Módulo de Propriedade Intelectual: Cuida do licenciamento das
tecnologias, cujas bases levam em consideração o acordo firmado a partir da
formação do DVB Group, quando todos os membros concordaram em
licenciar as suas tecnologias a todos os executores.



Módulo de promoção e comunicação: Garante a divulgação dos trabalhos e
tecnologias DVB e desenvolve as políticas de comunicação. Trabalha em
sintonia com o DVB Project Office, que está sediado em Genebra, na Suíça,
na sede da União Europeia de Radiodifusão (EBU).
Apesar de estarem separados hierarquicamente, os módulos trabalham de

forma integrada. Quando o mercado solicita uma nova tecnologia, os engenheiros
desenvolvem-na, o módulo de propriedade intelectual trabalha com as patentes, o
72

Informação disponível em www.dvb.org. Acedido em 19 de janeiro de 2012.
Informações publicadas também no livro "TV digital: sistemas, conceitos e tecnologias" (Denicoli,
2011), escrito no âmbito desta tese.
73

110

comercial projeta a sua execução e a comunicação promove a tecnologia. Tudo deve ser
sempre aprovado pela direção do DVB Project e, em seguida, encaminhado para a
padronização formal, geralmente feita pelo European Telecommunications Standards
Institute – ETSI. Vejamos na ilustração XX o organigrama do DVB Group:

Assembleia
Geral

DVB
Project
Office

Conselho
Directivo

Módulo

Módulo

Comercial

Técnico

Subgrupos de
trabalho

Subgrupos de
trabalho

Módulo de
Propriedade
Intelectual

Módulo de
Promoção e
Comunicação

Ilustração XX: Estrutura organizacional do DVB Group.

3.4.1.2 - A tecnologia DVB

A primeira fase de trabalhos do grupo DVB consistiu no desenvolvimento de
normas para a transmissão de TV digital pelos meios tradicionais. Portanto, durante essa
fase, três normas fundamentais foram desenvolvidas.


DVB-S, para as redes de satélite



DVB-C, para as redes de cabo



DVB-T, para as redes terrestres
São as três tecnologias principais e suas derivações que interessam mais ao

consumidor, pois são as que influenciam diretamente no sistema que recebem em suas
respetivas casas, nos aparelhos de TV.
Elas funcionam de acordo com o seguinte esquema: Áudio, vídeo e demais
dados são multiplexados, ou seja, são codificados e passam a partilhar o mesmo canal,
ou multiplex (MUX). Depois, passam a constituir um fluxo de dados, designado por
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Transport Stream74, para, na sequência, serem transmitidos pelo sistema mais adequado
ao que se pretende, conforme mostra a imagem a seguir:

Vídeo
Áudio

MUX

Dados

Transport
Stream
(TS)

Sistema de
transmissão:
DVB-T
DVB-C
DVB-S

Ilustração XXI: O funcionamento do sistema DVB.

Além das três normas básicas, há ainda outras normas de apoio que interagem e
complementam as principais, como, por exemplo, a norma para serviços de informação
(DVB-SI), para legendagem (DVB-SUB), para interfaces de sistemas (DVB-ASI), etc.
Há que se destacar também uma norma específica para a televisão digital
móvel, a DVB-H.
A convergência dos média e a necessidade de serviços de interatividade
também influenciaram no desenvolvimento de tecnologias DVB específicas, que ainda
estão em fase inicial de desenvolvimento. Como exemplo podemos citar o DVB-SH,
também para a TV móvel, além das tecnologias para a IPTV, Web TV e sistemas
domésticos.
As próprias tecnologias básicas já apresentam evolução. No ano de 2009 as três
tecnologias de segunda geração das normas básicas – o DVB-S2, DVB-T2 e o DVB-C2
– já estavam a funcionar plenamente.
Mas, afinal, como funcionam essas normas e o que as diferencia? É o que
veremos a seguir.

3.4.1.3 - DVB-T

O DVB-T é o padrão que especifica a estrutura da transmissão de dados e
modulação dos sinais da televisão digital terrestre. Como vimos no capítulo 2, a TDT é
a televisão cujo canal de transmissão são as ondas hertzianas que navegam através do
espaço.
74

Fluxo de transporte (tradução do autor).
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Em comparação com os sistemas de TV por cabo e satélite, o sistema terrestre
está muito mais sujeito aos ruídos e interferências. O DVB-T exigiu uma tecnologia que
impedisse que os obstáculos existentes na difusão analógica se repetissem na difusão
digital.
Para evitar surpresas desagradáveis para o telespectador, a Europa adotou um
tipo de modulação dos sinais terrestres chamado Orthogonal Frequency Division
Multiplex (OFDM)75, integrado com um código de deteção e correção de erros76.
Essa modulação divide a informação em milhares de partes e transmite-as em
blocos simultâneos, mas com um intervalo de guarda, que é um tempo sem transmissão
entre os pacotes enviados. Esse intervalo possibilita uma constante equalização do
canal, pois dá ao descodificador um tempo extra para captar o sinal, identificar
eventuais repetições ou demais falhas e organizá-lo, reduzindo efeitos indesejáveis na
imagem (Lundströn, 2006).
Os fantasmas, por exemplo, aparecem na TV analógica quando o sinal é
refletido em algum obstáculo, levando o recetor a receber duas vezes o mesmo dado.
Com o OFDM, se o recetor identificar um sinal refletido, ele tem tempo de corrigir a
falha antes do telespectador a visualizar.
Como podemos ver, o DVB-T é um sistema flexível, que faculta a oferta de
diversos serviços, como a HDTV, rádio, serviços interativos, serviços sobre protocolo
de Internet e a transmissão móvel.
A segunda versão do DVB-T, o DVB-T2, foi desenvolvida por mais de 60
companhias, sendo aprovada em 2008 e registada em 2009. Foi elaborada de forma a
facilitar as transmissões e potenciar os serviços a partir do apagão analógico, quando as
emissões terrestres passam a ser exclusivamente digitais. A grande diferença do DVBT2, em relação ao DVT-T, é a sua capacidade ainda maior de otimizar o canal de
transmissão, possibilitando o envio de um maior número de dados do que o DVB-T para
um mesmo canal de UHF ou VHF. Podemos dizer que tem maior ‘eficiência espectral’.
Esta característica é de primordial importância para transmissões terrestres em HD.

75

Multiplex por divisão ortogonal de frequência (tradução do autor).
A combinação do OFDM com o código de deteção e correção de erros, pode ser chamada também
Coded OFDM ou COFDM.
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3.4.1.4 - DVB-S

A norma DVB-S foi criada em 1993 e começou a ser utilizada no ano seguinte.
Surgiu no momento em que as transmissões digitais via satélite se tornaram
economicamente viáveis, proporcionando serviços não apenas aos operadores, mas
também para os telespectadores. Os primeiros satélites de transmissões digitais do
mundo foram lançados na Tailândia e na África do Sul. Ambos utilizavam o sistema
DVB.
O DVB-S destina-se a oferecer, entre outras coisas, serviços direct-to-home
(DTH) ao consumidor e serviços de transmissão televisiva via satélite para as centrais
dos sistemas de TV por cabo.
Uma das características da transmissão por satélite é que há uma grande largura
de banda disponível, mas a potência de emissão é limitada, o que deixa o sistema muito
sujeito aos erros. O sistema DVB-S visa corrigir essa fragilidade, proporcionando uma
codificação mais robusta e uma modulação com alta imunidade ao ruído que impede as
falhas.
A solução encontrada chama-se “codificação Reed-Solomon (RS)”, que pode
ser transversal a outros sistemas DVB. Esta codificação adiciona a cada um dos pacotes
de dados transmitidos, uma quantidade extra de bytes. A cada 188 bytes enviados, são
adicionados 16 bytes, ou seja, 8,5% a mais de dados. Essas informações “extras” são, na
verdade, códigos que têm capacidade de corrigir eventuais erros (Assunção, s/d).
Com a evolução tecnológica, novas necessidades foram identificadas na
comunicação por satélite e para supri-las foi lançada, em 2005, a norma DVB-S2, que
pode ser considerada a evolução do DVB-S.
O DVB-S2 traz soluções que facilitam a existência de serviços interativos,
acesso à Internet, aplicações que melhoram a distribuição de conteúdo entre estúdios e
unidades remotas e até mesmo as transmissões em direto de notícias e eventos. Também
está apto para as transmissões de canais em alta definição e vem sendo utilizado para
esse fim por operadores como BSkyB, no Reino Unido e Irlanda; Premiere, na
Alemanha, e Sky, na Itália.
Uma das principais mudanças trazidas pelo DVB-S2 é a existência de um
potente canal de retorno, que facilita as comunicações ponto-a-ponto, reduz os custos
desse tipo de comunicação e permite a transmissão não apenas de sinais televisivos, mas
também de outros tipos de dados.
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3.4.1.5 - DVB-C

Esta norma surgiu em 1994, no seguimento da norma DVB-S, e é uma
adaptação feita de modo a adequar as transmissões ao cabo, que, em relação ao satélite,
possuem uma largura de banda menor, mas é mais tolerante às interferências.
É justamente lançando mão de uma modulação mais complexa e diminuindo a
proteção contra erros que o DVB-C vai atingir os níveis de eficiência necessários para o
digital. No entanto, com o passar do tempo, as exigências dos mercados foram
aumentando e muitas redes de cabo acabaram por atingir praticamente a sua capacidade
máxima. Por isso tornou-se necessário o desenvolvimento de uma tecnologia que desse
ao cabo uma melhor utilização, que ampliasse a sua capacidade e favorecesse a oferta
de serviços como vídeo-on-demand (VoD), maior interatividade, HDTV, serviços
baseados em Internet Protocol (IP) e que acompanhasse a evolução das transmissões
por satélite, que, como vimos, alimentam as centrais das TVs por cabo.
Surgiu então, em 2008, o DVB-C2, que amplia a capacidade das redes de cabo
em 30%, em relação ao DVB-C e, após o switch-off analógico77, resultará numa melhora
de eficiência de 60%.
A tecnologia do DVB-C2 é baseada em maior e melhor compartilhamento do
canal, permitindo, ao mesmo tempo, oferecer recursos a cada cliente individualmente e
fornecer serviços coletivos de distribuição de dados.

3.4.1.6 - DVB-H

O DVB-H é a norma para a transmissão de TV digital para recetores portáteis,
como telemóveis e Personal digital assistants (PDAs78). Foi registado em 2004. Em
2008 passou a ser a norma obrigatória para a TV digital móvel na Europa.
Baseado em transmissões terrestres, é uma extensão do DVB-T adaptada ao
ambiente e aos equipamentos portáteis. A sua tecnologia consegue distribuir o sinal de
forma a poupar energia ao recetor, devido à limitação das baterias dos aparelhos. Além
disso, a rede de transmissores deve ser bastante eficiente e abranger uma grande área.

77

O switch-off analógico das transmissões via satélite não tem uma data prevista.
Assistentes pessoais digitais (tradução do autor). Os PDAs são computadores de tamanho reduzido,
mas com grande memória e muitas aplicações. Alguns são também telemóveis.
78
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Os primeiros países a operarem em DVB-H foram a Itália, Finlândia, Suíça,
Áustria, Holanda, Vietname, Malásia, Índia, Filipinas, Albânia, Nigéria, Quénia e
Namíbia.
A discussão sobre a TV móvel foi um dos temas tratados durante a presidência
portuguesa da União Europeia, em 2007. Na época, a Anacom organizou um workshop,
em Aveiro, para debater o assunto. No entanto, durante o evento, o então presidente da
Anacom, José Amado da Silva, salientou que Portugal só teria TV móvel depois de
desligar o sinal analógico, libertando o espaço necessário no espectro radielétrico, ao
contrário de muitos outros países79. Apesar da afirmação, a TV móvel terrestre jamais
foi desenvolvida em Portugal, mesmo após o switch-off analógico. Não houve uma
explicação oficial para o abandono das pretensões de implementação da TV móvel. O
debate simplesmente não foi fomentado pelo poder público.
É importante ressaltar que a TV móvel terrestre, que opera na norma DVB-H, é
muito diferente das TVs que são oferecidas através da tecnologia de Internet móvel,
fornecida pelas empresas de telefonia móvel.
No caso das tecnologias 3G e 4G, as TVs oferecidas são, na verdade, dados de
Internet em alta velocidade, que requerem que o utilizador esteja online. Já no caso da
TV móvel terrestre, o sinal é propagado por ondas que estão no espaço e são captadas
por um recetor, como ocorre, de forma similar, com os aparelhos de rádio.
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Anotações pessoais feitas durante o workshop Mobile Television, realizado no dia 6 de junho de 2007,
em Aveiro.
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