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RESUMO 
 
GIGLIO, Kamil. Análise comparativa entre IPTV, WEBTV e TVD 
com foco em disseminação do conhecimento. 2010. 153 p. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento). Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2010. 
 
Orientador: Prof. Dr. José Leomar Todesco 
Co-orientador: Prof. Dr. Ing. Neri dos Santos 
 
Defesa: em 26 de fevereiro de 2010. 
 
O tema proposto tem por intuito realizar uma análise comparativa entre 
padrões digitais de televisão, com foco na disseminação do 
conhecimento. Para tanto, é contextualizado o cenário socioeconômico e 
tecnológico atual, representado pela sociedade do conhecimento, com 
objetivo de demonstrar as diferenças e convergências entre as 
tecnologias escolhidas para análise. Neste sentido, foram selecionados 
três padrões, Internet Protocol Television (IPTV), Televisão pela Web 
(WebTV) e TV digital Terrestre (TVD), que se apresentam como 
alternativas potenciais e congruentes com o objetivo principal da 
pesquisa. A metodologia adotada baseou-se numa pesquisa bibliográfica 
e descritiva, com foco em três áreas interdisciplinares de pesquisa: a 
Engenharia do Conhecimento, a Gestão do Conhecimento e a Mídia do 
Conhecimento. Para a realização da análise comparativa foram 
estabelecidos alguns indicadores/critérios, baseados na revisão 
sistemática da literatura, que se utilizou da pesquisa quantitativa em 
estudos de trabalhos correlatos, pesquisados em base de dados 
específica. Por fim, com os resultados obtidos na pesquisa busca-se 
contribuir no processo de desenvolvimento da disseminação e 
compartilhamento do conhecimento através de mídias digitais, 
dissertando sobre as principais características que compõem cada padrão 
e cooperar na discussão e no processo de desenvolvimento do mercado e 
da academia.  

 
Palavras-Chave: TV digital. IPTV. WEBTV. Disseminação do 
Conhecimento. 
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ABSTRACT 
 

GIGLIO, Kamil. Comparative analysis between IPTV, WEBTV and 
DTV with focus on diffusion of knowledge. 2010. 153 p. Dissertation 
(Masters in Engineering and Knowlegde Management). Post-Graduate 
Program in Engineering and Knowlegde Management. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2010. 
 
Advisor: Prof. Dr. José Leomar Todesco 
Co-supervisor: Prof. Dr. Ing. Neri dos Santos 
 
Defense: on February 26, 2010. 
 
This research aims primarily perform a comparative analysis among 
digital TV standards, focusing the knowledge dissemination. Therefore, 
it is-was contextualized the current socioeconomic and technological 
scenarios, taking into account the knowledge society, to demonstrate the 
differences and the similarities among the choosing technologies for 
analysis. In this sense, it was selected three patterns: Internet Protocol 
Television (IPTV), Web Television (WebTV) and Digital Television 
Terrestrial (DTV), which appear as potential and consistent 
alternatives, considering the research’s main objective. The 
methodology was based on a literature review, with focus on three 
interdisciplinary research areas: Knowledge Engineering, Knowledge 
Management and Knowledge Media. To perform the comparative 
analysis, it was-were established a number of indicator´s/criteria’s, 
based on a systematic review, which used quantitative research in 
related studies, surveyed in a specific database. Finally, the research 
results, show some contributions in the development knowledge sharing 
and dissemination process through digital medias, demonstrating the 
main characteristics that compose each pattern, in a interdisciplinary 
way. 

 
Keywords:  Digital television. IPTV. WEBTV. Knowledge dissemination. 
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INTRODUÇÃO 
  

 
A evolução tecnológica pela qual atravessa a humanidade tem 

criado novas ferramentas que tem aprimorado, cada vez mais, a 
comunicação, o comércio, o entretenimento, o conhecimento, entre 
outros fatores. Neste sentido, as constantes mudanças ocorridas dentro 
do sistema e da lógica de produção, a partir do incremento tecnológico 
das últimas décadas, têm incentivado as profundas transformações que 
influenciam diversos setores da sociedade.  

Na antiga economia industrial, terra, capital e trabalho eram os 
recursos mais importantes, contudo, na nova economia, o recurso mais 
importante é o conhecimento (DRUCKER, 2002). Para Rifkin (2001, 
p.12) este período tem se caracterizado basicamente pelas “tecnologias 
de comunicações digitais e do comércio cultural”, que juntas criaram um 
novo, poderoso e convergente panorama socioeconômico, cujo principal 
ativo econômico é o conhecimento.  

Neste contexto, onde os bens materiais de longa duração são 
substituídos pelo acesso aos de curta duração, a informação e o 
conhecimento passam a exercer um papel fundamental na “nova 
economia”. Para alguns filósofos, a exemplo de Foucault (1979) e 
Lyotard (1998), no atual estágio evolutivo, o conhecimento é a principal 
força de produção, o qual é incorporado a lógica de produção capitalista, 
criando um ciclo similar ao da produção de um bem. Dessa maneira, a 
disponibilidade e o acesso à informação e ao conhecimento configuram-
se atualmente, como relevante fator de desenvolvimento de uma nação.  

Partindo-se do pressuposto de que o conhecimento é um ativo 
empregado em diversas fases nos ciclos produtivos (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997), o presente trabalho terá como foco a disseminação 
e compartilhamento do conhecimento, como será apresentado adiante. 
Desse modo, entende-se o termo acima citado, conforme afirmam 
Nonaka; Takeuchi (1997), como a disseminação de informações 
redundantes que estimulam, por sua vez, o compartilhamento do 
conhecimento tácito (não explicitado), pois as pessoas compreendem 
melhor o que os outros tentam expressar. 

Neste sentido, são diversas as formas e meios para realizar a 
disseminação e compartilhamento do conhecimento onde, em grande 
parte, predominam tecnologias digitais de comunicação, entre as quais 
se destaca a TV digital e os seus respectivos padrões.  

O histórico da televisão demonstra, desde seu surgimento, como 
tecnologia e agente social, que o meio desempenha um papel 
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transformador, através da construção e disseminação de valores e 
comportamento na sociedade, em geral (MCLUHAN, 1974).  

Contudo, com o surgimento da web e a explosão da cultura 
imediatista, surge um modelo de comunicação mais rápido e com 
atrativos como a interatividade e portabilidade, por exemplo. Zuffo 
(2001, p.6) afirma que “a Internet foi um passo importante no acesso 
democrático, generalizado e universal à informação”. 

Deste modo, a era digital da televisão surge num contexto sócio 
tecnológico e econômico, onde o computador incorpora recursos 
multimídia e ocupa um espaço de entretenimento e de informação que, 
outrora, era exclusivo às organizações tradicionais do meio televisivo. 
Em outras palavras, o advento da TV digital, trouxe para o ambiente 
televisivo, características (portabilidade, serviços, interatividade) 
inerentes aos ambientes web, que foram incorporadas a esta nova mídia. 
Entretanto, cabe ressaltar que existe um número diversificado de 
padrões e modelos de TV digital, sujeitos a interesses geopolíticos e 
econômicos. 

Por outro lado, a priori, nota-se um cenário de convergência 
tecnológica, onde as diferentes mídias e setores (telecomunicações, 
informática e empresas de comunicação) estão adotando modelos 
híbridos, formulando parcerias, acirrando a disputa por novos mercados 
e ampliando a convergência entre diferentes áreas. Assim, entende-se 
por convergência um processo de mudança nas estruturas do setor, que 
combina mercados através das dimensões tecnológicas e econômicas, 
fundidas para atender as necessidades dos consumidores. A 
convergência ocorre através de uma substituição competitiva ou 
complementar, através da fusão de produtos e serviços, ou ambos 
(DOWLING, LEICHNER E THIELMAN, 1998). Por conseguinte, esta 
convergência provoca grandes mudanças na cadeia de produção, 
difusão, consumo, entre outros.   

Deste contexto advém a TV digital, que traz consigo inúmeras 
incertezas e oportunidades que atingem os mais variados setores da 
sociedade. Segundo Fernandes; Lemos e Silveira (2004), a implantação 
da TV digital causa uma série de impactos, alguns já sentidos, como a 
necessidade de substituição de equipamentos (captura, edição, 
transmissão, etc.) por parte das redes de televisão. Outro impacto 
ressaltado pelos autores é o desenvolvimento de novos modelos de 
negócios que estimulem a adesão da população, com a aquisição de 
equipamentos que permitam recepcionar os serviços, e gerem retorno 
aos investimentos realizados pelas redes. 
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No Brasil os debates se acirram frente às escolhas tecnológicas 
decisivas que definirão o futuro da mídia (CONSENTINO, 2007). A 
rede do sistema de distribuição de conteúdo televisivo brasileiro tem por 
característica histórica atingir a quase totalidade da população brasileira 
e ser um dos principais fatores de integração nacional. Neste contexto, 
dentre as possibilidades e potencialidades que as mídias digitais 
disponibilizam, autores como Cosentino (2007), Zuffo (2003) destacam 
como principais características diferenciais: a portabilidade, a 
interatividade, a mobilidade e a alta definição de imagem. 

Considerando este cenário, a presente pesquisa limita-se a 
explorar alguns aspectos tecnológicos e socioeconômicos para realizar 
uma análise comparativa entre Internet Protocol Television (IPTV), TV 
digital Terrestre (TVD) e televisão pela web (WebTV), com foco na 
disseminação e compartilhamento do conhecimento.  

 
 
1.1 MOTIVAÇÃO – PERGUNTAS DE PESQUISA 
 
 

Para McLuhan (1966), a incorporação da tecnologia por parte 
dos meios de comunicação, transformou o mundo, reduzindo seu 
tamanho, quebrando fronteiras e construindo uma aldeia global, onde 
todos sabem o que acontece.  

Dentro deste contexto, a televisão exerce um papel histórico 
fundamental na construção e disseminação de valores e comportamento 
na sociedade, em geral. Contudo, conforme argumenta Zuffo (2001), 
com o surgimento da web e a explosão da cultura imediatista, surge um 
modelo de comunicação mais rápido, apresentando a interatividade e a 
portabilidade como seus principais atrativos. 

Com o advento da TV digital, características inerentes aos 
ambientes web são incorporadas a esta nova mídia, a qual tem 
apresentado um número diversificado de padrões e modelos. Por sua 
vez, tais padrões e modelos são sujeitos aos interesses geopolíticos e 
econômicos, o que também determina o aspecto tecnológico (PASE, 
2008). 

Por conseguinte, devido ao crescente debate e a importância 
econômica, política e social do tema, percebe-se a necessidade de 
analisar outras tecnologias existentes para disseminação e 
compartilhamento do conhecimento, além da TV digital terrestre, para 
apontar as melhores aplicações e formas de exploração dos diferentes 
padrões existentes. As convergências e divergências entre televisão e 
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Internet tornaram-se um interessante objeto de estudo, pois, a televisão é 
comumente classificada como um meio de comunicação de massa, que 
apresenta uma narrativa linear e unidirecional. Já a Internet é 
caracterizada por apresentar uma segmentação de público, linguagem 
hipertextual e interação entre usuário e produtor.  

Novas tecnologias televisivas, como a IPTV, a WebTV e alguns 
padrões de TV Digital já fazem uso destas ferramentas, em diferentes 
níveis. Assim, a convergência tecnológica se apresenta como grande 
destaque e como alvo de interesses, divergências e fortes investimentos 
por parte da iniciativa pública e privada.  

Conseqüentemente, a chegada da TV digital ao Brasil traz 
consigo, inúmeras incertezas e oportunidades que atingem os mais 
variados setores da sociedade. Sabe-se que as escolhas tecnológicas são 
decisivas e definem o futuro da mídia. Os debates sobre o 
desenvolvimento da televisão, uma das principais plataformas de 
distribuição de informação, torna-se cada vez mais relevante neste 
contexto de desenvolvimento econômico e cultural, onde os países 
dependem de sua capacidade de produção e disseminação do 
conhecimento (GALPERIN, 2004). 

No contexto da economia do conhecimento, cabe ressaltar que a 
TV digital está baseada na maior intensidade do processo de criação e 
disseminação da informação e do conhecimento, que deve ser 
compreendido em sentido mais amplo, como um bem intangível. Dessa 
forma, a nova mídia apresenta-se como uma plataforma para criação, 
compartilhamento e disseminação de conhecimento, pois, conforme 
destaca Ardissono et al. (2004), permitirá a circulação de maiores fluxos 
de informações, utilizando tecnologias de difusão para transmitir 
serviços em formato binário. 

Neste sentido, a existência de diferentes padrões e a disputa de 
mercado por diferentes atores, tais como WebTV, IPTV e TVD, tornam 
interessante uma análise comparativa das distintas alternativas para fins 
de disseminação do conhecimento. Sendo assim, sabendo-se que no 
atual estágio evolutivo, as mídias influenciam diretamente na aquisição, 
compartilhamento e disseminação do conhecimento, surge a pergunta: 
Dentre os padrões digitais de TV disponíveis atualmente, que 
características devem ser levadas em consideração na escolha de um 
padrão para a disseminação do conhecimento?  
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1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Geral 
 
 

Analisar a disseminação do conhecimento no âmbito da TV 
digital. 
  
 
1.2.2 Específico 
 
 

a) Mapear as tecnologias disponíveis para TVD e seus padrões. 
b) Realizar uma análise comparativa entre os padrões disponíveis. 
c) Identificar e definir os indicadores/critérios para análise 

comparativa. 
d) Elaborar um quadro comparativo.  

 
 
1.3 JUSTIFICATIVA 

  
 
O atual estágio sócio-econômico e tecnológico da humanidade é 

demasiadamente complexo e, por conseguinte, pode ser analisado sob 
distintos pontos de vista. O presente trabalho busca analisar aspectos do 
conhecimento como fator de produção na economia, relacionando-o 
com a cultura e a comunicação disseminados através das novas 
tecnologias digitais de televisão. De acordo com Castells (1999), a 
revolução tecnológica da informação é o ponto inicial para se realizar 
uma análise do complexo processo de formação da nova sociedade, 
economia e cultura. 

As constantes mudanças ocorridas dentro do sistema e da lógica 
de produção, a partir do incremento tecnológico dos últimos anos, têm 
causado profundas transformações que influenciam os mais variados 
setores da sociedade. Para Rifkin (2001, p.12) este período tem se 
caracterizado principalmente pelas “tecnologias de comunicações 
digitais e do comércio cultural”, que juntas criaram um novo, poderoso e 
convergente panorama econômico. A figura 1 ilustra o cenário de 
convergência citado, onde as diferentes mídias e setores 
(telecomunicações, informática e empresas de comunicação) estão 
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adotando modelos híbridos, formulando parcerias, acirrando a disputa 
por novos mercados e ampliando a convergência entre diferentes áreas. 

  

 
Figura 01 – Cenário de convergência entre setores. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Percebe-se que para uma parcela cada vez maior da população, 

o cotidiano já é mediado por meios digitais. O mundo, assim como os 
mercados, está em transição para um modelo baseado em rede, onde 
tudo está interconectado, dando atualidade ao pensamento de McLuhan: 

 
Os meios eletrônicos de comunicação contraem o 
mundo, reduzindo-o às proporções de uma aldeia 
ou tribo onde tudo acontece a toda gente ao 
mesmo tempo: todos estão a par de tudo o que 
acontece e, portanto, no momento mesmo do 
acontecimento (MCLUHAN, 1966, p.47). 
 

 Destaca-se novamente o importante papel das tecnologias 
digitais e principalmente da Internet na consolidação deste processo, que 
pode ser ilustrado pela expansão em ritmo acelerado da economia sobre 
a web1, com o aumento do comércio eletrônico, da oferta de novos 

                                                 
1 Importante distinção entre Internet e web: a Internet é a infra-estrutura de redes que 
conecta os computadores, já a World Wide Web ou simplesmente web, é o acesso à 
informação por meio da Internet. 
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serviços, etc. Harvey (1989), defende que este período possui como 
tendência a mudança, a efemeridade e a fragmentação. Essa 
fragmentação, no olhar de Bagdikian (1987) situa-se na: 

 
retórica contemporânea que sugere que nós 
vivemos em um mundo unitário no qual espaço e 
tempo entraram em colapso e a experiência de 
distância implodiu para sempre. Os blocos 
antagonistas do Leste e Oeste estão dando lugar 
para mercados, moedas e mídias internacionais 
(BAGDIKIAN, 1987, p.124). 
 

As mudanças, tanto para Harvey (1989), Rifikin (2001) e 
Bagdikian (1987), estão localizadas no processo de produção da 
indústria (redes informatizadas, produção sob-demanda, economia 
baseada em serviços, marketing), na força de trabalho (serviços e 
operações terceirizados, just-in-time, organização em redes), nas 
políticas de Estado (privatizações), na ideologia social (imediatismo, 
leasing, franchising, senso estético, urbanização), entre outros não 
menos importantes. Ou seja: 

  
a primeira coisa a entender sobre a economia 
global baseada em rede é que ela dirige e é 
dirigida por uma aceleração acentuada na 
inovação tecnológica. Como os processos de 
produção, os equipamentos e os bens e serviços se 
tornam obsoletos mais rapidamente em um 
ambiente mediado eletronicamente, a propriedade 
de longo prazo se torna menos aceitável, enquanto 
o acesso de curto prazo se torna uma opção mais 
freqüente. A inovação acelerada e o giro de 
produtos ditam os termos da nova economia em 
rede. O processo é exigente e incansável 
(RIFKIN, 2001, p. 16).  

 
Neste contexto da “nova economia”, onde os bens materiais de 

longa duração perdem espaço para o acesso aos de curta duração, a 
informação e o conhecimento passaram a exercer um papel 
fundamental. Muitos filósofos, entre eles Foucault (1979) e Lyotard 
(1998) afirmam que o conhecimento, no atual estágio evolutivo, é a 
principal força de produção, que incorporado a lógica de produção 
capitalista, criou-se um ciclo similar ao da produção de um bem. 
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Partindo-se do pressuposto de que o conhecimento é uma força 
de produção dividida em etapas, o presente trabalho terá como foco a 
fase da disseminação, como será apresentado mais adiante. São diversas 
as formas e meios para realizar tal tarefa, em grande parte, predominam 
tecnologias digitais de comunicação, entre elas a televisão, que desde 
seu surgimento, como tecnologia e agente social desempenha um papel 
transformador na sociedade.  

Portanto, a era digital da TV surge num contexto sócio-
tecnológico, onde: 
  

A TV e o ciberespaço se tornaram os lugares onde 
passamos muito de nosso tempo e onde criamos 
muito de nossas histórias de vida individuais e 
coletivas. A geração de hoje pode comparar o 
mundo “real” e os eventos que ocorrem nele a 
algo que viram ou vivenciaram na TV (RIFKIN 
2001, p.162). 

 
Baseando-se na afirmação de Rifkin, dentre as possibilidades de 

novas tecnologias de disseminação e compartilhamento do 
conhecimento, os sistemas digitais de TV, como a IPTV (televisão por 
protocolo de Internet), a WebTV (transmissão televisiva pela web) e a 
TVD (que utiliza um receptor ou set-top box no televisor convencional) 
destacam-se por possuírem grandes potenciais sócio-econômicos e 
políticos. Constata-se, através das idéias de Rifkin (2001) que as 
implantações comerciais destas novas tecnologias de distribuição de 
vídeo podem criar novos conceitos e hábitos, diferentes dos 
predominantes até agora. 

Assim, torna-se interessante a análise de uma nova disputa de 
mercado e padrões que se estabelecem com a digitalização do sinal de 
televisão. Que traz consigo perspectivas digitais que refletem conflitos 
presentes na origem do meio. O que leva a pensar que a definição de 
padrões pelos governos dos países, pesquisas de formatos incompatíveis 
e jogos de mercado, conforme afirma Pase (2008), não são práticas do 
século XXI, mas do DNA televisivo. 

Outro fator interessante de análise são as diferentes formas 
tecnológicas existentes para difundir imagens televisivas, pois, a 
televisão é comumente classificada como um meio de comunicação de 
massa que apresenta uma narrativa linear e unidirecional. Já a Internet é 
caracterizada por apresentar uma segmentação de público, linguagem 
hipertextual e interatividade entre usuário e produtor. 
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Através do uso da interatividade, a TV digital pode contribuir 
no processo de criação, codificação, gestão e disseminação do 
conhecimento, pois neste espaço existe a possibilidade de qualquer 
pessoa adicionar e modificar partes do conteúdo, tornando-se uma 
emissora em um espaço cibernético e criando uma inteligência coletiva, 
conforme afirma Lévy (1996). 

 Desse modo, segundo Macedo (2008), a TV digital, por meio 
da interação mútua e bidirecional entre televisor e usuário, servirá como 
uma alternativa de criação, compartilhamento e disseminação de 
informação e conhecimento. Cabe ressaltar que a interação mútua é 
caracterizada por Primo (2001) como um conjunto de relações 
interdependentes e processos de negociação, na qual, cada agente 
participa da construção da interação, influenciando-se mutuamente.  

A TV digital surge, portanto, como alternativa de infra-estrutura 
necessária para estimular o processo de aprendizagem, por parte de 
governos ou organizações, tornando compartilhado e disseminado todo 
o conteúdo criado e aprendido.     
 
 
1.4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 

Para realização deste trabalho foi utilizado como base a 
abordagem bibliográfica, pois, segundo Cervo; Bervian (1983, p.55) a 
pesquisa bibliográfica “busca conhecer e analisar as contribuições 
culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou 
problema”. 

Utilizou-se também a pesquisa descritiva e comparativa. Para 
Rudio (2004, p.71) “a pesquisa descritiva está interessada em descobrir 
e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 
interpretá-los”. Portanto, esta pesquisa é comparativa e descritiva na 
medida em que compara três padrões digitais de televisão e descreve 
algumas das características referentes a estes padrões, propondo uma 
análise comparativa dos padrões, baseados em indicadores/critérios 
estabelecidos segundo pesquisas realizadas em trabalhos correlatos, 
pesquisados em base de dados específica.  

Em outras palavras, a pesquisa classifica-se como descritiva 
exploratória, pois tem por objetivo analisar a freqüência com que ocorre 
um fenômeno, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
características, assim como, busca maiores informações sobre 
determinado assunto investigado, familiariza-se ou obtém novas 



23 

percepções do fenômeno e descobre novas relações entre os 
componentes deste fenômeno (GIL, 2002). 

Por conseguinte, adotou-se o método de revisão sistemática da 
literatura, para identificar, selecionar e avaliar de maneira critica as 
pesquisas consideradas relevantes e desenvolvidas anteriormente, para 
em seguida, extrair e analisar dados de estudos que estão inclusos na 
revisão (NHS, 2001). 

Para isso, adotou-se o método quantitativo de pesquisa, que se 
caracteriza por ser utilizado para determinar a quantidade de cada um 
dos elementos e considera a quantificação das variáveis de um estudo 
para posterior classificação e análise (SILVA; MENEZES, 2005). Neste 
sentido, segundo Wolffenbüttel (2008), os pesquisadores buscam 
identificar os elementos que constituem o objeto de estudo, 
estabelecendo a estrutura e a evolução das relações entre os elementos. 

Por fim, esta pesquisa limita-se a explorar somente alguns 
aspectos comuns, relacionados aos padrões de TV digital selecionados. 
Delimitando a pesquisa a um cenário contextual relacionado à 
Sociedade do Conhecimento, a descrição da estrutura e funcionamento 
das tecnologias que os viabilizam como TV, suas 
convergências/divergências e aos conceitos utilizados como 
indicadores/parâmetros para análise comparativa. Sabe-se que há a 
possibilidade de muitas outras abordagens, com distintas visões e 
objetivos. Contudo, limitou-se a realizar o presente trabalho com foco 
somente na Disseminação do Conhecimento, por considerar que o atual 
estágio evolutivo (social, econômico, político e tecnológico) encontra-se 
em processo de transformação, voltado para uma sociedade cujo 
principal ativo, passa a ser o conhecimento (EVERS, 2002) e 
conseqüentemente, sua disseminação e compartilhamento. 
 
 
1.5 INTERDISCIPLINARIDADE E ADERÊNCIA AO OBJETO DO 
PROGRAMA 

 
 

Existe uma ampla discussão no âmbito acadêmico sobre o 
conceito de definição do termo interdisciplinaridade e sobre a prática da 
mesma. Contudo, grosso modo, pode-se dizer que, segundo Roggers; 
Rizzo (2006), o foco na interdisciplinaridade tem por intuito buscar 
conceitos originais, métodos e estruturas teóricas por meio da 
aglutinação dos conceitos, dos métodos e das estruturas teóricas de 
diferentes disciplinas. 
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Destarte, pode-se compreender que o interdisciplinar consiste 
em um tema, objeto ou abordagem, onde duas ou mais disciplinas 
estabelecem nexos e vínculos entre si, de modo intencional, para 
alcançar um conhecimento mais abrangente, sendo paralelamente, 
diversificado e unificado (COIMBRA, 2000, p.58). 

Neste sentido, a presente proposta se caracteriza como 
interdisciplinar, pois o foco da pesquisa busca relacionar todo o contexto 
socioeconômico, político e tecnológico. Ou seja, relaciona-se a televisão 
como um fator potencial da disseminação e compartilhamento do 
conhecimento, situando-a em um cenário de convergência, onde a 
digitalização do meio e o surgimento de alguns padrões conferem ao 
estudo aspectos relacionados à economia, gestão, psicologia 
comportamental, comunicação, informática, entre outros. 

Adicionalmente, a pesquisa tem foco na inserção da tecnologia, 
na pesquisa e extensão, em ciências básicas, como gestão, comunicação 
e mídia. No atual estágio evolutivo, sabe-se que as mídias influenciam 
diretamente na aquisição, compartilhamento e disseminação do 
conhecimento, portanto busca-se apontar através da pesquisa, como os 
diferentes padrões digitais de televisão contribuem na disseminação do 
conhecimento.   

Ou seja, pretende-se identificar importantes padrões de TV 
digital utilizados para disseminar conhecimento, o que vai ao encontro 
das pesquisas do programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 
do Conhecimento (PPEGC), que possui dentre os seus objetivos utilizar: 

 
conceitos, modelos, métodos e técnicas 
desenvolvidos por várias disciplinas, compondo 
um crescente corpo de conhecimentos que, passo 
a passo, está se constituindo em base teórico-
metodológica para uma área científica. Entre essas 
disciplinas, podemos citar as ciências cognitivas, 
da educação, da informação, da administração e 
organizacionais, assim como as tecnologias de 
gestão, informação, computação e comunicação 
(EGC. Disponível em: <http://www.egc.ufsc.br>. 
Acesso em: 18 Jan. 2010). 

 
Nesse sentido, busca tratar entre outros temas inerentes ao 

PPEGC, da captação, produção e difusão da informação baseada em 
meios tecnológicos, além de realizar uma reflexão e análise das 
implicações sociais da crescente dependência da sociedade pelos meios 
tecnológicos de comunicação. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS  
 
 
 O presente trabalho está dividido em sete capítulos e busca 
apresentar as convergências e divergências entre diferentes padrões 
digitais de televisão, com foco em disseminação do conhecimento.  

Inicialmente, no primeiro capítulo, é apresentado o tema, a 
motivação que culminou na pergunta de pesquisa, os objetivos (geral e 
específico) que o presente trabalho busca alcançar, os aspectos que 
justificam a realização do trabalho, a interdisciplinaridade e aderência ao 
objeto do programa e a estrutura utilizada na pesquisa.  

No segundo capítulo, é feita a fundamentação teórica, onde são 
abordados os principais aspectos relacionados à Sociedade do 
Conhecimento, a indústria cultural e o grande poder das mídias, o ciclo 
de vida do conhecimento, as novas tecnologias de disseminação e 
compartilhamento do conhecimento, um breve panorama e histórico da 
televisão, os principais componentes tecnológicos da TV digital, os 
desafios da TV no novo cenário e uma pesquisa sobre os trabalhos 
correlatos.  

No terceiro capítulo, apresentam-se sucintamente as principais 
características dos padrões digitais de televisão. Começa-se pela IPTV, 
em seguida aborda-se os três principais modelos de TVD, além do 
brasileiro, e por ultimo descreve-se a WebTV.  

No quarto capítulo são expostos os indicadores/critérios 
definidos e utilizados para a análise comparativa entre os padrões, 
baseados na incidência da utilização de termos na literatura e nas 
pesquisas dos trabalhos correlatos em base de dados eletrônicas 
específicas. 

Em seguida, no quinto capítulo, são expostos em um quadro os 
resultados da análise, elencando as características definidas como 
indicadores/critérios no capítulo anterior. Também se apresenta, para 
uma compreensão sistêmica, outro quadro com os principais modelos e 
padrões de TV digital existentes no Brasil, assim como possíveis 
cenários de aplicação dos padrões. 

No sexto capítulo, são feitas as considerações finais, com as 
conclusões sobre o tema pesquisado e as sugestões para trabalhos 
futuros. Por último, no sétimo capítulo, apresenta-se um glossário e as 
referências bibliográficas utilizadas no presente trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 

As constantes mudanças ocorridas dentro do sistema e da lógica 
de produção, a partir do incremento tecnológico das últimas décadas, 
têm incentivado as profundas transformações que influenciam diversos 
setores da sociedade. Dentro deste contexto, são apresentadas as 
principais características (sócio-econômicas e tecnológicas) utilizadas 
como alicerces na posterior análise comparativa, proposta nesta 
pesquisa.  
 
 
2.1 SOCIEDADE E MÍDIAS DO CONHECIMENTO 

  
  

O atual estágio evolutivo da humanidade é marcado por 
constantes transformações, onde o dinamismo cultural tem sido 
apontado como um espaço em mutação. A expansão das tecnologias 
eletrônicas alterou a vida cotidiana, exigindo novas formas de percepção 
e maior interação (RIFKIN, 2001). Outra transformação relevante 
refere-se à substituição de bens tangíveis (materiais) por bens 
intangíveis (conhecimento), como principais ativos da economia 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Neste sentido, segundo Foucault 
(1979) e Lyotard (1998), o conhecimento, no estágio evolutivo atual, é a 
principal força de produção no modelo de sistema econômico vigente. 

Segundo Davenport (1998), o “conhecimento é a informação 
mais valiosa, precisamente porque alguém deu à informação um 
contexto, um significado, uma interpretação”. Assim o conhecimento 
não pode ser dissociado do indivíduo, pois ao contrário da informação, o 
conhecimento diz respeito às crenças e aos compromissos (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997).  

Neste contexto, no inicio da década de 90, surgiu a Gestão do 
Conhecimento, motivada pelo ambiente de alta competitividade no qual 
as organizações estão inseridas atualmente, onde o conhecimento é uma 
das únicas fontes de vantagem competitiva sustentável (MARR et al., 
2003). Portanto, deve-se valorizar os ativos intangíveis, considerando-os 
relevantes estrategicamente para qualquer organização.  

Segundo Marr et al. (2003), a Gestão do Conhecimento é como 
uma expressão coletiva em processos e práticas utilizadas pelas 
organizações, cujo intuito é aumentar o seu valor para melhorar a 
eficácia da geração e da aplicação de seu capital intelectual. Dessa 
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forma, segundo o mesmo autor, os processos de gestão do conhecimento 
não devem ser observados de maneira uniformemente como processos 
físicos, pois os processos diferem de acordo com os meios de criação, a 
natureza, a gravação, a transmissão e a usabilidade.  

Assim, deve-se inicialmente caracterizar os componentes 
fundamentais do conhecimento de maneira distintiva e entender o que é 
o conhecimento, propriamente dito. Desse modo, a diferenciação entre 
dados, informação e conhecimento torna-se importante para o 
entendimento do conceito, uma vez que seus significados não são 
evidentes.  

Outro aspecto importante é classificar o conhecimento, que 
pode ser feito em dois tipos, conhecimento explícito e conhecimento 
implícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). O conhecimento explícito é 
o que pode ser articulado na linguagem formal, sistematizado e 
comunicado, através de manuais, por exemplo, especificações técnicas, 
semânticas, etc. Já o conhecimento tácito, por usa vez, é difícil de ser 
articulado na linguagem formal, é pessoal e incorporado à experiência 
do indivíduo, compreendendo suas crenças pessoais, sistemas de 
valores, perspectivas, habilidades e emoções. 

Ademais, outro aspecto que cabe ressaltar está relacionado à 
aprendizagem organizacional, que segundo Moresi (2001) ocorre por 
meio de percepções, conhecimentos e modelos mentais compartilhados.  

Além da gestão, dentro deste processo estão envolvidas as áreas 
de engenharia e mídia, responsáveis pelo ordenamento do ciclo de vida 
do conhecimento dentro da organização, que está composto pelos 
seguintes itens: aquisição, validação, armazenamento, utilização, 
compartilhamento, disseminação e criação de novos conhecimentos 
sobre este(s). 

A Mídia do Conhecimento atua neste contexto disseminando e 
compartilhando o conhecimento produzido e gerido. Devido ao 
desenvolvimento alcançado pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), juntamente com outros fatores, transformações 
ocorreram no fluxo de ativos tangíveis e intangíveis, e no 
armazenamento, processamento e distribuição de grandes volumes de 
dados, tornando estas estruturas fundamentais para manutenção do 
sistema de produção vigente (HARVEY, 1989). 

Dessa forma, segundo Sacrini (2005), a utilização das Mídias 
do Conhecimento, através das tecnologias digitais possibilita novas 
formas de produção e o acesso a informações antes restritas, permitindo 
a construção do conhecimento em um grau jamais visto. 
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2.2 INDÚSTRIA CULTURAL E ECONOMIA DO CONHECIMENTO 
 
 

Desde os primórdios da humanidade, comunidade e 
comunicação possuem um elo comum. As comunidades utilizam-se da 
comunicação para estabelecer e compartilhar significados e formas 
comuns. Numa interdependência são estabelecidos relacionamentos 
sociais, reproduzindo valores e conceitos comuns que ligam as pessoas 
(HARVEY, 1989).  
 O sistema vigente de produção foi assimilando características 
ligadas à cultura, conhecimento, estética, entretenimento, entre outras. 
Harvey (1989), Adorno; Horkheimer (1978), entre outros autores, 
defendem o poder que a arte e os sentimentos estéticos possuem. Assim, 
 

a cultura deve ser uma experiência compartilhada 
- algo que vem em comunhão, em torno de valores 
comuns. A produção cultural, por outro lado, é o 
seccionamento de partes e pedaços da cultura e 
sua reapropriação como entretenimento comercial 
pessoal. O historiador e crítico da mídia Neal 
Gabler afirma que a revolução do entretenimento 
já é, de fato, a força econômica e social mais 
poderosa de nossos tempos (GABLER apud 
RIFKIN, 2001, p.129).  

 
 Harvey (1989, p.28) mostra que “a exploração estética como 
domínio cognitivo distinto foi em larga medida uma questão do século 
XVIII”. A dimensão deste poderio é sucintamente descrita, quando 
Harvey (1989, p.192) afirma que “os juízos estéticos foram introduzidos 
como poderosos critérios de ação política e, portanto, social e 
econômica”. Ou seja, considerando que o julgamento estético prioriza o 
espaço, as práticas e conceitos espaciais, é possível que o mesmo 
assuma o papel principal na ação social. Por conseguinte, é possível 
observar como se estabelece, de maneira generalista, a mercantilização 
da cultura, onde a comercialização de imagens, conhecimentos, nomes e 
marcas alcançam cifras milionárias, tornando o controle dos meios um 
poderoso instrumento econômico. Em outras palavras, “o que está sendo 
realmente comprado e vendido são idéias e imagens. A corporificação 
dessas idéias e imagens se torna cada vez mais secundária ao processo 
econômico” (RIFKIN, 2001, p.39). Sardinha reforça essa idéia: 
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A alusão à mercadoria-audiência, a empatia 
gerada pelo trabalho artístico-cultural, leva-nos à 
questão do valor simbólico (Bourdieu) ser uma 
parte fundamental do valor de uso da mercadoria 
cultural, tornando-a, portanto, de difícil 
quantificação (SARDINHA, 2006, p.103/104). 

 
 O surgimento dessa “nova economia” é caracterizado, dentre 
vários fatores, na produção cultural que se torna cada vez mais, o centro 
da atividade econômica. Empresas de mídias transnacionais e as redes 
de comunicação transformam os recursos culturais locais de todas as 
partes do mundo em commodities2 culturais e de entretenimento, 
embalando e comercializando experiências em oposição a produtos ou 
serviços concretos. Com isso “(...) assegurar o acesso aos vários 
recursos e experiências culturais que alimentam a existência psicológica 
de uma pessoa torna-se tão importante quanto manter as posses” 
(RIFKIN, 2001, p.7). No livro “A era do acesso”, o autor reafirma a 
idéia: 
 

Um quinto da população mundial agora gasta 
quase tanto de sua renda acessando experiências 
culturais como na compra de bens manufaturados 
e serviços básicos. Estamos fazendo a transição 
para o que os economistas chamam de economia 
da “experiência” - um mundo em que a própria 
vida de cada pessoa se torna, de fato, um mercado 
comercial. Nos círculos de negócio, o novo termo 
operacional é o “valor ao longo da vida” (lifetime 
value, LTV) do cliente, a medida teórica do 
quanto o ser humano vale se todo momento de sua 
vida for transformado em commodity de uma ou 
outra forma na esfera comercial. Na nova era, as 
pessoas compram sua própria existência nos 
pequenos segmentos comerciais (RIFKIN, 2001, 
p.6). 

 

                                                 
2 Commodities: Títulos correspondentes a negociações com produtos agropecuários, 
metais, minérios e outros produtos primários nas bolsas de mercadorias. Estes negócios 
se referem a entrega futura de mercadorias, mas não significa necessariamente que há 
movimento físico de produtos nas bolsas. O que se negocia são contratos Conjuntura. 
Introdução à Economia. Disponível em: <http://www.unb.br/face/eco/ 
inteco/paginas/dicionarioc.html>. Acessado em 13/01/2009. 
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 Como pode se observar “o capitalismo foi (e continua a ser) um 
modo de produção revolucionário em que as práticas e processos 
materiais de reprodução social se encontram em permanente mudança” 
(HARVEY, 1989, p.189). A centralidade da cultura nessa “nova 
economia” ressalta o papel da indústria cultural e midiática, uma vez 
que elas produzem experiências e sensações comercializáveis ricas em 
informação, criatividade, senso estético e aptidões comerciais, capazes 
de criar ativos intangíveis com elevados preços no mercado.  
 Outros fatores importantes que contribuíram para o 
desenvolvimento dessa “nova economia” foram os avanços alcançados 
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e pelos meios 
de transportes, os quais trouxeram transformações como a compressão 
espaço-temporal, as flexibilizações na cadeia produtiva, a terceirização 
no mercado de trabalho, o fluxo de ativos tangíveis e intangíveis, o 
armazenamento, processamento e distribuição de grandes volumes de 
dados, tornando estas estruturas fundamentais para o sistema de 
produção vigente (HARVEY, 1989). Isso é percebido no mesmo autor 
ao afirmar que: 
 

se o avanço do conhecimento (científico, técnico, 
administrativo, burocrático e racional) é vital para 
o progresso da produção e do consumo 
capitalistas, as mudanças do nosso aparato 
conceitual (incluindo representações do espaço e 
do tempo) podem ter conseqüências materiais para 
a organização da vida diária (HARVEY, 1989, 
p.189/190). 

 
 Foray (2000), no livro “L’économie de la connaissance” aponta 
importantes ressalvas sobre as divergências da formação da “nova 
economia” estar baseada no conhecimento ou na informação. O autor 
faz distinção entre conhecimento e informação, dizendo que o 
conhecimento é algo superior a informação, pois se constitui na 
capacidade de aprendizagem e na capacidade cognitiva, ou seja, remete 
à capacidade da pessoa inferir novos conhecimentos e informações já 
adquiridas ao conhecimento em questão. Entretanto, a informação é 
definida como algo mais simples, sendo um conjunto de dados 
formatados e estruturados num determinado contexto.  
 Seguindo a lógica proposta por Foray (2000), constata-se que a 
codificação do conhecimento está centrada na sua redução à informação, 
fazendo com que sua transcrição seja feita através de representações 
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simbólicas, passíveis de serem armazenadas, reproduzidas, reutilizadas e 
disseminadas. Este ciclo produtivo torna-se um elemento essencial para 
transformação do conhecimento em mercadoria. 
 Sardinha (2006) defende a idéia de que tanto o conhecimento 
científico, como o tecnológico, tornaram-se os principais focos dessa 
“nova economia”. A conseqüência, segundo o autor, pode ser vista na 
transformação do ambiente laboral dos trabalhadores e na valorização 
das capacidades cognitivas, sígnicas e criativas, peças-chave para a nova 
ordem de mercado.  

Nesse contexto, cabe destacar a TV digital, pois a mesma se 
encontra baseada na maior intensidade do processo de criação e 
disseminação da informação e do conhecimento, que deve ser 
compreendido em sentido mais amplo, como um bem intangível. Dessa 
forma, a nova mídia se apresenta como uma plataforma para criação, 
compartilhamento e disseminação de conhecimento, pois, conforme 
destaca Ardissono et al. (2004), permitirá a circulação de maiores fluxos 
de informações e conhecimento, utilizando tecnologias de difusão para 
transmitir serviços em formato binário. 

A TV digital surge, portanto, como alternativa de infra-estrutura 
necessária para estimular o processo de aprendizagem, por parte de 
governos ou organizações, tornando compartilhado e disseminado todo 
o conteúdo criado e aprendido. Pois, neste espaço, segundo Lévy 
(1996), existe a possibilidade de qualquer pessoa adicionar e modificar 
partes do conteúdo, tornando-se uma emissora em um espaço 
cibernético e criando uma inteligência coletiva.  
 
 
2.3 CICLO DE VIDA DO CONHECIMENTO 
 
 

Para melhor compreender e ilustrar o processo de produção do 
conhecimento buscou-se o trabalho desenvolvido por pesquisadores do 
grupo “Alarcos”, dos pesquisadores Vizcaíno et al. (2007) da 
universidade de Castilha-La Mancha, Espanha. Os pesquisadores 
seguem os princípios básicos da produção do conhecimento como 
mercadoria e sua proposta consiste na proposição de um modelo multi-
agente, provido de inteligência artificial, para desenvolver um sistema 
de gestão do conhecimento.  

Os autores ressaltam a importância do ciclo de vida do 
conhecimento e dividem-o nas seguintes etapas: aquisição, 
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armazenamento, utilização, compartilhamento e avaliação, conforme 
ilustra a figura 02.  

 

 
Figura 02 – Ciclo do Conhecimento 
Fonte: Traduzido de Viscaíno et al. 2007. 

 
Considerando a figura anterior, ressalta-se que a aquisição do 

conhecimento é um componente essencial na arquitetura de Sistemas de 
Gestão do Conhecimento. Segundo os referidos autores é nesta fase que 
ocorre a elicitação, a coleta e a análise do conhecimento. Durante as 
etapas é fundamental determinar onde reside o conhecimento 
organizacional e quais as formas existentes de captura. Na 
formalização/armazenagem do conhecimento são agrupadas todas as 
atividades que incidem sobre organização, estrutura, representação e 
codificação do conhecimento, com o propósito de facilitar a sua 
utilização. Quando o conhecimento é armazenado, este tem seu acesso 
disponibilizado a todos os indivíduos, proporcionando uma referência 
quanto à maneira de realizar as tarefas intensivas em conhecimento. Já 
na etapa do uso, considerada uma das principais, afirma-se que se o 
conhecimento é útil, ele é usado e/ou reutilizado. Para os autores, os 
Sistemas de Gestão do Conhecimento devem emitir recomendações ou 
até mesmo sugestões, com o objetivo de ajudar os usuários a executar as 
suas tarefas, aproveitando a reutilização de lições já aprendidas em 
experiências anteriores.  

A última etapa do ciclo proposto pelos pesquisadores espanhóis, 
a avaliação do conhecimento, é responsável por acompanhar a evolução.  
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Porém, o foco deste trabalho é a quinta etapa, a que antecede a última, 
responsável pelo compartilhamento e disseminação do conhecimento. 
Nesta etapa, o compartilhamento utiliza-se de mecanismos, como por 
exemplo, Internet, televisão (TVD, IPTV, WebTV), softwares, entre 
outros, conforme ilustra a figura 03, para informar as 
pessoas/organizações sobre os conhecimentos disponíveis.  

 

 
Figura 03 – Foco na disseminação no ciclo do conhecimento. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Dessa forma, os debates sobre o desenvolvimento da televisão, 

uma das principais plataformas de distribuição de informação, tornam-se 
cada vez mais relevantes neste contexto de desenvolvimento econômico 
e cultural (GALPERIN, 2004). Assim, a digitalização da mídia 
televisiva se apresenta como alternativa relevante na etapa de 
compartilhamento e disseminação do conhecimento, pois, conforme 
destaca Ardissono et al. (2004), permitirá a circulação de maiores fluxos 
de informações, utilizando tecnologias de difusão para transmitir 
serviços em formato binário. 
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2.4 NOVAS TECNOLOGIAS DE DISSEMINAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

 
  

Sabe-se que com o avanço das Tecnologias da Informação e 
Comunicação influencia em diversos aspectos da vida individual e 
coletiva (CASTELLS, 1999). Dentre todas as tecnologias disponíveis 
para esse fim, uma das que mais se destaca, segundo Rifkin (2001), é o 
estabelecimento de redes interconectadas (Internet) que estimulam as 
relações, que se encontram espalhadas por quase todo o corpo social.  
 Estas redes têm sido utilizadas para diferentes propósitos. 
Entretanto, autores como Rifkin (2001), ressaltam que o foco principal 
das mesmas está sobre a economia. Porém, o autor não descarta os 
efeitos colaterais, como por exemplo, a contribuição na mudança 
cultural, onde um número cada vez maior de pessoas passa a priorizar a 
aquisição de serviços ao invés de produtos e transforma as relações 
humanas em commodities,  
 

o que está ficando claro ao gerenciamento e aos 
especialistas em marketing e a um número 
crescente de economistas, é que o novo software 
de computador e as tecnologias de 
telecomunicações permitem o estabelecimento de 
redes ricas de interconexões e de relacionamentos 
entre fornecedores e usuários, criando a 
oportunidade de quantificar e transformar em 
commodity todo aspecto da experiência vivida de 
uma pessoa, na forma de um longo 
relacionamento comercial (RIFKIN, 2001, p.82). 

 
Prevendo o que muitos autores defendem (HARVEY, 1989. 

RIFKIN, 2001. CASTELLS, 1999), o foco da “nova economia” baseada 
no conhecimento, prioriza a abordagem de relacionamentos. Percebe-se 
que o conceito já está sendo explorado atualmente na sociedade em 
rede, com o surgimento de diversos grupos e comunidades virtuais 
utilizadas para diferentes fins, como por exemplo, Orkut, Facebook, 
Moodle, entre outros. Frutos de uma nova cultura e, portanto, de uma 
nova comunicação, este espaço social globalizado geograficamente e em 
tempo real recebe muitas denominações, tais como “cibercultura” 
defendida por Castells (1999).   

Por outro lado, outras tecnologias estimulam e se vinculam a 
essa nova economia, entre elas um poderoso meio de comunicação que 
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SSiisstteemmaass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ddee  TTVV  
DDiiggiittaall

TTVVDD IIPPTTVV WWEEBBTTVV

busca integrar televisão e web, promovendo a digitalização da televisão. 
Ou seja, a proposta é unificar o meio mais popular de comunicação, a 
TV, com o rádio e com a interativa web. Apesar de um futuro 
indefinido, inconsistências e incertezas, a TV digital está se 
estabelecendo em várias regiões do mundo, devido a sua grande 
capacidade em promover cultura, entretenimento, informação e possuir 
um grande potencial na “nova economia”.  

A figura abaixo ilustra alguns dos novos conceitos e tecnologias 
que contribuem para esse cenário em rede e convergente: 

 

 
Figura 04 – Convergência de tecnologias. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  
 Como resultado deste potencial econômico e demonstração da 
acirrada concorrência, foram desenvolvidos três sistemas digitais de 
televisão, a IPTV, a TVD e a WebTV, como podem ser visto, na figura 
05.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05 – Visão Sistêmica de Sistemas de TV digital 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os três sistemas apresentam, a priori, tanto aspectos 
convergentes, como divergentes. O propósito de todos é disseminar 
conteúdo através de vídeo, porém as tecnologias e modelos de negócios 
apresentam-se centrados sob diferentes nichos mercadológicos. 

No contexto da Gestão do Conhecimento, a tecnologia da TV 
digital, provida de interatividade (canal de retorno ininterrupto), permite 
combinar os conhecimentos explícitos, criando redes de 
relacionamentos para compartilhá-los entre pessoas dentro de uma 
organização (MACEDO, 2008). Cabe ressaltar que o sucesso da prática 
da Gestão do Conhecimento nas organizações está relacionado 
diretamente com as pessoas e nos processos apoiados nas Tecnologias 
da Informação e Comunicação, utilizadas como ferramenta para 
organizar e disseminar o conhecimento (RODRIGUEZ, 2002). 

Dessa forma, entende-se por disseminação do conhecimento 
como uma prática de transferência do conhecimento, que pode ser 
realizada através da “contratação de pessoas, pelas conversas informais 
e não programadas, ou por reuniões e ações estruturadas que 
possibilitam a mobilidade do conhecimento pela organização” 
(CARVALHO; MASCARENHAS; OLIVEIRA, 2006, p.80). 
Davenport; Prusak (1998) complementam a afirmação dizendo que a 
disseminação do conhecimento existe somente quando há sua absorção 
pelo receptor.  

Conforme Probst; Raub; Romhardt (2002), a disseminação do 
conhecimento na organização é condição prévia para transformar 
informações ou experiências isoladas em algo que toda a organização 
possa utilizar. E a primeira condição para sua disseminação é a sua 
própria existência. Segundo Daft (2002, p.240), a disseminação do 
conhecimento, em qualquer tipo de organização, é crucial. Portanto, 
para que ela ocorra deve haver coerência entre a estratégia 
organizacional, as políticas de pessoas, o modelo de estrutura da 
empresa e a tecnologia existente.   

Conforme Becker; Montez (2005), a disseminação do 
conhecimento foi realizada durante muitos séculos, predominantemente 
através da oratória. Contudo, a partir da Idade Média, com o 
desenvolvimento da imprensa, por Gutenberg, houve uma revolução, 
devido à velocidade provida pela invenção que aumentou o acesso ao 
conhecimento de forma rápida e possibilitou a disseminação do 
conhecimento através de livros feitos em série.  

Com o advento dos meios digitais, em especial a TV digital, 
surge uma alternativa para a redução de barreiras, como a diminuição de 
custos para a difusão de conhecimento. Dessa forma, a tecnologia digital 
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possibilita que a disseminação e o compartilhamento de conhecimento 
sejam realizados de maneira mais rápida e menos onerosa. 

Macedo (2008), ainda afirma que a TV digital também promove 
a descentralização e externalização do conhecimento, através do registro 
em repositórios de vídeos, documentos, entre outros. Desta forma, 
segundo o autor (2008, p.61), os recursos da nova mídia, provida de 
interatividade, permitem que as pessoas acessem o conhecimento 
explícito criado e disseminado na organização, “e ainda possibilita a 
personalização do uso desse conhecimento de acordo com as 
necessidades de cada pessoa”. Neste sentido, o compartilhamento de 
experiências pessoais é facilitado devido ao acesso mais dinâmico ao 
conhecimento explícito.   

Através da interatividade, os conteúdos de conhecimentos das 
organizações podem ser utilizados na busca da externalização do 
conhecimento tácito e na homogeneização dos conhecimentos 
explícitos. Por conseguinte, conforme afirma Macedo (2008), o processo 
de utilização da TV digital envolve sistemas que podem contribuir no 
processo de facilitação do registro de parte do conhecimento das 
pessoas, transformando, portanto, o conhecimento tácito em explícito. 
  
 
2.5 BREVE PANORAMA E HISTÓRICO DA TELEVISÃO  
   
 

Desde os primórdios da humanidade, imagens são utilizadas 
como uma forma de comunicação e criam fascínio por representar um 
pedaço da realidade. Com o avanço tecnológico, diferentes formas de 
projeção foram criadas e renovadas, estimulando a cultura visual que se 
tem atualmente (HARVEY, 1989).  

Neste processo, a televisão surgiu e conquistou uma posição de 
destaque. As primeiras televisões surgiram no século XIX através da 
transmissão telegráfica de imagem, mais conhecido como fax. Por 
conseguinte, com o constante incremento tecnológico das ultimas 
décadas, o aparelho sofreu uma série de aprimoramentos e mudanças. 
Porém, somente a partir de 1950, com o advento da TV em cores, 
tornou-se um dos principais meios de comunicação do mundo. 

Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), as imagens em 
seqüência (vídeo) seguem um processo de produção baseados no envio 
de energia para átomos de fósforo, que ao serem excitados, emitem 
fótons (luz) que projetam as imagens na tela do monitor, para em 
seguida se apagarem quando o estado de equilíbrio do fósforo é 
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retomado. Este processo de acendimento é contínuo, existindo uma 
freqüência intermitente do monitor (apaga/acende) e para que o olho não 
perceba esta cintilação é necessário estabelecer uma freqüência de pelo 
menos 50 refrescamentos por segundo.  

 Apesar de todos possuírem em comum as características acima 
citadas, o modelo de televisão analógico está segmentado em uma 
disputa de mercado enraizado em fatores culturais e com base na 
indústria local. Esta disputa culminou em padrões (PAL, NTSC e 
SECAM) que por sua vez, estabeleceram mercados, vantagens e 
desvantagens que permanecem atuais. Por conseguinte, existem vários 
padrões de sistemas de televisão, como por exemplo, o M, N, BGH, 
entre outros. Estes padrões, segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, 
p.8), “especificam as características da imagem, como número de pontos 
por linha, número de linhas por quadro, número de quadros por 
segundo, entre outras informações”.  

Como já foi dito anteriormente, no início década de 1950, as 
cores passaram a ser utilizadas. Nos Estados Unidos foi criado o padrão 
conhecido como NTSC (National Television System Committee), nome 
do comitê que foi criado pela indústria envolvida na elaboração da 
proposta ao órgão governamental competente daquele país. Esse padrão 
teve aderência por parte de vários países, como por exemplo, o Japão, 
Canadá, México, Filipinas, entre outros. Contudo foi rejeitado por 
alguns países como França e do leste europeu, que em contrapartida, 
adotaram como padrão o SECAM (Séquentiel Couleur Avec Memoire). 
Países da Europa ocidental e uma parcela significativa do mundo, caso 
do Brasil, adotaram o padrão de cores conhecido como PAL (Phase 
Alternation Line), desenvolvido na Alemanha. 

Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), a diferença entre 
esses sistemas está no fato de que no sistema NTSC, o vídeo é formado 
por 30 imagens ou quadros por segundo com 525 linhas. Os quadros são 
divididos em campo ímpar e campo par, de modo que os campos dos 
pares são transmitidos em seqüência. Desta maneira, para evitar a 
percepção da cintilação são transmitidos e acesos na tela dos televisores 
uma taxa de 30 quadros de vídeo, de forma alternada e entrelaçada, 
totalizando 60 campos por segundo de vídeo.  

Já nos sistemas SECAM e PAL, segundo Fernandes; Lemos; 
Silveira (2004), as imagens são formadas por 625 linhas e são 
transmitidos 25 quadros por segundo, totalizando 50 campos alternados 
e entrelaçados. Os autores afirmam que as 100 linhas a mais dos 
sistemas PAL e SECAM acrescentam mais detalhe e clareza à imagem 
de vídeo. 
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Apesar da atual televisão analógica ser semelhante a inventada 
há cinco décadas atrás, o atual estágio evolutivo, não descarta aspectos 
comuns à evolução histórica dos meios de comunicação, e no limiar do 
século XXI, uma nova disputa de mercado e padrões se estabelece com 
a digitalização do sinal de TV, foco da análise do presente trabalho. 

Conforme observado diante da origem da televisão 
convencional, as perspectivas digitais refletem conflitos presentes na 
origem do meio. A definição de padrões pelos governos dos países, 
pesquisas de formatos incompatíveis e jogos de mercado não são 
práticas deste século, mas do DNA televisivo, conforme afirma Pase 
(2008). 

Deste contexto advém a TV digital, que traz consigo inúmeras 
incertezas e oportunidades que atingirão os mais variados setores da 
sociedade. No Brasil os debates ganham cada vez mais corpo e sabe-se 
que as escolhas tecnológicas serão decisivas e definirão o futuro da 
mídia. Na seqüência, maiores detalhes sobre as tecnologias digitais de 
televisão serão apresentados para um melhor entendimento. 

 
 

2.6 TV DIGITAL 
 
 
 O processo histórico das mídias demonstra um cenário em 
constate evolução, geralmente associado ao avanço sócio-tecnológico. 
Segundo Becker; Montez (2005), o casamento entre a informática e a 
telecomunicação é o principal responsável pelo atual estágio evolutivo 
no qual se encontra o mundo globalizado. Por conseguinte, a televisão 
está incluída neste processo através da digitalização de sua cadeia, ou 
seja, produção, edição, transmissão e recepção. Em outras palavras, esse 
avanço tecnológico proporciona melhorias na qualidade da imagem, 
som e na recepção do sinal, sem ruídos e/ou interferências. 
 A TV digital é um termo criado para descrever a nova geração 
de televisão. Baseia-se na transmissão de um sinal digitalizado, que é 
transformada em uma seqüência numérica binária, que é uma sucessão 
de 0 e 1. O sinal digital de televisão, conforme Becker; Montez (2005. 
p.69), é “representado por uma seqüência de bits, e não mais por uma 
onda eletromagnética análoga ao sinal televisivo”. Neste sentido, as 
imagens são divididas em uma série quadros (frames), divididas em 
linhas, que geram pixels, muito parecidas com a concepção de um filme 
de cinema, segundo Pagani (2003). 
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A transmissão do sinal digital de televisão pode variar de 
acordo com o meio de difusão, que especifica e limita, por sua vez, a 
largura de banda por onde passa todo o conjunto de informações. Em 
geral, o sinal digital de televisão é emitido numa freqüência medida em 
megahertz, dividido em segmentos, destinados a transmissão de dados, 
áudio e imagem, conforme ilustra a figura 06.  

 

 
Figura 06 – Codificação e compressão digital de vídeo. 
Fonte: Adaptada de Pagani, 2003. 

  
Devido ao poder de compactação maior, os demais segmentos 

podem transmitir em uma banda de 6 megahertz, até quatro canais com 
qualidade padrão SDTV (Standard Definition Television – 
4:3/420x704). Esta característica é conhecida como multiprogramação. 
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Outra possibilidade é utilizar toda a banda para transmitir em alta 
definição, ou HDTV (High Definition Television – 16:9/1080x1920). 
Para transmissão em dispositivos móveis é utilizada a definição LDTV 
(Low Definition Television – 4:3/480x320). Além destas características 
citadas, autores como Zuffo (2003), Consentino (2007), entre outros, 
acreditam que o principal diferencial deste novo modelo de televisão 
está na possibilidade do usuário/telespectador interagir com o conteúdo. 
A figura 07 ilustra como ocorre a transmissão e a recepção na TV 
digital. 

 

Provedor de Serviço 
de Difusão

TRANSMISSÃO

Dispositivos de 
Recepção

CANAL DE RETORNO

 

Figura 07 – Componentes tecnológicos de um sistema de TVD. 
Fonte: Adaptada de Pacola, 2008. 

 
Desta forma, a televisão passa por uma transformação onde 

deixa de ser unidirecional e torna-se um ambiente de compartilhamento. 
Porém, ainda existem muitos aspectos, mais relacionados a serviços, tais 
como acessibilidade, direitos autorais, universalização da Internet, entre 
outros, que ainda estão sendo discutidos ou considerados no processo de 
construção dos padrões.  
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Neste sentido, para melhor compreensão, a seguir, as principais 
diferenças entre o sistema de televisão analógico e digital são ilustrados 
na figura 08. 

TV ANALÓGICA TV DIGITAL

 

Figura 08 – TV analógica VS. TV digital 
Fonte: Adaptado de Lu, 2005. 

 
Segundo Becker; Montez (2005), é possível notar que os 

avanços propostos pela TV Digital vão além do tecnológico, e a oferta 
de serviços e conteúdo integrados a estas tecnologias serão os 
responsáveis pela quebra de paradigma, criação de novos mercados, 
enfim, pelo surgimento de uma nova mídia. 

Em resumo, o sistema digital de televisão, conforme Becker; 
Montez (2005), basicamente está composto por um difusor, responsável 
por prover a transmissão do conteúdo e oferecer suporte às interações 
dos telespectadores/usuários; um receptor, que proporcione ao 
telespectador/usuário reagir ou interagir com o difusor; e um meio de 
difusão, que permita a comunicação entre os outros dois atores. A 
seguir, no próximo tópico, ver-se-á mais detalhes sobre a composição 
física e de aplicativos da TV digital.  
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2.6.1 Arquiteturas de Hardware e Software 
 
 

A arquitetura de um sistema complexo, como o da TV digital, 
deve mostrar os principais elementos (software e hardware) e as 
interações entre estes componentes. Segundo Becker; Montez (2005), 
em uma arquitetura também se busca ocultar as informações menos 
importantes sob o ponto de vista adotado. Destarte, os autores dividem a 
arquitetura da TV digital em camadas de tecnologias, conforme ilustra a 
figura 09.  

  

 
Figura 09 – Opções de arquitetura de TV Digital. 
Fonte: Adaptado de Becker; Montez, 2005. 

  
A principal proposta de uma arquitetura dividida em camadas, 

conforme afirma Becker; Montez (2005):  
 
é cada uma oferecer serviços para cada camada 
superior e usar os serviços oferecidos pela 
inferior. Dessa forma, as aplicações que executam 
na TV digital interativa usam uma camada de 
middleware, que intermedeia toda a comunicação 
entre a aplicação e o resto dos serviços oferecidos 
pelas camadas inferiores (BECKER; MONTEZ, 
2005, p.116). 
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Neste sentido, segundo os autores, a camada de middleware tem 
por finalidade oferecer um serviço padronizado para as aplicações, 
situados na camada de cima, ocultando todas as peculiaridades das 
camadas inferiores (tecnologias de compressão, transporte e 
modulação). Ou seja, ele facilita a portabilidade das aplicações, 
permitindo que estas sejam transportadas para qualquer receptor ou set-
top box que suporte o middleware adotado. Segundo Becker; Montez 
(2005), essa portabilidade torna-se primordial em sistemas digitais de 
televisão, pois, como visto anteriormente sobre o contexto histórico-
tecnológico atual, é complicado e muito improvável que todos os 
receptores ou set-top box sejam exatamente iguais.  

Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), a composição de 
um sistema tradicional de televisão está basicamente formado por três 
subsistemas principais: central de produções, rádio-difusão e recepção 
doméstica. Conforme os autores, a central de produções pode ser 
composta por vários estúdios e é a responsável por criar os programas 
que irão ser veiculados através do sistema de rádio-difusão. A figura 10 
demonstra como está estabelecida essa relação: 

 

 
Figura 10 – Arquitetura de alto nível de um sistema de TV. 
Fonte: Fernandes; Lemos; Silveira, 2004. 

 
Por conseguinte, segundo os autores, há uma relação 

unidirecional entre as centrais de produção e os subsistemas de rádio-
difusão. Este último é o responsável por recepcionar o sinal, realizar a 
modulação de acordo com o meio a ser utilizado, para em seguida 
transmitir o sinal para a recepção doméstica. Segundo Fernandes; 
Lemos; Silveira (2004), a relação unidirecional também se estende entre 
os sistemas de rádio-difusão e os sistemas de recepção doméstica. 
Contudo, cabe ressaltar que no sistema digital de televisão esta estrutura 
sofre modificações, criando relações bidirecionais entre alguns agentes, 
devido à interatividade contida nos produtos/serviços veiculados. 
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2.6.2 Meios de Difusão 
 
 

O meio de difusão é o responsável pela entrega do sinal com o 
conteúdo para o usuário. Ela é constituída por etapas que seguem o 
modelo-padrão de referência indicado pela União Internacional de 
Telecomunicações (ITU – Internacional Telecommunication Union) 
para os sistemas de TV digital. Os meios de difusão mais comuns, 
segundo Becker; Montez (2005), são via cabo, satélite e rádio-difusão 
(terrestre), porém eles também podem ser difundidos via MMDS 
(Multipoint Microwave Distribution System) e ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line), conforme afirma Pagani (2003, p.59).  

Entre os difusores e os receptores do sinal, existe um mediador, 
conhecido como provedor de serviço, responsável pelo gerenciamento 
dos canais. Segundo o modelo de difusão, este provedor pode controlar 
e difundir o próprio conteúdo, como geralmente ocorre quando a difusão 
é feita via cabo. Já nas difusões via satélite, o difusor, em geral, não é 
responsável pela operação deste provedor, conforme afirma Becker; 
Montez (2005).  

Para melhor compreensão são apresentadas, a seguir, as 
principais características de cada sistema de difusão: 

 

 Terrestre: O principal diferencial da difusão terrestre está no 
fato dela ser a mais utilizada para transmissões analógicas, o 
que resulta numa estratégia de migração lenta e gradual. Sua 
desvantagem encontra-se na largura de banda disponível, menor 
que em modelos que utilizam o satélite ou o cabo, e na ausência 
do canal de retorno, geralmente superado pelo uso de linhas 
telefônicas, conforme afirma Becker; Montez (2005); 

 Cabo: Possui como vantagem uma boa largura de banda tanto 
para seu canal de difusão, como para o canal de retorno, 
conforme afirma Gawlinski (2003). Porém, Becker; Montez 
(2005) afirmam que sua principal desvantagem é o alcance da 
transmissão, restrita às conexões da rede física e pouco comuns 
em países como o Brasil;  

 Satélite: Apresenta como vantagem o amplo alcance de seu 
sinal e como desvantagem a dificuldade em oferecer um canal 
de retorno, geralmente superado pelo uso de linhas telefônicas, 
conforme afirma Becker; Montez (2005); 

 ADSL: Pouco utilizada em países como o Brasil e com 
limitações/restrições de velocidade no tráfego de dados, porém 
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possui como vantagem o fato de utilizar a estrutura das linhas 
telefônicas e ser voltada para oferta de conteúdo sob demanda. 
É possível utilizar este tipo de modelo em rede de múltiplos 
canais de transmissão de TV ao vivo, armazenando-os em 
tempo real no servidor remoto, de modo que os mesmos possam 
ser reapresentado ao usuário/telespectador praticamente em 
simultâneo, com a transmissão original; 

 MMDS: Sistema de trabalho que utiliza baixas freqüências do 
espectro eletromagnético e que necessita receptor ou set-top 
box. Segundo Pagani (2003, p. 65), possui cobertura de 
aproximadamente 20-25 quilômetros num raio de 360° e de 50 
quilômetros num raio semi-circular. Sua desvantagem está na 
limitação da capacidade de canais, na necessidade de instalação 
de antenas e decodificadores especiais e no fato que as bandas 
de microondas estão sujeitas à degradação à fatores como a 
chuva, por exemplo, causando problemas de recepção. 
 

Dentro deste contexto, apresentados os principais sistemas e 
conseqüentemente, as tecnologias utilizadas atualmente para difusão do 
sinal digital de televisão, busca-se demonstrar através da figura 11, com 
o intuito de uma melhor compreensão, as principais etapas constituintes 
de difusão nos sistemas de TV digital. 
 

 
Figura 11 – Etapas de difusão. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A digitalização dos fluxos de áudio e vídeo exige a codificação 
e a compressão para que os mesmos possam ser difundidos. Para tanto, 
são usualmente utilizados os já consagrados padrões MPEG. Segundo 
Pacola (2008), além da codificação dos fluxos de vídeo e áudio, 
utilizados na televisão tradicional, no formato digital existe 
adicionalmente o fluxo de dados, responsável pela oferta de serviços e 
aplicações interativas, textos com informações adicionais, entre outros. 
Estes fluxos (áudio, vídeo e dados) são conhecidos e denominados como 
fluxos elementares. 

Na etapa de multiplexação todo o conteúdo é encapsulado em 
pacotes, gerando um fluxo de transporte, que é codificado e 
transportado. Geralmente é utilizado o padrão MPEG-2 TS (transport 
stream), que além do transporte dos serviços multiplexados, transporta 
também metadados (dados que descrevem dados). Posteriormente 
ocorre a modulação do sinal para que o mesmo possa ser difundido pelo 
meio em que se deseja. 

Neste contexto, a difusão de dados no mesmo meio de 
transporte é conhecida como broadcasting ou datacasting (PICCIONI, 
2005). Segundo o autor (2005), existem basicamente quatro tipos de 
mecanismos de datacasting:  

  
 Canalização de Dados (Data Piping) 

 
Segundo Pacola (2008), os dados brutos são diretamente 

encapsulados na carga de transporte de pacotes. Este método 
caracteriza-se por ser o modo mais simples de inserção de dados em um 
fluxo de transporte. Desta forma, o tratamento dos dados, tais como 
fragmentação, organização e recuperação, fica totalmente sob 
responsabilidade da implantação. Em geral, é método utilizado por 
sistemas proprietários para interpretar e codificar seu conteúdo. 

 
 Encapsulamento Multiprotocolo (Multiprotocol 

Encapsulation) 
 
Segundo Staffans (2004) e Leite et al. (2007), neste método os 

dados são transportados em datagramas IP de diversos protocolos da 
camada de rede do modelo OSI, encapsulados no sinal da TV Digital.  

 
 Fluxo de Dados (Data Streaming) 
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Neste método, os dados são difundidos de maneira contínua e 
geralmente alimentam alguma aplicação no receptor. Segundo Pacola 
(2008), os diferentes padrões de middleware dos sistemas de TV Digital, 
oferecem, em geral, APIs de acesso a dados disseminados pelo 
mecanismo. 
  

 Carrosséis 
  
Método adotado pela maior parte dos sistemas digitais de 

televisão que consiste em um conjunto de dados/objetos que são 
transmitidos de maneira cíclica e periódica sobre um fluxo de transporte. 
Segundo Piccioni (2005), essa característica oferece suporte ao 
receptor/set-top box na busca de determinada informação que não tenha 
sido recebida ou que esteja incompleta. Para isso, basta aguardar a sua 
próxima repetição. O autor também destaca que é possível adotar 
mecanismos de armazenamento prévio de conteúdo de um carrossel, 
para tonar mais ágil a disponibilização dos dados a alguma aplicação. A 
figura abaixo demonstra como funciona o carrossel: 

 

 
Figura 12 – Carrossel de dados/objetos. 
Fonte: Pacola, 2008. 

 
Os carrosséis apresentam dois tipos básicos padronizados e 

divididos em dados e objetos. Segundo Pacola (2008), o primeiro 
organiza os dados em módulos a serem tratados pela aplicação. Já o 
segundo, trata as informações na forma de objetos, porém na difusão de 
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dados, há uma divisão entre os objetos por tipo, arquivo ou diretório, 
que ao final formam um sistema de arquivos simples. 

A seguir, serão apresentadas as principais características sobre a 
recepção do sinal digital, tais como, aspectos do receptor ou set-top box, 
arquitetura do gerador do carrossel e de bibliotecas de suporte a 
middlewares. 

 
 
2.6.3 Recepção 
 
 

O principal componente para a recepção do sinal digital é o 
receptor conhecido como set-top box. Uma pequena caixa com 
capacidade de processamento, composta por memórias, modem, portas 
de entrada/saída, sistemas operacionais, entre outros dispositivos, que 
lhe permite armazenar informações, sintonizar e demultiplexar o sinal 
digital.  

Outra importante característica na recepção é o aparelho 
televisor utilizado. Existem muitos modelos e tecnologia empregadas 
em televisores (LCD, PLASMA, LED, OLED), onde cada um conta 
com seus respectivos diferenciais de resolução de imagem, áudio, 
luminosidade, consumo de energia, entre outros aspectos.  

Neste contexto de variedade de padrões, há também uma grande 
variedade de receptores (set-top box), cada qual com seus diferenciais 
competitivos, e voltados para os diferentes modelos de difusão (satélite, 
cabo, ADSL, MMDS ou ondas de rádio). Para melhor compreensão 
sobre o funcionamento de um receptor, a figura 13 ilustra como está 
disposta a sua arquitetura. 
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Figura 13 – Arquitetura de um receptor. 
Fonte: Fernandes; Lemos; Silveira, 2004. 

 
No funcionamento do receptor ou set-top box são selecionados 

uma série de fluxos (streams) relacionados a um determinado serviço. 
Estes fluxos (streams) estão divididos em categorias, onde uma é 
relativa a áudio e vídeo e, outra, a dados sobre serviços. Segundo 
Fernandes; Lemos; Silveira (2004), os fluxos de áudio e vídeo são 
diretamente enviados para um subsistema conhecido como controlador 
de mídias, responsável por exibir estes fluxos conforme os controles 
ajustados pelo usuário ou pelas aplicações executadas no receptor.  

Já os dados sobre serviços são remetidos ao subsistema 
conhecido como informação sobre serviços (SI – Service Information), 
que conforme Fernandes; Lemos; Silveira (2004) afirmam, são fluxos 
que contêm metadados, ou seja, informações detalhadas sobre outros 
fluxos de áudio, vídeo e dados, disponíveis para o receptor. Os autores 
completam dizendo que a partir do subsistema de: 

 
informações sobre serviços é possível exibir os 
dados e executar as aplicações que foram 
produzidas nos estúdios. A execução de 
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aplicações segue um modelo computacional 
padronizado, que contém áreas de Processo e 
Sistema de Arquivo (FERNANDES; LEMOS; 
SILVEIRA, 2004, p.19). 

 
Em resumo e de modo geral, segundo Pagani (2003, p. 69), o 

set-top box é um sistema capaz de realizar as seguintes funções: 
 

 Prover interface com o meio de transmissão ou com a interface 
de rede: este subsistema é um receptor voltado para o meio de 
transmissão a ser utilizado (satélite, cabo, etc.) e sua tarefa é 
reconstruir de maneira correta a seqüência de bits recebidos 
(tuning, demodulação correção de erros devido à transmissão); 

  Identificar e selecionar o tipo de dados recebidos 
(demultiplexação); 

 Realizar o controle das autorizações de acesso ao serviço e 
decodificar os tipos de programas pagos (acesso condicional e 
decodificação); 

 Descomprimir imagem e áudio, assim como funções específicas 
em dados (codificação); 

 Resolver problemas relacionados à interatividade; 
 Executar a interface do usuário, a fim de permitir a fácil 

navegação na pluralidade de serviços oferecidos (EPG – guia de 
programação eletrônica e ESG – guia de serviços eletrônicos). 
  
 Segundo Becker; Montez (2005), antes de ser processado no 

receptor, o sinal precisa ser captado por uma antena específica, seja ela 
adaptada a tecnologia do satélite, cabo, ADSL, MMDS ou terrestre. 
Desta forma, dentre os componentes da cadeia de recepção tem-se a 
antena, o sintonizador, o demodulador, o demultiplexador, o 
decodificador e em alguns casos o acesso condicional. A figura 14 
ilustra a composição desta cadeia. 
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Figura 14 – Etapas de Recepção. 
Fonte: Montez; Becker, 2005. 

  
O sintonizador digital é o primeiro elemento a processar o sinal 

recebido, já o demodulador é o responsável pela extração do fluxo de 
transporte. Este fluxo é carregado através do demultiplexador, que extrai 
todos os fluxos elementares, para que posteriormente, o decodificador 
converta-os para o formato apropriado de exibição (PDA, 
Computadores, Televisores, Celulares, etc.). Em alguns casos, segundo 
Becker; Montez (2005), a cadeia é composta por uma etapa antecessora 
ao decodificador, chamada de acesso condicional, responsável por 
decifrar os fluxos elementares e permitir ou não, o encaminhamento dos 
fluxos de áudio, vídeo e dados para o decodificador. 
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 Arquitetura do gerador do carrossel 
 

A principal função do carrossel é permitir a instalação dinâmica 
de uma cópia no receptor ou set-top box, de um sistema de arquivos 
produzido no estúdio de dados. A nomenclatura carrossel é empregada 
devido aos fluxos de dados, responsáveis por gerar o sistema de 
arquivos que precisam ser retransmitidos de maneira cíclica. Isto é 
realizado para tornar possível a recepção por parte de um receptor ou 
set-top box, mesmo após o início da difusão, sintonizar o serviço e 
receber este sistema de arquivos. A figura 15 apresenta um esboço de 
como está composto e funciona a arquitetura de um carrossel. 
 

 
Figura 15 – Arquitetura do Carrossel. 
Fonte: Fernandes; Lemos; Silveira, 2004. 
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Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, p.21), este sistema 
de arquivos persiste no receptor, “apenas enquanto o serviço está 
sintonizado”. Como pode ser vista na imagem, o gerador de carrossel, 
inserido dentro da transmissão de dados, é o responsável por gerar um 
fluxo elementar de dados que é recebido pelo receptor. Geralmente, 
segundo os autores acima citados, o fluxo carrossel: 

 
segue as normas do protocolo DSM-CC, sub-
protocolo DSM-CC Object, do padrão MPEG-2. 
Outras variações do protocolo DSM-CC permitem 
a transmissão de outros tipos de dados, como 
fluxos IP e atualização de firmware 
(FERNANDES; LEMOS; SILVEIRA, 2004, 
p.21). 
 

Os arquivos transmitidos pela central de produções fazem parte 
de uma aplicação, que será transmitida em um fluxo identificado de 
forma individual. Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), os 
arquivos são agrupados em módulos, conforme ilustra a figura acima, 
cujo quais estão associadas às prioridades de retransmissão.  

Continuamente, o gerador de carrossel cria um fluxo com os 
módulos, seguindo a lógica de prioridade estabelecida, transmitindo-os 
com maior freqüência. Fernandes; Lemos; Silveira (2004) afirmam que 
esta geração feita pelo carrossel pode ser realizada em tempo real ou off-
line.  

 
Se feita off-line um arquivo é produzido no 
Gerador de Carrossel, e continuamente enviado. 
Qualquer que seja a alternativa, o fluxo DSM-CC 
Object é sincronizado e multiplexado com os 
outros fluxos que fazem parte do programa a 
transmitir. O subsistema de Rádio Difusão – 
chamado de Network, no protocolo DSM-CC - 
não sofre alterações (FERNANDES; LEMOS; 
SILVEIRA, 2004, p.21). 
 

Neste sentido, cabe destacar outra funcionalidade existente, 
denominada on the air, que permite mudar o firmware automaticamente 
através do canal. Esta operação permite que, uma vez avisado o dia e a 
hora da atualização do firmware de determinados produtos, o carrossel 
modifique o software do receptor ou set-top box, sem que haja a 
necessidade de acessar a Internet. 
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Uma vez recebidos pelo set-top box, os arquivos do carrossel 
podem ser destinados a diversas finalidades, como por exemplo, 
disponibilizar dados específicos para apresentação em um EPG (guia de 
programação eletrônica, com título, horários, entre outras informações 
relacionadas à grade de programação), ou conter informações adicionais 
sobre determinado conteúdo veiculado. 

 
 

2.6.4 Bibliotecas de Suporte a Middleware  
 
 

As tecnologias digitais de televisão permitem a fabricação de 
receptores equipados com diferentes arquiteturas de hardware e sistemas 
operacionais, que, por conseguinte possui capacidades de 
processamento, armazenamento e comunicação variáveis.  

  Neste cenário heterogêneo de hardware e software, torna-se 
necessário que os desenvolvedores de aplicações escrevam diferentes 
versões dos programas, segundo as combinações de hardware e sistema 
operacional que compõem os receptores. Por conseguinte, esta falta de 
padronização pode inviabilizar a adoção em larga escala. Contudo,   

 
para tornar mais eficiente o desenvolvimento de 
aplicações, bem como reduzir os custos 
associados, favorecendo assim a consolidação da 
TVDI, os fabricantes e provedores de conteúdo 
perceberam que a solução é adotar mecanismos 
que tornem portáveis as aplicações e os serviços 
nos diversos tipos de STBs (FERNANDES; 
LEMOS; SILVEIRA, 2004, p.35). 
 

Neste sentido, segundo os autores acima citados, os receptores 
“devem prover às aplicações uma API (Application Programming 
Interface) genérica, padronizada e bem definida”, conforme ilustra a 
figura 16, para atender ao requisito de portabilidade. Conseqüentemente, 
esta API deve ter em sua concepção, a abstração de especificidades e 
heterogeneidades ligadas aos diversos tipos hardware e software que 
compõem os receptores. 
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Figura 16 – Portabilidade baseada em API genérica. 
Fonte: Fernandes; Lemos; Silveira, 2004. 

 
Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), para prover esta 

API genérica, deve ser incluída uma camada de software adicional, 
conhecida como middleware, entre o sistema operacional e as 
aplicações. Com a API padronizada, o middleware pode incrementar a 
portabilidade das aplicações.  

Cabe ressaltar que estas aplicações acessam somente os serviços 
oferecidos pela camada de middleware. Por conseguinte, não há 
qualquer tipo de modificação no código, e conforme Fernandes; Lemos; 
Silveira (2004, p.36), as aplicações são diretamente executadas em 
qualquer receptor que suporte o middleware adotado no 
desenvolvimento das mesmas. Outro aspecto relevante ressaltado pelos 
autores, é que as aplicações ao se tornarem portáteis entre diferentes 
plataformas de hardware e sistema operacional se tornam dependentes 
do middleware adotado.  

Os principais middlewares foram definidos com base em 
especificações de bibliotecas e APIs já existentes no mercado, que 
haviam sido desenvolvidas para aplicações multimídia na Internet e 
redes sem fio, conforme afirmam Becker; Montez (2005, p.122). 
Embora os padrões de middleware não sejam compatíveis entre si, estes 
padrões, segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004) adotam versões 
modificadas, reduzidas ou estendidas de determinados componentes.  

Dentre as bibliotecas de suporte, destacam-se os seguintes 
padrões: DAVIC - Digital Audio-Visual Council; HAVi - Home Audio 
Video Interoperability; e Java TV. Para melhor compreensão, a seguir, 
serão apresentadas as principais características de cada padrão. 
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 DAVIC:  
  
Associação representativa de diversos setores da indústria 

audiovisual, iniciada em 1994, que reuniu 222 companhias, espalhadas 
por 25 países e foi extinta após cinco anos de atividade, conforme 
previsto em seu estatuto. “Seu principal objetivo foi especificar um 
padrão da indústria para interoperabilidade fim a fim de informações 
audiovisual”, conforme afirma Becker; Montez (2005, p.125).  

  Esta interoperabilidade foi obtida através da definição de 
interfaces em diversos pontos de referência sobre as especificações, 
onde cada interface é definida por um conjunto de fluxos de 
informações e protocolos. Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, 
p.37), “as especificações definem formatos de conteúdos para diversos 
tipos de objetos (fonte, texto, hipertexto, áudio e vídeo) e também 
incluem facilidades para controlar a língua adotada no áudio e na 
legenda”.  

  Adicionalmente, estas especificações definem diversas APIs, 
que segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, p.37) estão relacionadas 
a:  

 
 Informações sobre serviço: provê às aplicações uma interface 

de alto nível para acessar informações de serviços e define 
métodos para acessar todas as informações presentes nas tabelas 
de serviços permitindo, por exemplo, a identificação do 
escalonamento dos programas de cada serviço em um guia de 
programação eletrônico (EPG); 

 Filtragem de informações: possibilita a identificação da 
ocorrência nas aplicações de determinados padrões nos dados 
mantidos em seções privadas do MPEG-2;  

 Notificação de modificação nos recursos: determina um 
mecanismo padrão de registro em determinados recursos para 
aplicações e notifica a ocorrência de mudanças nestes últimos;  

 Sintonização de canais de transporte: especifica uma 
interface de alto nível para sintonizar, fisicamente, os diferentes 
fluxos de transporte;  

 Controle de acesso: disponibiliza uma interface básica para o 
sistema de controle de acesso, como por exemplo, a verificação 
do direito de acesso, de um determinado usuário, a um dado 
serviço ou evento;  

 Rede para usuário: determina alguns mecanismos para que as 
aplicações controlem as sessões DSM-CC.  
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Já a apresentação de saída gráfica adota um subconjunto do 

pacote AWT de interface com o usuário da API Java, com algumas 
extensões para características específicas de TV digital, conforme 
afirma Fernandes; Lemos; Silveira (2004).  

 
 HAVi  

 
Iniciativa de oito das maiores companhias de produtos 

eletrônicos, tais como Sony, Toshiba, Sharp, entre outras, cujo propósito 
é especificar um padrão interconectado e interoperável entre 
dispositivos e equipamentos audiovisuais digitais. Portanto, esta 
especificação: 
 

permite que os dispositivos de áudio e vídeo da 
rede possam interagir entre si, como também 
define mecanismos que permitem que as 
funcionalidades de um dispositivo possam ser 
remotamente usadas e controladas a partir de 
outro dispositivo (FERNANDES; LEMOS; 
SILVEIRA, 2004, p.37).  

 
  Esta especificação é independente de plataforma, permitindo a 

implantação em qualquer linguagem, para qualquer processador e 
sistema operacional. Nesse sentido e no contexto da TV digital, o 
receptor pode ser conectado em uma rede HAVi, o que possibilita o 
compartilhamento de seus recursos com outros dispositivos e a 
utilização de recursos de outros dispositivos, na composição de 
aplicações mais sofisticadas.  

 
A especificação HAVi define uma arquitetura de 
software distribuída cujos elementos de software 
asseguram a interoperabilidade e implementam 
serviços básicos tais como: gerenciamento da 
rede, comunicação entre dispositivos e 
gerenciamento da interface com os usuários 
(FERNANDES; LEMOS; SILVEIRA, 2004, 
p.37).  

 
Esse padrão, segundo Becker; Montez, foi adotado pelos 

sistemas de TV digital (DVB, ATSC, ISDB), por prover APIs Java que 
permite o “acesso a dispositivos (exemplo controle remoto) e suportes 
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específicos para televisão, tais como funções para lidar com displays e 
gráficos de TV” (2005, p.125). 

Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, p.38), afirmam que 
os elementos de software da arquitetura HAVi estão compostos por:  

 
 1394 Communication Media Manager: coordena a 

comunicação assíncrona e isócrona em uma rede IEEE-1394;  
 Sistema de mensagem: responsável pela passagem de 

mensagens entre os diversos elementos de software; 
 Registro: define um serviço de diretório que permite localizar 

os diversos elementos de software na rede e identificar suas 
funcionalidades e propriedades;  

 Gestão de eventos: implementa um serviço de notificação de 
eventos, que sinaliza mudanças no estado dos elementos de 
software ou na configuração da rede; 

 Gestão de fluxo: gerencia a transferência em tempo real de 
fluxos de áudio e vídeo entre elementos de software;  

 Gestão de recursos: controla o compartilhamento de recursos e 
realiza o escalonamento de ações;  

 Dispositivo do módulo de controle (DCM): representa um 
dispositivo da rede e expõe as APIs deste dispositivo. Cada 
dispositivo da rede HAVi possui um DCM associado;  

 Gestão do DCM: coordena a instalação e remoção de DCMs. 
 
Adicionalmente, as APIs Java padronizadas permitem que 

aplicações distribuídas acessem os serviços através da rede. Para 
assegurar a interoperabilidade, segundo Fernandes; Lemos; Silveira 
(2004), todos os elementos de software se comunicam através de um 
mecanismo de passagem de mensagem, conforme formatos de 
mensagens e protocolos padronizados pelo HAVi. 

  
 Java TV  

 
Extensão da plataforma Java que permite a produção de 

conteúdo para televisão, com facilidades para suportar EPGs 
(javax.tv.service.guide), selecionar serviços ou programas de televisão 
(javax.tv.service.selection), entre outros, conforme descreve Becker; 
Montez (2005, p.123). O principal objetivo de Java TV é viabilizar o 
desenvolvimento de aplicações interativas portáteis, que podem ser 
executadas nos receptores e são independentes da tecnologia de rede de 
difusão.  
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  Este padrão possui uma máquina virtual Java JVM (Java 
Virtual Machine) e várias bibliotecas de códigos reutilizáveis e 
específicos para TV digital e foi desenvolvido sobre o ambiente J2ME 
(Sun, 2002), projetado para operar em dispositivos com restrições de 
recursos. 

  Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), o Java TV 
permite níveis avançados de interatividade, gráficos de qualidade e 
processamento direto no receptor. Estas facilidades, segundo os autores 
(2004, p.39), “oferecem um amplo espectro de possibilidades para os 
desenvolvedores de conteúdo, mesmo na ausência de um canal de 
retorno”. 

Uma aplicação Java executada no receptor, conforme a 
biblioteca Java TV é denominada Xlet. Elas não precisam estar 
previamente armazenadas no receptor, pois podem ser enviados pelo 
canal de difusão quando necessários, funcionando de maneira 
semelhante a um Applet na web ou MIDlet em celulares e dispositivos 
móveis.   

Cada receptor ou set-top box possui um gerente de aplicações 
(Application Manager) para controlar os Xlets, conforme apresenta a 
figura 17. O estado do Xlet pode ser alterado pelo gerente de aplicação 
ou pelo próprio Xlet, permitindo o início de sua execução, pausa, 
continuação e destruição dessas aplicações.  
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Figura 17 – Xlets Java-TV e Gerente de aplicações. 
Fonte: Becker; Montez, 2005. 

 
A notificação sobre a alteração de estado é continua e segundo 

Becker; Montez (2005, p.124), esses estados descritos acima são 
necessários, “pois uma aplicação pode ser suspensa momentaneamente 
(pausada), por exemplo, se o usuário através do controle remoto resolver 
ocultá-la para assistir um programa de TV”. 

 Este padrão tem sido adotado por organizações de 
padronização e diversas implementações de middleware adotam o 
modelo Java TV, com ligeiras diferenças entre si, conforme afirma 
Fernandes; Lemos; Silveira (2004). Desta maneira, entende-se que, 
devido ao seu poder e sucesso no ambiente web, este padrão é um 
potencial candidato na disputa da padronização mundial para conteúdo 
digital televisivo.  
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2.7 DESAFIOS DA TV NO NOVO CENÁRIO MUNDIAL E 
BRASILEIRO (PROBLEMA) 
 
 

O modelo de televisão analógico está segmentado em uma 
disputa de mercado enraizado em fatores culturais e com base na 
indústria local. Esta disputa culminou em padrões (PAL-M, NTSC e 
SECAM) que por sua vez, estabeleceram mercados, vantagens e 
desvantagens que permanecem atuais.  

O atual estágio evolutivo, não descarta aspectos comuns à 
evolução histórica dos meios de comunicação, e no limiar do século 
XXI, uma nova disputa de mercado e padrões se estabelece com a 
digitalização do sinal de TV, foco da análise do presente trabalho. 

Conforme observado diante da origem da televisão 
convencional, as perspectivas digitais refletem conflitos presentes na 
origem do meio. A definição de padrões pelos governos dos países, 
pesquisas de formatos incompatíveis e jogos de mercado não são 
práticas do século XXI, mas do DNA televisivo, conforme afirma Pase 
(2008). 

Desta maneira, as escolhas tecnológicas dos componentes do 
sistema digital de televisão são questões estratégicas definidas por 
órgãos de padronização de países ou blocos econômicos, que 
consideram sempre aspectos socioeconômicos.  

Atualmente o sistema televisivo brasileiro possui uma 
diversidade de padrões que competem e interagem de acordo com os 
modelos de mercados estabelecidos pela Agencia Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL). Os sistemas de teledifusão no Brasil 
estão representados no Quadro 01, abaixo. 

   
Padrão Meio de transmissão 

Analógico Convencional Ondas de Rádio 
TV a Cabo Analógico Cabo 

TV a Cabo Digital Cabo – padrão DVB-C 
TV Via Satélite Micro-ondas – padrão DVB-S 

TV Digital (DTV) Ondas de Rádio 

IPTV (Internet Protocol 
Television) 

Qualquer (aéreo ou cabo, 
depende do canal de 

comunicação) 
Web TV Qualquer (aéreo ou cabo, 
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 depende do canal de 
comunicação) 

Quadro 01 - Padrões de Teledifusão no Brasil. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Dentre todos os padrões, o sistema de TV digital terrestre está 

em implantação no Brasil (maior abrangência e alcance no país), 
seguindo as normas do padrão japonês, contudo, apresenta 
modificações/adaptações para as necessidades e realidade brasileira. 
Este padrão possibilita que as atuais emissoras de televisão mantenham 
a sua estrutura de mercado, abrangência continental e o controle da 
programação que será transmitida.  

O padrão de TV a cabo possibilita que as operadoras ofereçam 
o pacote conhecido como 3Play (combo), com TV, banda larga e 
telefonia através de VOIP (voz sobre IP). Devido a este pacote, no 
cenário mundial, as operadoras de cabo estabeleceram uma vantagem 
competitiva sobre as operadoras de telefonia, o que ocasionou uma 
migração dos usuários de telefonia fixa. Em resposta a esta migração, as 
empresas de telefonia começaram a implantação do sistema de IPTV 
para aumentar o seu pacote de produtos através do 4Play (que consiste 
na oferta de telefonia fixa, banda larga, telefonia móvel e TV por 
assinatura).  

A padronização de alguns elementos de hardware é vista com 
muita importância por governos, indústria, mídias e população. Entre os 
fatores convergentes que os padrões apresentam, um dos poucos 
considerados com fixo dentre as opções atuais de plataformas digitais de 
televisão, é a adoção do padrão MPEG-2 TS. Neste sentido, esta adoção 
confere interoperabilidade entre os diversos subsistemas de uma 
plataforma de TV digital.  

Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), outro fator 
relevante para atores envolvidos com o tema são os variados impactos 
que a transição para os sistemas digitais causarão, alguns já sentidos, 
tais como: 

  
 Impacto sobre estúdios de produção: Na TV digital a câmera 

tem maior resolução de linhas e colunas, exigindo maior 
cuidado com maquiagem, acabamentos em cenários, entre 
outros. Faz-se necessário a utilização do codificador MPEG, 
responsável por aplicar técnicas de compressão temporal e 
espacial de imagens em um sinal de vídeo digital, a fim de 
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produzir fluxos elementares de áudio e vídeo. Com aplicação 
desta tecnologia de compressão o conteúdo é facilmente 
armazenado e conseqüentemente, a ilha de edição passa a ser 
não linear, pois as cenas não são mais armazenadas em fitas 
(acesso linear), mas em dispositivos de acesso direto (não 
linear), como discos rígidos e DVDs. Para distribuição dos 
programas para a central os arquivos podem ser transmitidos 
através de uma rede local de computadores, reduzindo a 
quantidade de cabeamento e o transporte de fitas ou mesmo 
DVDs. Para transmissões em espaço urbano ou à longa 
distância o estúdio pode também dispor de um Streamer; 

 Impacto sobre centrais de produções: Denominada provedor 
de serviços no contexto digital, as centrais terão que incorporar 
o Streamer e Multiplexador. O Streamer, mais conhecido como 
empacotador TS, é o responsável por transmitir e receber os 
fluxos de transporte (MPEG-2-TS), a partir da segmentação dos 
fluxos elementares de áudio e vídeo. Ele facilita a geração de 
fluxos, reduzindo o custo e transmitindo com qualidade através 
de redes de computadores de média e longa distância. 
Conseqüentemente, o uso de empacotadores reduz a 
necessidade de links de satélite pelo provedor de serviços. 
Combinado com o multiplexador, o empacotador aumenta a 
capacidade de integração do provedor de serviços, com maior 
quantidade de estúdios, permitindo uma maior oferta de 
programas; 

 Impacto sobre a rádio-difusão: A aplicação de técnicas de 
compressão aos sinais televisivos permite a transmissão de mais 
conteúdo em uma mesma largura de banda. Com isso, o espaço 
adicional pode ser utilizado para transmitir programas e dados 
adicionais. Deste modo, no sistema de Rádio-difusão é 
introduzido um módulo de multiplexação, normalmente 
chamado de remultiplexador, responsável por fazer a 
multiplexação entre os vários TS gerados por um ou mais 
provedor de serviços. Além disso, a remultiplexação se destaca 
por: 

 
renomear os identificadores dos programas e 
fluxos elementares enviados pelos provedores de 
serviços para evitar colisão de identificadores, 
eliminar, substituir ou inserir programas e fluxos 
de dados que serão veiculados, inserir 
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informações gerais sobre a programação dos 
vários canais veiculados e proteger programas 
cujo conteúdo é consumido através de pagamento 
(pay-per-view) (FERNANDES; LEMOS; 
SILVEIRA, 2004, p.37). 
 

 Impacto sobre a recepção doméstica: Faz-se necessário a 
utilização de, alguns casos antenas, e receptores capazes de 
demodular, decodificar e remodular o sinal que será 
apresentado no televisor. O custo destes aparelhos são 
relativamente baixos, porém constitui uma barreira em países 
como o Brasil. 
 
O advento da TV digital e o avanço da Internet nos últimos anos 

geraram disputas e mudanças políticas, econômicas e culturais. Uma 
lacuna estabeleceu-se entre o público acostumado aos meios 
tradicionais, que possui uma visão diferente de comunicação, do público 
ligado as novas mídias. Por conseguinte, critérios de acessibilidade e 
usabilidade devem ser considerados, pois ainda há uma grande massa 
excluída do processo e do mundo digital. 

Outro fator relevante é apresentado por Pato (2007), que 
considera a convergência entre televisão e web um processo irreversível. 
E, portanto, atenta para o fato dos receptores não possibilitarem o acesso 
a todo o tipo de informação, devido à falta de padronização de 
conteúdos entre a televisão e a web. Deste modo, os utilizadores não 
conseguem acessar todas as páginas web através da televisão, pois não 
se considera que para uma página web seja legível numa tela de 
televisão, deve-se considerar o tamanho da fonte ou que a concepção de 
comando utilizada na televisão não é a mais prática para realizar scroll, 
por exemplo. 

Neste sentido, algumas pesquisas têm sido realizadas por 
pesquisadores de todo o mundo, buscando soluções que permitam a 
interoperabilidade entre conteúdos da web e da TV digital. O governo 
brasileiro, através do Ministério da Educação, tem realizados esforços e 
incentivado pesquisas para determinado fim e um dos exemplos são 
instituições, como a Universidade Federal de Santa Catarina (PPEGC) e 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se encontram 
empenhadas na construção de uma plataforma que permita a 
interoperabilidade entre os ambientes.  

Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, p.56), “uma 
questão fundamental para o sucesso de um sistema de TV digital é a 
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adoção e aceitação de padrões abertos para os vários componentes do 
sistema”. Sabe-se que a cadeia televisiva envolve o trabalho de 
inúmeros profissionais de diferentes áreas. Neste sentido, o conteúdo 
deve ser transmitido por estações transmissoras e retransmissoras para 
milhares de aparelhos receptores. Estes, por sua vez, são produzidos por 
inúmeros fabricantes e incluem hardwares e softwares. Conforme 
apresentado anteriormente, os componentes de software (que formam o 
sistema operacional) são comumente desenvolvidos sob medida para um 
determinado hardware, tornando-os dependentes deste último. Neste 
cenário, os autores projetam um conjunto de aparelhos receptores, 
composto de equipamentos elaborados por fabricantes distintos e 
executando sistemas operacionais diferentes. 

Desta maneira, não se torna lógico que produtores de conteúdo 
televisivo interativo, codifiquem versões de seus programas para os 
distintos sistemas operacionais e hardwares, que compõem os aparelhos 
receptores. Conseqüentemente, segundo os autores, torna-se 
fundamental a padronização de uma camada de adaptação de software 
que ofereça para os desenvolvedores um ambiente de programação 
padronizado.  

Outro aspecto importante está focado na mudança no perfil do 
público, que tem modificado o cenário mundial da nova televisão, 
definido basicamente por quatro atores, assim divididos: Governo, 
Mídia, Indústria e População. Onde o governo é o responsável por 
homologar e legislar sobre o padrão de TV digital adotado, como por 
exemplo, definindo prazos para a migração dos sistemas e incentivando 
fiscalmente as indústrias envolvidas. Já a indústria é a responsável pela 
produção de equipamentos necessários na cadeia produtiva. 

 A mídia exerce poder ideológico, juntamente com o governo, e 
influencia nos hábitos através da produção e veiculação dos conteúdos e 
serviços consumidos. Com o crescimento da web, sem muitas normas e 
controle por parte do governo, a população começou a ocupar lugar na 
disseminação de conteúdo (próprio, alternativo, etc.), determinando 
mudanças ainda em andamento em seus formatos e serviços. 

Por conseguinte, percebe-se que são muitos os desafios que o 
novo cenário midiático (composto por televisão, Internet e aparelhos 
portáteis) terá que enfrentar. As possibilidades são diversas e o jogo de 
forças estabelecido, aos poucos, apontará para um cenário com maiores 
convergências ou divergências.  
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2.8 TRABALHOS CORRELATOS 
 
 

Nos últimos anos, a TV digital tem sido foco de vários estudos 
em todo o mundo, o que resulta em um número crescente de publicações 
relacionadas à temática. Dentre as publicações, destacam-se 
principalmente pelo número, autores e grupos sul-asiáticos, brasileiros, 
europeus e norte-americanos. Como por exemplo, a conferência 
EuroITV (European Interactive TV Conference) ou a universidade de 
economia e negócios de Atenas, Grécia, composto, entre outros, pelo 
trio, George Lekakos, Kostas Chorianopoulos e Diomidis Spinelis, 
dedicados a pesquisas sobre design, personalização, usabilidade, entre 
outros, destinados ao uso e desenvolvimento de aplicativos.  

Neste sentido, outro grupo que tem se destacado por suas 
publicações é o responsável pelo desenvolvimento do middleware 
brasileiro GINGA-NCL, liderados por Luis Fernando Gomes Soares. 
Com relação a livros nacionais, cabe destacar o produzido por Valdecir 
Becker e Carlos Montez (2005), intitulado “TV digital interativa. 
Conceitos, desafios e perspectivas para o Brasil” e o de Fernando 
Crocomo (2007), intitulado “TV digital e produção interativa: a 
comunidade manda notícias”.  

Por conseguinte, para o estabelecimento dos 
indicadores/critérios da análise comparativa que se busca realizar no 
presente trabalho, propôs-se a realização de uma pesquisa de revisão 
sistemática da literatura para identificar, selecionar e avaliar as 
pesquisas de relevância para este estudo, desenvolvidas anteriormente, 
para extrair e analisar dados de estudos incluídos na revisão (NHS, 
2001).   

Adotou-se o método quantitativo de pesquisa, com exposição 
em tabelas, nas bases de dados eletrônicas, revistas e anais em 
congressos do SCOPUS e da biblioteca universitária da Universidade 
Federal de Santa Catarina, assim como em produções de artigos e anais 
oriundas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento (UFSC). Para tal, foi utilizado o termo de busca “TV 
digital”, em português e inglês, associados às seguintes palavras-chave: 
usuário; telespectador; celular; dispositivos móveis; transmissão; alta 
definição; arquitetura; hardware; software; negócios; consumidor; 
interatividade; audiência; área de cobertura; e conteúdo. Estas palavras, 
por sua vez, foram definidas segundo relevância e citações em estudos 
bibliográficos, anteriores a esta etapa. 
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Desta forma, na pesquisa realizada no banco de dados da 
biblioteca universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (BU-
UFSC), entre livros, periódicos, dissertações e teses, foram apresentados 
vinte e nove resultados associados à TV digital, em diversas áreas de 
conhecimento, entre os anos de 2004 e 2009, assim dispostos: 

 
Tabela 01 – Resultados TV digital no repositório da BU-UFSC. 

Ano N° de Publicações  Porcentagem 

2004 10 34% 

2005 4 14% 

2006 7 24% 

2007 4 14% 

2008 3 11% 

2009 1 3% 

TOTAL 29 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  
Destes números, onze são publicações referentes a livros, cinco 

referentes a tese, onze referentes a dissertações e dois a periódicos. 
Neste sentindo, dentro das publicações selecionadas foi realizada a 
pesquisa associada às palavras-chave, onde ficou constatado que do 
número total inicial, vinte e seis exploraram entre outros temas a 
interatividade. Vinte e cinco destacaram o conteúdo de forma direta e 
indireta, vinte e três enfatizaram o usuário/telespectador, vinte e dois 
abordaram aspectos econômicos do negócio, vinte publicações 
enfatizaram algum aspecto da difusão, dezoito consideraram algum 
aspecto da arquitetura do sistema, dezessete destacaram características 
da audiência e da área de cobertura, quatorze apresentaram algum tipo 
de estudo relacionado a dispositivos móveis, e doze enfatizaram a alta 
definição.  

Para melhor compreensão, a tabela abaixo apresenta os números 
totais, citados acima, divididos segundo os anos de suas publicações: 
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Tabela 02 – Resultados palavras-chave no repositório da BU-UFSC. 

Ano 
Conteú

do 

 
Interativid

ade 

Arquitetur
a+ 

Hardware+
Software 

Celular+ 
Dispositiv
os móveis 

Usuário+ 
Telespectad

or 

2004 9 7 5 2 8 

2005 3 4 3 3 4 

2006 5 7 6 4 4 

2007 4 4 2 2 3 

2008 3 3 1 2 3 

2009 1 1 1 1 1 

TOTAL 
25 

(86,2%)
26 (89,7%) 18 (62,1%) 

14 
(48,3%) 

23 (79,3%) 

 

Ano 
Alta 

definição 
 

Difusão 

Audiência+ 
Área de 

cobertura 
Negócios 

2004 2 5 5 7 

2005 1 3 3 4 

2006 4 5 4 5 

2007 2 3 2 3 

2008 2 3 2 2 

2009 1 1 1 1 

TOTAL 12 (41,8%) 20 (69%) 17 (58,6%) 22 (75,9%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os resultados apresentados pela base de dados da BU-UFSC 
demonstram que as pesquisas desenvolvidas por discentes e docentes 
desta universidade se encontram em estágio inicial, no que se refere a 
número de publicações de dissertações, teses e livros. Contudo, cabe 
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ressaltar que nem todas as publicações produzidas estão cadastradas na 
base de dados e que apesar disto, a qualidade de alguns dos trabalhos 
analisados, principalmente os voltados para a produção jornalística e 
acessibilidade de aplicações, são muito relevantes para área. 

Corroborando com a pesquisa realizada no repositório da BU-
UFSC, realizou-se uma pesquisa sobre as produções de artigos e anais 
oriundas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento (UFSC), onde foram encontradas doze produções 
relativas à TV digital, entre os anos de 2007 e 2009, assim dispostos: 

 
Tabela 03 – Resultados TV digital no EGC-UFSC. 

Ano N° de Publicações Porcentagem 

2007 1 8,5% 

2008 1 8,5% 

2009 10 83% 

TOTAL 12 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nota-se através da tabela que houve um salto bastante relevante 
no número de publicações no ano de 2009, período onde teve início o 
projeto de formação de recursos humanos para TV digital da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). No contexto das publicações, destacam-se os temas relativos 
a governo eletrônico, educação a distancia, interatividade, metadados e 
convergência midiática, que englobam por sua vez, diversos conceitos 
atrelados ao processo de consolidação da TV digital na sociedade. 

Já na pesquisa realizada na base de dados SCOPUS, a pesquisa 
adotada encontrou, entre artigos (article), revisões (review), livros 
(books) e artigos de conferência (conference papers), 3.985 resultados 
relacionados à TV digital (digital television), em diversas áreas de 
conhecimento, entre os anos de 2004 a 2009. A tabela a seguir, 
demonstra como este total está dividido: 
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Tabela 04 – Resultados TV digital no repositório SCOPUS. 

Ano 
Artig

o 
Revisõe

s 

Artigos de 
conferênci

a 

Livro
s 

Tota
l por 
ano 

Porcentage
m 

2004 180 147 247 0 574 14,4% 

2005 157 154 230 0 541 13,6% 

2006 255 59 293 0 607 15,2% 

2007 260 16 493 0 769 19,3% 

2008 283 16 554 0 853 21,4% 

2009 239 6 396 0 641 16,1% 

Total por 
tipo de 

publicaçã
o 

1374 398 
 

2213 
0 3985

 
100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Neste sentindo, dentro das publicações selecionadas, foi 
realizada uma pesquisa associada às seguintes palavras-chave: content; 
interact*; mobile; architecture; hardware; software; transmission; 
business; personal*; high definition; user; consumer; coverage; e 
audience. Os três pesquisadores com maior número de publicações, no 
período pesquisado, são Lopez-Noves (com vinte), Pagos-Arías, J.J. 
(com vinte) e Yang, Z. (com dezenove). Conseqüentemente, para a 
exposição dos dados associados às palavras-chave, elaborou-se uma 
tabela disposta com os seguintes resultados:  

 

Tabela 05 – Resultados palavras-chave no repositório SCOPUS. 

Ano Content Interact* Mobile Business
High 

definition

2004 110 128 103 44 92 

2005 90 73 113 51 113 
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2006 126 127 176 53 92 

2007 135 177 203 53 98 

2008 198 258 237 66 94 

2009 155 184 203 68 85 

TOTAL 
814 

(20,4%)
947 

(23,7%) 
1035 

(25,9%) 
335 

(8,4%) 
574 

(14,4%) 
 

Ano Archictecture Software Hardware User Consumer

2004 97 102 40 136 141 

2005 92 64 42 101 168 

2006 112 92 39 129 171 

2007 156 93 83 157 189 

2008 203 140 72 228 204 

2009 149 104 61 180 172 

TOTAL 809 (20,3%) 
595 

(14,9%)
337 

(8,4%) 
931 

(23,4%)
1045 

(26,2%) 
 

Ano Coverage Audience Personal* 

2004 18 25 100 

2005 15 4 81 

2006 21 12 91 

2007 23 17 89 

2008 21 40 136 

2009 29 24 110 

TOTAL 127 (3,2%) 122 (3,1%) 607 (15,2%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados apresentados pela base de dados SCOPUS 

demonstram que pesquisadores de todas as partes do mundo, 
interessados na temática TV digital, estão desenvolvendo pesquisas que 
consideram as seguintes características: a mobilidade/portabilidade 
através da exploração de aplicações para dispositivos móveis, design, 
middlewares, entre outros; a interatividade, com diferentes níveis e 
cenários; o consumidor, com foco no usuário/telespectador, 
personalização da entrega de conteúdo e desenvolvimento de serviços 
para incrementar a cadeia de valor; a alta definição de imagem, como 
atrativo diferencial na visualização de determinados conteúdos; o 
conjunto de arquitetura/hardware/software, com proposições, adaptações 
e introduções de novas tecnologias e soluções entrepostas as camadas; e 
alguns aspectos da audiência/área de cobertura, possibilitadas pelos 
diferentes sistemas de difusão existentes e por áreas. 

Constatado os resultados obtidos nas bases de dados SCOPUS e 
da biblioteca universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, 
assim como as publicações do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento, no capítulo 4, serão definidos os 
indicadores/critérios, baseados na pesquisa acima descrita, a serem 
utilizados para a análise comparativa entre IPTV, TVD e WebTV. Cabe 
destacar que é preciso compreender que os conceitos-chave utilizados, 
englobam diversas características que buscam retratar o processo de 
consolidação da TV digital na sociedade, em sua plenitude. 
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3. PADRÕES DIGITAIS DE TELEVISÃO 
 
 

Atualmente há uma grande diversidade de padrões existentes, 
cada qual com suas características de arquitetura, serviços, modelo de 
negócios e disseminação de conteúdo. O conhecimento prévio do 
funcionamento de cada padrão possibilita um melhor direcionamento, 
no momento da escolha das ferramentas a serem utilizadas para 
disseminar o conhecimento por parte das organizações. Portanto, com 
este intuito, foram selecionados três padrões digitais de televisão (IPTV, 
TVD e WebTV) e descritas as suas principais características, baseado 
em pesquisas em periódicos e literatura específica, como pode ser 
observado a seguir.  
 
 
3.1 IPTV   

 
  
 O sistema de IPTV consiste em uma TV por protocolo IP, ou 

seja, oferece uma programação de TV através da Internet, criando uma 
interação entre televisão, vídeo e Internet. Para tanto, depende de uma 
conexão banda larga e permite a entrega de áudio e vídeo com padrão de 
qualidade (QoS), utilizando para isso, um receptor ou set-top box para 
captar o sinal do difusor (que pode ser feita pelo satelite também).  

O serviço de IPTV é composto por provedores de conteúdo, 
provedores de serviço, provedores de acesso e dispositivos de recepção. 
Nesta cadeia, o provedor de serviço é o responsável por fornercer o 
serviço para o telespectador/usuário final, utilizando-se do conteúdo 
adquirido junto ao provedor de conteúdo. Porém, para que estas duas 
etapas sejam estabelecidas, faz-se necessário o papel do provedor de 
acesso, repsonsável pela conexão banda larga. Por ultimo, tem-se a 
figura dos dispositivos de recepção, que pode ser um set-top box ligado 
ao computador, à televisão ou até mesmo dispositivos móveis, como 
celulares, por exemplo.  
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Figura 18 – Modelos envolvidos na cadeia de valor da IPTV. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Geralmente o provedor de serviço adota uma solução de um 

determinado fabricante para contruir a infra-estrutura, localizada em seu 
ambiente, composta por codificadores de vídeo, servidores de vídeo, 
plataformas de gerenciamento de usuários e dispositivos de recepção do 
telespectador/usuário.  

Desta maneira, todos os dados e objetos trafegam de forma 
segura, em uma rede fechada e gerenciada pelo provedor de serviço. 
Porém, o alcance e a abrangência do serviço ficam limitados as redes 
físicas e à localidades atendidas pelos provedores, além da cobrança 
pelo serviço, fatores que representam barreiras em países como o Brasil, 
por exemplo. 

O sistema de IPTV também oferece aos provedores de conteúdo 
novas capacidades, como a publicidade interativa e personalizável, 
baseada em métodos de comercialização. Os provedores de conteúdo 
também irão se beneficiar de novos canais de distribuição e com mais 
fornecedores de conteúdo.  

Outra importante característica, segundo Carney et al. (2006), é 
que a IPTV pode utilizar um sistema de distribuição ponto-a-ponto 
(P2P), que envolve um fluxo independente de conteúdo a partir do 
servidor do provedor para cada usuário/telespectador. Os autores 
explicam que quando um telespectador muda um canal, um fluxo de 
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dados independentes é transmitido a partir do provedor servidor. Os 
usuários podem então controlar o fluxo de vídeo (por exemplo, 
retroceder, avançar, pausar, parar e jogar) e escolher entre uma 
variedade de programação à sua escolha. Este formato de IPTV usa 
tipicamente um set-top box, que decodifica o sinal de vídeo IP e 
converte-o em um sinal padrão de televisão, ou em um objeto visível em 
uma interface de software.  

 

 
Figura 19 – Sistema de distribuição da IPTV. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
O sistema de distribuição da IPTV funciona como uma 

aplicação em banda larga, com requisitos específicos de rede. Dentre os 
componentes destaca-se o headend, sistema semelhante à centrais de 
operadoras telefônicas, de custo elevado, responsável por processar e 
distribuir o conteúdo (aúdio, vídeo e dados).  

O processo consiste em decodificar as entradas MPTS (Multipe 
Program Transport Streams) em um receptor trasncoder integrado, para 
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assegurar que o conteúdo possa ser processado para disfusão. Cabe 
ressaltar que ao contrário dos sistemas tradicionais de televisão, o 
padrão de IPTV não envia todos os conteúdos ao mesmo tempo aos 
usuários, utilizando uma arquitetura SDV (Switched Digital Video), que 
envia uma taxa constante de bit para cada usuário. Nesta etapa, uma das 
mais importantes do headend, ocorre a conversão da taxa de bits 
variáveis em constante, pois estas redes de acesso e transporte requerem 
esta característica, segundo Ramos (2007). Já no processo de 
demultiplexação, os canais MPTS são convertidos em fluxo simples, 
conhecido como STPS (Single Program Transport Streams), que podem 
ser manipulados ou adicionados de outros conteúdos.   

Para compressão e codifcação do conteúdo STPS é utilizado o 
padrão MPEG. Devido ao maior poder de compressão e o fato da maior 
parte das redes de acesso de IPTV utilizar tecnologia ADSL, existe uma 
tendência no uso do MPEG-4, apesar do MPEG-2 ser ainda bastante 
utilizado. Dando continuidade ao processo, o conteúdo é encapsulado, 
podendo ser feito através de IP/Ethernet e/ou ATM (Asychronous 
Transfer Mode), que se refere em fibras óticas e redes FTTH/FTTP.  

Após a codificação, o conteúdo é entregue a um itegrador de 
serviço, que segundo Ramos (2007, p.24), “pode ser um switch ATM, 
switch Ethernet, switch multiprotocol ou um BLC”. Este integrador é o 
responsável por distribuir o conteúdo pela rede, que, uma vez entregue 
na rede de difusão da operadora é distribuído segundo o perfil do 
usuário/telespectador.  

Segundo Ramos (2007), o middleware da IPTV inclui 
aplicações relativas ao gerenciamento do usuário (histórico de 
informações); guia de programação e serviços (ESG) com vídeos sob 
demanda; sistemas de entrada de ordem, que controla as transações dos 
usuários/telespectadores; relatórios de uso; interface de aplicação, que 
controla as aplicações (e-mail, correio de voz, gravação de vídeo, etc.) 
solicitadas pelo usuário/telespectador; e de segurança e autenticação. 
Para maiores detalhes sobre a arquitetura de alto nível, consultar OIPF 
(2009). 

Assim como nos sistemas de transmissão de TV digital 
terrestre, existem alguns padrões tecnológicos de IPTV (Microsoft TV 
IPTV Edition, Cisco IP/TV Solutions, Orca Interactive Rightv, Envivio 
MPEG-4/H264 IP Television Solutions, entre outros), com histórico de 
atuação na área. Um dos grandes desafios da IPTV diz respeito a 
padronização, pois, não há, por exemplo, nenhum padrão de middleware 
definido, até o momento. Prevalecendo, portanto, soluções proprietárias 
(Minerva iTVManager, Microsoft/Alcatel TV, MediaHighway, iViewTV, 
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Evo Client, Envivio 4Front IPTV Middleware, Bstream Middleware,  
entre outros), como pode ser visto com mais detalhe em Cruz; Moreno; 
Soares (2008).  

Neste sentido, alguns esforços tem sido feitos para se criar uma 
padronização. Dentre os grupos existentes, destaca-se um composto por 
58 empresas (Ericsson, D-Link, Canal +, BBC, Intel, LG, Sun, Philips, 
Sony, Nokia, Pirelli broadband solutions, Telefonica, entre outros), cujo 
objetivo é propor soluções conjuntas, interoperáveis e convergentes. 
Este grupo é conhecido como Open IPTV Fórum e foi criado em 2007 
para fornecer uma solução de IPTV que permita uma experiência "plug 
and play" para os usuários finais, preenchendo uma lacuna da indústria e 
tornando-se independente da tecnologia que está por trás dele. Para isso 
o fórum cria ferramentas que buscam tornar o sistema televisivo por IP, 
voltado para o mercado de massa. Portanto, as especificações são 
baseadas em tecnologias existentes e padrões abertos que buscam 
simplificar e acelerar as implantações de tecnologias IPTV e ajudar a 
maximizar os benefícios da IPTV para os consumidores, operadores de 
rede, provedores de conteúdo, provedores de serviços, fabricantes de 
eletroeletrônicos e fornecedores de infra-estrutura de rede. Contudo, o 
fórum ainda não apresenta nenhuma previsão relativa à padronização de 
middleware. 

Talvez este fato deva-se a certificação emitida em 2009, pela 
União Internacional para as Telecomunicações (ITU), agência 
regulatória das Nações Unidas para questões de telecomunicações e 
tecnologia da informação, na qual o ambiente Ginga-NCL e a linguagem 
NCL/Lua, surgem como a primeira recomendação internacional para 
suporte à interação e multimídia para dispositivos de IPTV, sob a 
nomenclatura H.761. 

Apesar das características técnicas divergentes apresentadas 
sobre o padrão, muitos pesquisadores afirmam que IPTV é 
definitivamente a tendência para o futuro dos serviços de televisão, uma 
vez que, o padrão será adotado pelas operadoras de telefonia, com 
liquidez financeira incomparavelmente superior aos grupos de 
comunicação, e que teoricamente, poderão entrar no mercado da TV por 
assinatura. Esta configuração representa que uma organização ficará 
respoonsável pelo provedor de serviço e de acesso.  

Neste sentido, o modelo de negócios da IPTV possui a 
vantagem de poder explorar comercialmente seus serviços, tais como o 
vídeo sob-demanda. A oferta do conjunto do 4Play, permite que as 
operadoras fidelizem a sua base de assinantes de Internet banda larga e 
consigam ampliar o seu mercado para novos assinantes.  
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Adicionalmente, a IPTV representa uma excelente oportunidade 
para as operadoras de TV a cabo, pois possuem a economia agregada 
pela tecnologia IP, que permite até dobrar o número de canais 
disponíveis. Neste sentido, trata-se da convergência entre a programação 
televisiva e a capacidade de interatividade da Internet. 

Neste sentido, para melhor compreensão, a seguir é apresentada 
a infra-estrutura da cadeia de valor, conforme ilustra a figura 20:   

 

 
Figura 20 – Infra-estrutura da cadeia de valor da IPTV. 
Fonte: Traduzido de Harris; Ireland, 2005. 

 
Um aspecto interessante levantado por Harris; Ireland (2005) 

está relacionado à criação do conteúdo não ser feita de forma igual. Por 
exemplo, o movimento rápido de programa de esportes pode exigir mais 
largura de banda que o movimento lento, como em um programa de 
notícias estática.  Neste sentido, a codificação é um processo necessário, 
com tecnologias avançadas, como a compressão do MPEG-4 ou o 
Windows Media VC1, superiores a MPEG-2 utilizado nos padrões de 
satélite e cabo, que pode ajudar a reduzir a largura de banda necessária 
para fornecer um fluxo de vídeo padrão ou de alta definição em até 
50%.  

O padrão IPTV pode operar com um fluxo de conteúdo linear 
ou sob-demanda. Segundo Harris; Ireland (2005), a programação linear 
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é um serviço semelhante ao tradicional, que oferece uma variedade de 
canais estruturados em torno de níveis de serviço, básico e avançado, e 
que representam, por sua vez, a programação completa do canal 
televisivo. Assim, o conteúdo pode ser definido como linear, pois os 
usuários/telespectadores devem se adaptar à grade de programação, a 
exemplo do estilo tradicional que existe atualmente na TV a cabo, 
satélite e terrestre. 

Já na configuração do conteúdo sob-demanda, disponíveis 
atualmente para alguns serviços por assinatura, são oferecidos uma 
ampla gama de opções de programação, como por exemplo, de filmes, 
de esportes, entre outros. A programação é transmitida sob-demanda 
para o usuário/telespectador, a partir de um sistema de servidor de vídeo 
que envia o sinal para um dispositivo de recepção ou set-top box. 
Conforme Harris; Ireland (2005) afirmam, muitos acham que este 
modelo é o futuro do consumo de conteúdo de vídeo. 

Assim, na transmissão linear tradicional, o conteúdo é 
transmitido a todos, consumindo uma quantidade específica do espectro, 
independente de ser visto ou não. No entando, dentro da estrutura de 
IPTV, os canais lineares são entregues apenas quando solicitado por um 
usuário/telespectador, um bloco de canais populares são transmitidos, 
mas pode ser comutada quando solicitada a largura de banda para 
qualquer outra coisa. Essa noção de conteúdo unidirecional, ao contrário 
do conteúdo de radiodifusão, permite a IPTV entregar a programação 
para o lar, oferecendo uma programação praticamente ilimitada de 
canais, com padrão em alta definição. Ou seja, enquanto a banda larga 
em casa é suficiente, o conteúdo linear e sob-demanda é acessado a 
partir de uma biblioteca, sempre crescente de conteúdo. 

Neste contexto, segundo Carney et al. (2006), os provedores de 
conteúdos de IPTV trabalham com bundles, ou seja, pacote de serviços 
associados, dando prioridade ao conteúdo disponível para o assinante. O 
conteúdo é um dos fatores mais importantes para a boa qualidade dos 
canais, já que o assinante busca a diversidade e interatividade, que 
diferencia o padrão da TV por assinatura tradicional. Os autores relatam 
que atualmente, os provedores de conteúdos buscam estabelecer 
parcerias com os grandes produtores de cinema e TV, principalmente os 
norte-americanos, indianos e chineses. 

Servidores e arquitetura de armazenamento são fundamentais 
para uma implantação bem sucedida de um sistema IPTV e para entrega 
de conteúdos lineares e sob-demanda com qualidade. No ambiente sob-
demanda é necessário maiores cuidados para adotar as melhores 
soluções escaláveis da sua classe, pois este serviço está crescendo em 
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importância e maiores bibliotecas de conteúdo fazem-se necessárias 
para o sucesso desta transição na maneira de entregar o conteúdo.  

Um aspecto interessante levantado por Harris; Ireland (2005) 
está relacionado à largura de banda necessária para transmissão de vídeo 
em alta definição. Os autores afirmam que uma velocidade média de 
download de 8 Mbps, alcançável com a tecnologia ADSL, é suficiente 
para a definição do padrão de serviços de IPTV, mesmo utilizando o 
menos eficiente MPEG-2. Entretanto, segundo dados mais recentes da 
Teleco (http://www.teleco.com.br /IPTV.asp), mesmo se utilizado o 
padrão MPEG-2, com mais utilizadores, a demanda ficaria entre 3 e 4 
Mbit/s de banda. Já com a utilização do MPEG-4 a exigência banda 
diminuiria para 1,5 e 2 Mbit/s, aproximadamente.  

Destarte, é interessante ressaltar que a IPTV dispõe sempre de 
duas vias de comunicação, oferecendo uma verdadeira interatividade 
entre o utilizador e o sistema. Outros recursos interessantes que estarão 
disponíveis para o usário, será o atendimento de uma chamada 
telefônica na televisão, possibilitando a visualização da imagem da 
pessoa com quem fala, os serviços de compras/comércio eletrônico, chat 
TV, entre outros.  

Segundo Ramos (2007), os desafios encontrados para a 
expansão do serviço estão além de questões regulatórias, demanda de 
Internet banda larga de qualidade e a oferta deste serviço em diversas as 
regiões. Outro grande desafio para os provedores de conteúdos é criar 
uma proteção contra pirataria, já que o assinante tem a possibilidade de 
programar os conteúdos, horários de exibição e até mesmo gravar, 
utilizando o receptor. Neste sentido, o MPEG-21 já provê algumas 
funções relacionadas a direitos autorais. 

Percebe-se que há uma profunda modificação no mercado de 
comunicações e de entretenimento. Em termos técnicos, o sistema de 
IPTV cria as convergências necessárias, entre as mídias tradicionais e a 
web, através da oferta de serviços que proporcionam satisfação para 
todos os envolvidos na cadeia. 

Destarte, é possível apontar que este padrão televisivo pode ser 
potencialmente utilizado para disseminar conhecimento produzido pelos 
grandes grupos de telecomunicações, nacionais e internacionais. 
Ademais, este padrão também pode ser utilizado por pequenas, médias e 
grandes produtoras de conteúdo, como plataforma de disseminação e 
compartilhamento através da venda de seu produto para a emissora. 
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3.2 TVD TERRESTRE 
 
 

O sistema de TVD terrestre (TV Digital) consiste em um padrão 
que utiliza tecnologias específicas para modulação e compressão do 
envio do sinal (vídeo, áudio e dados) ao um receptor ou set-top box, 
proporcionando alta resolução da imagem, maior quantidade de 
conteúdo para um mesmo canal-freqüência, melhor qualidade de som, 
portabilidade, mobilidade e interatividade, como destacam os autores 
Cosentino (2007), Zuffo (2003), entre outros.  

Neste padrão, é possível assistir múltiplos programas ao mesmo 
tempo, além de receber o sinal em aparelhos móveis, como o celular, 
por exemplo. Assim como na IPTV e na WebTV, na TVD será possível 
criar um perfil do usuário, segundo informações cedidas pelo mesmo ou 
criá-lo através de rastreamento, possibilitando inúmeras ações de 
marketing personalizado, focado em grupos específicos de 
relacionamento.  

Dentre as aplicações possíveis, destaca-se os serviços 
interativos, a qualidade na resolução da imagem, a 
portabilidade/mobilidade e sua utilização para fins educacionais, através 
da educação a distância.  

O modelo de negócios na TVD, ao que tudo indica será 
baseado, em princípio, nos modelos já existentes dos grandes grupos de 
comunicação de rádio e televisão. Logo, seu foco será na venda de 
espaços publicitários e no oferecimento de serviços. 

Dentre todos os componentes-padrões da TVD, o middleware é 
o principal elemento e provavelmente o mais divergente, se o foco da 
análise for a padronização. Isto se deve ao fato de que o mesmo 
apresenta grande diversidade de modelos disponíveis no mercado. Ele é 
o responsável por introduzir na televisão a interatividade, os textos e os 
gráficos, porém, para se obter esta interatividade são necessárias várias 
características e funcionalidades do ambiente web, tais como, 
representação gráfica, navegação, identificação de usuário, entre outras 
(características peculiares da IPTV e da WebTV).  

Devido à características geopolíticas, econômicas e 
tecnológicas, atualmente existem três padrões de TVD utilizados como 
base para outros padrões no mundo, divididos em: ATSC, DVB e ISDB. 
A seguir são apresentadas resumidamente, para maior esclarecimento, as 
principais características dos padrões acima relacionados.  

 
 ATSC (Advanced Television System Comitee) 
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É um padrão de tecnologia digital desenvolvido nos Estados 

Unidos, iniciada em 1982 e composta por cerca de 170 membros, 
incluindo fabricantes de equipamentos, operadores de redes, 
desenvolvedores de software e órgãos de regulamentação. Em 
funcionamento nos EUA desde 1998, ele também já foi adotado por 
outros países como o Canadá e Coréia do Sul. Estima-se que possui um 
mercado atual de 267 milhões de televisores.  

Nesse sentido, o padrão é formado por um conjunto de 
documentos que definem os diversos padrões adotados, relacionados à 
transmissão, codificação, transporte e middleware. A figura 21 apresenta 
o diagrama em blocos do padrão. 
 

 
Figura 21 – Sistema ATSC. 
Fonte: Paes; Antoniazzi, 2005. 

 
O padrão ATSC-T (Terrestre) teve como foco de seu sistema, o 

conteúdo audiovisual em alta definição (HDTV). A opção deste 
consórcio garante a uma excelente resolução de imagem (High 
Definition), porém restringe a capacidade de transmissão a um só 
programa por canal. Em sua versão atual, ele não permite aplicações 
móveis e portáteis, devido a um conjunto de características, tais como a 
modulação, o entrelaçamento temporal e a inflexibilidade na 
configuração dos parâmetros de transmissão, que causam uma baixa 
imunidade ao multipercursor, afetando a recepção em campo (outdoor) 
e interiores (indoor).  

O ATSC utiliza como padrão para a codificação do sinal de 
vídeo e multiplexação de fluxos elementares, o MPEG-2, enquanto que 
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para a codificação de áudio utiliza o Dolby AC-3. Um sistema de 
modulação conhecido como 8-VSB é utilizado para a camada de 
transporte, no caso da radiodifusão terrestre e ocupa uma largura de 
banda que varia de 6 a 8 MHz. 

Os vários fluxos elementares de vídeo, áudio e dados na entrada 
do multiplexador, caracterizam um ou mais programas. A saída do 
multiplexador MPEG-2 é um fluxo de 19,8Mbps. Esse feixe pode ser 
aplicado a um modulador 8-VSB, 64-QAM (padrão preferido para 
transmissão via cabo) ou QPSK (padrão preferencial para satélite). O 
fluxo MPEG-2 é composto por blocos de 188 bytes cada, sendo o 
primeiro byte o de sincronismo. O middleware utilizado é o DASE 
(DTV Application Software Environment) que similarmente ao MHP, 
adota o JAVA como mecanismo para facilitar a execução de aplicações 
interativas e linguagens declarativas, tais como o JavaScript e o HTML. 

 
 DVB (Digital Vídeo Broadcasting) 

 
Desenvolvido por um consórcio europeu, iniciado em 1993, 

composto por mais de 300 membros, para transmissão de TV digital. 
Atualmente este consórcio detém um mercado atual, de 
aproximadamente 270 milhões de receptores que é composto e adotado 
por mais de 35 países, entre eles países da Europa, Austrália, Índia, 
África do Sul, entre outros, conforme ilustra a figura 22 retirada do 
artigo de Paes; Antoniazzi.  
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Figura 22 – Distribuição geográfica do DVB no mundo. 
Fonte: Paes; Antoniazzi, 2005. 

 
O objetivo do projeto DVB, segundo Fernandes; Lemos; 

Silveira (2004), é especificar uma família de padrões mundiais para 
sistemas de TV digital interativa, que inclua a transmissão do sinal e 
serviços de dados associados.  Este padrão admite uma gama variada de 
modos de transmissão, tais como o DVB-T (radiodifusão), o DVB-C 
(difusão por cabo), o DVB-S (difusão por satélite) e DVB-MC 
(transmissão via microondas operando em freqüências de até 10GHz); e 
DVB-MS (transmissão via microondas operando em freqüências acima 
de 10GHz). 

  O DVB-T (ETSI, 2001) pode operar em canais de 6, 7 ou 8 
MHz e adota a modulação COFDM  (Coded Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing), cuja taxa de transmissão pode variar entre 5 e 
31,7 Mbps, dependendo dos parâmetros utilizados na codificação e 
modulação do sinal. 

 Apresenta resoluções que variam de 240 a 1080 linhas, 
segundo as especificações exigidas por cada padrão. Seguindo o 
exemplo do ATSC, o padrão DVB é formado por um conjunto de 
documentos que definem os diversos padrões adotados, incluindo os 
relacionados à transmissão, transporte, codificação e middleware (ETSI, 
2001). A figura 23 retirada do artigo de Paes; Antoniazzi (2005) ilustra 
como a arquitetura do padrão está composta.  
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Figura 23 – Sistema DVB. 
Fonte: Paes; Antoniazzi, 2005. 

 
Já o DVB-C, segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004, p.25), 

adota a modulação 64-QAM. “O termo 64 é a constelação do esquema 
de modulação, que representa o número de símbolos possíveis”. O 
número de símbolos determina o número de bits associados a cada 
símbolo transmitido. Nesse sentido, a modulação 64-QAM transporta 6 
bits por símbolo, pois com 64 símbolos é possível representar as 64 
combinações possíveis de 6 bits.  

O DVB-S, por sua vez, recomenda a modulação QPSK. Para a 
radiodifusão terrestre por microondas, cujas freqüências abaixo de 10 
GHz (MMDS), recomenda-se a modulação 16, 32 ou 64-QAM. Já para 
freqüências acima de 10 GHz (LMDS), recomenda-se a modulação 
QPSK.  

Dentro do padrão europeu de TV digital, o conteúdo 
audiovisual pode ser visto em três diferentes configurações de qualidade 
de imagem, o HDTV (1080 linhas), o EDTV (480p linhas) e o SDTV 
(480 linhas). As duas últimas configurações permitem a transmissão 
simultânea de quatro programas por canal, em média. É utilizado como 
padrão para codificação do sinal de áudio e vídeo e para a camada de 
multiplexação o MPEG-2.  
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O DVB utiliza pilotos espalhados (scaretered-pilots) para 
estimação e sincronização de canais. Outra importante característica 
devido ao tipo de modulação utilizada é a possibilidade de construção de 
redes de freqüência única (SFN – Single Frequency Network). Ou seja, é 
possível utilizar uma rede de antenas transmissoras de pequena potência, 
operando no mesmo canal, transmitindo o mesmo conteúdo, 
sincronizadas pelos relógios dos transmissores através de um satélite e 
com a distribuição da programação entre as transmissoras sendo feito 
através de qualquer tecnologia (ATM, SDH ou mesmo PDH), ao invés 
de ter somente uma antena transmissora de grande potência cobrindo 
uma região ampla.   

 
 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) 

 
Desenvolvido desde a década de 70 no Japão pelo consórcio 

DIBEG (Digital Broadcasting Experts Group), com o suporte da 
emissora pública japonesa NHK. Entrou em operação comercial na 
região de Tóquio em 2003 e possui um mercado de aproximadamente 
100 milhões de televisores.  

O objetivo do grupo DiBEG é promover e especificar o sistema 
de difusão terrestre de TV digital japonês. O padrão ISDB é apontado 
por pesquisadores, como o mais flexível por apresentar melhores 
respostas as necessidades de mobilidade e portabilidade, transmissão de 
dados e alta definição de imagem.  

Assim como os padrões DVB e ATSC, o ISDB permite 
variadas configurações para a camada de transmissão, definindo 
diferentes esquemas de modulação para transmissão terrestre, por cabo e 
satélite. Na radiodifusão terrestre, a especificação ISDB-T pode operar 
com canais de 6, 7 ou 8 MHz e, da mesma forma que o padrão DVB, 
utiliza a modulação COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing). Contudo, existem algumas variações, que alcançam uma 
taxa de transmissão que varia entre 3,65 e 23,23 Mbps. Para as redes de 
televisão a cabo e as transmissões por satélite, o padrão ISDB adota as 
modulações 64-QAM e 8-PSK, respectivamente.  

  O ISDB é projetado para suportar sistemas hierárquicos com 
múltiplos níveis, podendo ser usado, por exemplo, para prover 
simultaneamente recepção de baixa taxa de dados sob condições móveis 
excepcionalmente difíceis, taxa de dados intermediária (SDTV) para 
recepção estática e alta taxa de dados (HDTV) para boas condições de 
recepção. 
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Ele é baseado no sistema de transmissão europeu, o mais 
utilizado no mundo, e difere do mesmo por permitir a convivência da 
televisão de alta definição com a recepção móvel. A figura 24 retirada 
do artigo de Paes; Antoniazzi (2005) ilustra o padrão. 
 

 
Figura 24 – Sistema ISDB. 
Fonte: Paes; Antoniazzi, 2005. 

 
Como ocorre em outros padrões de TV digital, o ISDB utiliza o 

padrão MPEG-2 para a codificação de vídeo e para a camada de 
multiplexação. Para a codificação de áudio, o padrão adotado é a 
variante MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding).  

É possível dizer que o sistema ISDB-T é uma evolução do 
sistema DVB-T, porém foram acrescentadas algumas implantações, 
como por exemplo, um “Interleaver” temporal para melhorar o 
desempenho na presença de interferências concentradas, tais como o 
ruído impulsivo, a banda de RF de 6MHz, subdividida em 13 segmentos 
independentes, com a possibilidade de serem enviadas 3 programações 
diferentes ao mesmo tempo (por exemplo, uma em QPSK, outra em 
16QAM e outra em 64QAM). O modo 4K, mais adequado para uma 
programação combinando recepção fixa/móvel/portátil, e o método de 
modulação DQPSK “Differential Quaternary Phase Shift Keying”. 

 
 ISDB-TB - SBTVD 

 
Dentro deste contexto, o Sistema Brasileiro de TV digital 

(SBTVD) foi instituído pelo decreto presidencial 4.901, de 26 de 
novembro de 2003. Em 2006, o governo anunciou a preferência pelo 
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padrão japonês que foi justificada pela capacidade do sistema 
proporcionar alta definição e interatividade, tanto para terminais fixos 
como móveis, permitindo que o público assista TV em celulares, por 
exemplo. Muitas discussões estão acontecendo desde então e alguns 
pesquisadores acreditam que o governo brasileiro não optou somente 
por uma transição tecnológica, pois o decreto defende a inclusão social e 
digital, a diversidade cultural do País e visa à democratização da 
informação. Porém, outros autores acreditam que a escolha do modelo 
foi uma decisão política e não visou o melhor padrão. 

Discussões à parte, o SBTVD, também conhecido como ISDB-
TB, é um padrão de transmissão desenvolvido no Brasil, tendo como 
base o sistema terrestre japonês ISDB, acrescentado de tecnologias 
desenvolvidas por pesquisas de universidades brasileiras. Algumas 
modificações foram feitas, como por exemplo, o padrão para a 
codificação de vídeo adotado é o MPEG-4 e o padrão de áudio é o HE-
AAC v2, também conhecido como AAC+. Os padrões de codificação de 
vídeo e áudio utilizados nas transmissões móveis são semelhantes aos 
utilizados no sistema japonês, o H.264 Baseline Profile para o vídeo e 
AAC-LC (low complexity) para o áudio. 

Uma das características possibilitadas pelo padrão brasileiro é a 
multi- programação, ou seja, no lugar da emissora transmitir um único 
programa em alta resolução, será possível realizar a transmissão de 
quatro programas diferentes em resolução padrão (640x480 pixels), 
semelhante ao DVD. Outra possibilidade é a mobilidade, que permitirá a 
recepção móvel gratuita, tanto em celulares como em veículos em 
movimento. Este serviço de recepção portátil é conhecido como one-
Seg. 

As transmissões do novo padrão iniciaram-se em Dezembro de 
2007, em São Paulo e posteriormente, em Belo Horizonte e no Rio de 
Janeiro. Em princípio, através do middleware Ginga 
(http://www.ginga.org.br/), que até o presente momento não foi 
totalmente definido, os serviços interativos estarão disponíveis com 
promessas de excelentes e complexas possibilidades, através das 
linguagens interoperáveis adotadas, as de programação declarativa, 
orientada a execução de aplicativos, NCL (Nested Context 
Language)/LUA (http://www.ncl.org.br/) e a de programação 
procedural, orientada ao objeto, JAVA (http://ginga.lavid.ufpb.br/). 
Devido a este fato, os receptores ou set-top boxes produzidos neste 
primeiro momento deverão ser atualizados (substituídos) assim que 
forem finalizados estes processos. 
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Destarte, é possível apontar que independentemente do modelo 
adotado (ATSC, DVB, ISDB, SBTVD), este padrão televisivo pode ser 
potencialmente utilizado para disseminar conhecimento produzido pelos 
grandes grupos de comunicação e de caráter governamental, assim como 
por organizações de grande poder aquisitivo, capazes de comprar um 
horário na grade de programação, como ocorre por parte de algumas 
religiões, por exemplo. Ademais, este padrão também pode ser utilizado 
por médias e grandes produtoras de conteúdo, como plataforma de 
disseminação e compartilhamento através da venda de seu produto para 
a emissora. 

 
 

3.3 WEBTV 
 
 
O sistema de WebTV é uma forma de transmissão televisiva 

pela web. O sinal é captado e digitalizado por softwares que enviam para 
um servidor de streaming (fluxo contínuo) e posteriormente para uma 
página na Internet.  Por conseguinte, não se faz necessário o uso de um 
set-top box ou receptor específico, como nos sistemas apresentados 
anteriormente, pois utiliza a estrutura de hardware e software do 
computador. Basta ter um computador conectado à Internet para ter 
acesso à programação, que pode ser linear (ao vivo por streaming/fluxo) 
ou própria, através de download. 

Neste contexto, é possível montar uma programação para ser 
enviada por download, contudo, não há garantia de qualidade de entrega 
e tampouco sobre a qualidade da resolução de imagem, que pode variar 
de acordo com o canal, pois depende de toda a infraestrutura. Um 
aspecto interessante deste modelo é que qualquer pessoa com a infra-
estrutura mínima exigida pode produzir conteúdo e disseminá-lo através 
do sistema.  

Entretanto, existem algumas recomendações para que o 
programa funcione corretamente, como evitar a utilização de programas 
P2P (emule, torrent) no mesmo momento em que assiste à televisão, 
pois nesta situação, estes programas disputam a banda de sua conexão, 
interferindo no bom funcionamento de ambos os programas. Alguns 
modelos de WebTV apresentam uma indicação de cor, ao lado de cada 
canal, fazendo referência a qualidade da conexão. 

O conteúdo é bastante diversificado e varia de acordo com o 
canal (página) ou software que reúne diversos canais. O 
usuário/telespectador tem acesso a conteúdos exclusivos, geralmente de 
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curta duração, segmentados segundo preferências de grupos, 
intercâmbio de conteúdo entre usuários, filmes, vídeos-clipe musicais, 
programações da televisão tradicional (nacional e internacional) e até 
mesmo de programas mais antigos, que marcaram uma determinada 
época. A resolução da imagem também varia de acordo com o canal, 
havendo canais “mais pesados” que exigem uma conexão mais rápida. 

A princípio, a WebTV não teve como foco a exploração 
econômica do conteúdo por ela transmitido, e foi utilizada mais como 
ferramenta de marketing, isto é, para fixar marcas no mercado e 
estabelecer relações com os usuários/consumidores. Pode-se dizer que 
sua principal utilização continua sendo destinada a esse fim, contudo, 
com a popularização do serviço na web, aos poucos, iniciou-se a 
exploração comercial dos serviços e atualmente já é possível notar o 
aumento no surgimento de canais (páginas) com conteúdo de acesso 
restrito a assinantes. 

Neste sentido, devido ao sucesso entre os jovens e o aumento da 
demanda pelos serviços, algumas WebTV já começam a explorar 
comercialmente seus espaços, com a venda de espaços para anúncios 
publicitários distribuídos pela página/canal e durante o carregamento do 
fluxo de vídeo, ou seja, antes de sua exibição. Conseqüentemente, houve 
um aumento na oferta e uma grande variedade se encontra disponível, 
diferenciando-se não só pelo conteúdo, como pela interface, serviços, 
qualidade de imagem, entre outros aspectos.  

Um dos modelos mais conhecidos no mundo é o portal de 
vídeos YouTube, que possui como exigência apenas um navegador com 
suporte a tecnologia flash e uma conexão com pouca banda para 
carregar o vídeo. Permite a qualquer usuário divulgar seu vídeo e 
realizar anotações sobre o conteúdo. Possui em seu repositório um vasto 
repertório, inclusive vídeos com alta definição de imagem. O seu poder 
como “canal ou emissora”, pode ser notado com a utilização de vídeos 
armazenados em seu domínio e exibidos nos mais variados programas 
da televisão tradicional. Porém, o modelo não apresenta programação 
fixa e contínua, comum ao modelo televisivo convencional.  

Seguindo o mesmo modelo de repositório de vídeos, o 
Megaupload, serviço líder de entrega e armazenamento on-line 
(Disponível em: http://www.megaupload.com/. Acesso em: 15 Dez. 
2009), se apresenta, entre outras características, como uma alternativa 
que disponibiliza recursos de multi-linguagens, que permite assistir ao 
conteúdo na língua materna, a característica de assistir o vídeo do ponto 
onde o usuário/telespectador desejar, sem que seja necessário o 
carregamento no buffer, disponibilização de diversos reprodutores de 
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vídeos personalizáveis e ajustáveis ao design da página ou blog, entre 
outros. O acesso ao conteúdo pode ser feito mediante uma associação 
livre (gratuita) ou premium (mensalidade, anuidade ou acesso vitalício). 
Neste sentido, destaca-se o sistema de prêmios baseados em pontuação 
por download, destinada aos associados premium. 

Outro modelo bastante difundido é o Joost, dos mesmos 
criadores dos programas KaZaa e Skype, cuja intenção é revolucionar o 
mundo digital através da televisão via Internet. Diferentemente da maior 
parte das WebTV, o Joost é voltado apenas para grandes emissoras de 
televisão que desejam divulgar seus programas, e mesmo assim é 
preciso obter uma licença junto ao fabricante para poder divulgar o 
conteúdo. O modelo de negócios está voltado à exploração do conteúdo 
e na venda de espaços publicitários. Uma de suas desvantagens é que 
todo conteúdo disponibilizado está em inglês, não havendo opções de 
outro idioma. 

Os vídeos possuem alta-definição de imagem e os canais são 
divididos por gênero. Possui um esquema de funcionamento semelhante 
aos clientes P2P via torrent, ou seja, a transmissão de vídeo é realizada 
de usuário para usuário em pequenos segmentos. Desta maneira, cada 
usuário/telespectador ao visualizar um conteúdo no Joost, 
automaticamente, realiza a retransmissão para outras pessoas, formando 
um ciclo capaz de garantir a velocidade e estabilidade da rede. Para 
tanto, basta o usuário/telespectador possuir navegador com suporte a 
tecnologia flash e conexão com a Internet banda larga de pelo menos 1 
Mb/s.  

O programa é baseado na tecnologia P2PTV e possui recursos 
de atualizações de notícias, fóruns de discussão, avaliações de shows, e 
sessões de chat multiusuário, possibilitadas através do uso de 
sobreposições Widget, semitransparentes. 

A versão atual do software está baseado na tecnologia 
XULRunner e a gestão de áudio utiliza o ZAP Media Kit. A camada peer 
to peer (P2P) de vídeo sob demanda foi desenvolvida pela empresa 
Joltid, já a camada P2P de vídeo ao vivo foi desenvolvida a partir do 
zero. A reprodução de vídeo utiliza o CoreCodec, CoreAVC e 
decodificador de vídeo H.264. 

Assim como muitas aplicações na web, o Joost possui licença 
de fonte aberta e incentiva os outros desenvolvedores a criar ferramentas 
para a sua plataforma televisiva, denominada TV 2.0. 
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Figura 25 – Interface Joost 
Fonte: Baixaki - http://www.baixaki.com.br/download/joost.htm 

  
A interface do Joost é moderna e segue a lógica utilizada na 

navegação web, com um guia de canais e gêneros do lado esquerdo e 
preferências do usuário/telespectador (função para adicionar os canais 
preferidos e ter acesso rápido aos mesmos) do lado direito. Na parte 
superior existe um logotipo referente ao canal que se assiste e um 
quadrado, que simboliza o menu principal de programação e opções. 
Possui recursos de avanço, retrocesso e pausa, campo para pesquisa e 
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um sub-menu de visualização rápida, com informações sobre o 
conteúdo, apresentado durante a reprodução do vídeo. Ao desligar, o 
programa funciona como as televisões tradicionais, sintonizando sempre 
o último canal ou programa assistido. 

Cabe ressaltar que apesar do encerrado pelo 
usuário/telespectador, o programa se mantém na barra de sistema, ao 
lado do relógio, operando como retransmissor de conteúdo. Por 
conseguinte, para liberar completamente o uso de banda, faz-se 
necessário desligar o programa na opção Exit.  

Outro modelo que merece ser ressaltado é o JustinTV, cujo 
conteúdo é apresentado diretamente na página web, sem necessidade de 
instalação de softwares adicionais. Possui programação (conteúdo) 
própria, web chat, além de contar com vídeos armazenados no YouTube 
e seguir o modelo de interface comum à muitas outras WebTV, 
conforme ilustra a figura 26: 

  

 
Figura 26 – Interface JustinTV 
Fonte: JustinTV - http://pt-br.justin.tv/petersanderstead 

 
Alguns outros modelos, como o Joost, exigem a instalação de 

software ou plugin no navegador e chegam a transmitir mais de 2500 
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canais de todo o mundo, disponível em diversos em idiomas, como é o 
caso da Firefox TV, por exemplo. Este plugin do navegador Firefox 
possui, por sua vez, outros plugins para tornar possível sua visualização 
em diferentes sistemas operacionais.  

Geralmente os softwares para instalação da WebTV são 
disponibilizados para sistema operacional Windows, com requerimento 
mínimo de navegador Internet Explorer 6 ou superior (Firefox, Chrome) 
e Windows Media Player 9 ou superior.  

Outro exemplo de grande destaque neste cenário é o 
MegaCubo, disponível em português, espanhol e inglês, cujas 
funcionalidades disponibilizadas são: 

 
 Dados sobre a audiência dos canais, entre os usuários do 

programa; 
 Classificação dos canais indicada por cores, conforme a 

velocidade de conexão, onde os canais marcados com a cor 
verde são os mais leves; 

 Atualização automática de links; 
 Suporte a transmissões P2P; 
 Busca de vídeos no Youtube; 
 Dados sobre cada canal, tais como descrição, taxa de bits e site 

do canal; 
 Menu com canais disponíveis e personalização do menu 

(favoritos, país, pacote, conexão necessária, nome ou tecnologia 
usada). 
 
Cabe ressaltar que também é possível baixar pacotes de canais 

gratuitamente, classificados segundo categorias no site oficial do 
programa, aumentando conseqüentemente o número de canais 
disponíveis. 
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Figura 27 – Pacotes de canais MegaCubo. 
Fonte: Software MegaCubo, 2009. 

 
O MegaCubo é um programa aberto e todas as funcionalidades 

do programa são gratuitas, sem qualquer cobrança. Sua programação e a 
sincronização dos canais de TV são feitas pelos usuários/telespectadores 
do software, e portanto fica a critério dos mesmos a seleção do 
conteúdo. Existem canais e programas da TV aberta e fechada, contudo 
há um pequeno delay entre a transmissão original e a realizada pela web. 

 

 
Figura 28 – Interface MegaCubo. 
Fonte: Software MegaCubo, 2009. 
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Outra opção disponível é a criação de cópias das configurações, 
o que permite salvar as listas de canais e pacotes já instalados. O 
programa também possui integração com o Twitter, GTalk, chats, 
YouTube, cujos vídeos podem ser localizados e assistidos na interface do 
MegaCubo. Neste sentido, o usuário/telespectador pode optar entre três 
modos de exibição, divididos em tela inteira, miniplayer e separar 
player.  

A WebTV também é bastante explorada por instituições de 
ensino e educação, como por exemplo a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (www.webtv.ufrj.br), para disseminações de informações 
municipais, como o da cidade de Niterói (www.niteroitv.com.br/), 
esportivas, religiosas, entre outras, demonstrando o grande poder 
institucional e de educação que este sistema possui. 

Outros modelos explorados, tais como Terra TV (pertencente a 
companhia Telefonica - Espanha) e MSN Vídeo, utilizam-se de seus 
portais na Internet para investir na criação de programações ligadas aos 
conteúdos e informações explorados em suas páginas. Contudo, cabe 
ressaltar que o modelo do MSN, a exemplo do Youtube, funciona mais 
como um repositório, onde o usuário elege o conteúdo que deseja 
assistir. Neste cenário, destaca-se também o importante papel do usuário 
como um aliado na criação de notícias e conteúdo.   

Para melhor compreensão da diversidade apresentada por este 
padrão, a seguir é apresentado um quadro contendo alguns 
canais/páginas na web, considerados como alguns dos mais relevantes 
até o presente momento. Neles, o usuário pode eleger segundo 
características de cada canal, se deseja seguir a programação linear ou 
solicitá-la sob demanda. 

 

Canais/ 
Páginas 

Endereço 
na Web 

Idiomas Formato Conteúdo 

Netflix 
http://www.netfl

ix.com 
Inglês 

Pago 
(mensa-
lidades) 
Teste 

gratuito 

Filmes, 
seriados e 

outros 
entretenimento

s. 

BTV 
http://www.obo

stontv.com 

Português, 
italiano e 

inglês. 
Gratuito 

Variado 
(filmes, 
esportes, 

documentário, 
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etc.). 

Assistir TV 
Online 

http://www.assi
stirtv online.net 

Português Gratuito 

Variado 
(filmes, 
esportes, 

documentário, 
etc.). 

All TV 
http://www.alltv

.com.br 
Português Gratuito 

Produção 
própria 

diversificada. 

JustTV 
http://www.justt

v.com.br 

Vários 
(inglês, 

espanhol, 
etc.) 

Gratuito 
Produção 
própria 

diversificada. 

 
Watch TV 

Online 

 
http://www.mye

asytv.com 

 
Vários 

 
Variável 

(de 
acordo 
com o 
canal) 

 
Variado 
(infantil, 
filmes, 

documentários
, etc.). 

TV Fixe 
http://www.tvfi

xe.com 
Vários Gratuito 

Variado 
(filmes, 
esportes, 

infantil, etc.). 

On Line TV 
http://www.live- 

online-tv.com 
Vários Gratuito 

Variado 
(filmes, 
esportes, 

adulto, etc.). 

Super 
Canais 

http://www.supe
rcanais.com 

Português Gratuito 

Variado 
(esporte, 
educação, 

documentário, 
etc.). 

Terra TV 
http://terratv.terr

a.com.br 

Vários, mas 
possui 

legendas 
Gratuito 

Variado 
(esportes, 
diversão, 
notícias, 
especiais, 
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etc.). 

Freedocast 
http://www.free

docast.com 
Vários Gratuito 

Variado 
(entreteniment

o, notícias, 
etc.). 

VTO 
http://www.vert

vonline.org 
Português Gratuito 

Variado 
(filmes, 
esportes, 

entretenimento
, etc.). 

TV Escola 
http://tvescola.

mec.gov.br/ 
Português Gratuito 

Educacional e 
entretenimento

. 

Interativa 
WebTV 

http://www.inter
ativawebtv.com.

br/ 
Português Gratuito 

Curtas-
metragem, 

documentários
, etc. 

UFRJ 
http://www.web

tv.ufrj.br/ 
Português Gratuito 

Notícias, 
especiais e 

institucional. 

Megaupload 
http://www.meg

avideo.com 
Vários 

Gratuito 
e/ou 
pago. 

Entreteniment
o variado. 

YesTV 
http://www.yest

v.com.br 
Português Gratuito 

Produção 
própria 

diversificada e 
de outras 

produtoras 
(filmes, 
notícias, 

desenhos, etc). 

TV ABCD 
http://www.tvab

cd.com.br 
Português Gratuito 

Produção 
própria 

diversificada. 

TV Midia 
http://www.tvmi

dia.com.br/ 
Português Gratuito 

Produção 
própria 

diversificada. 
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D+TV 
http://www.tvde

mais.com.br 
Português Gratuito 

Produção 
própria 

diversificada. 

Quadro 02 – Canais/páginas na web. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Outra opção para seleção de canais/páginas são os serviços 

gratuitos destinados a listá-los, dentre os quais se destaca o endereço 
WebTVlist (Disponível em:<http://www.webtvlist.com/>.) e Guia de 
mídia (Disponível em: <http://www.guiademidia.com.br/tvsonline 
.htm>). 

Apesar do crescente número de WebTV na rede, existem 
poucas publicações sobre o tema, o que pode ser atribuído ao caráter 
democrático do meio, onde qualquer pessoa pode criar seu canal e 
difundir conteúdo. Neste cenário, cabe destacar o livro de Bonfanti; 
Freire, intitulado “WebTV – Da ideologia a construção” (Disponível 
em: <http://www.magnificat.naxanta.org/guia/pdf/MagnificaT_V.1.01. 
A_Linux.pdf>) que traz dicas e discussões interessantes sobre a 
temática.  

Outro aspecto interessante relacionada à criação de uma 
WebTV, são os endereços web que disponibilizam o serviço de maneira 
gratuita ou mediante mensalidades, como por exemplo, o TIVIO.TV 
(Disponível em: <http://www.tivio.tv/pub/?sobre+o+tivio.tv.html>), 
uma plataforma de televisão na internet que permite a criação e gestão 
de um canal (aberto ou restrito – usuário/senha ou pay-per-view), isto é, 
permite a montagem de uma programação, a personalização do layout, 
realiza a publicação/divulgação em sites e/ou blogs e fornece relatórios 
sobre audiência em tempo real. 

Destarte, é possível apontar que este padrão televisivo pode ser 
potencialmente utilizado para criar e programar TV´s coorporativas e/ou 
pessoais, servindo de plataforma para disseminação de conteúdo restrito 
ou para realização de treinamentos, por exemplo. Ademais pode ser 
também utilizada por redes de supermercado, grandes empresas e 
indústrias, entre outros, em ambientes de convívio interno, como 
refeitórios, cafés, corredores, etc., para veicular notícias e informações 
internas das organizações. 
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4. INDICADORES/CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
 
 

Para realização da análise foram estabelecidos alguns 
indicadores/critérios comparativos baseados nos estudos de trabalhos 
correlatos, conforme apresentado no subcapítulo que aborda o tema. Em 
todos os indicadores/critérios de avaliação buscou-se considerar dados 
relacionados à realidade brasileira, tais como dados demográficos e 
censitários, por se caracterizar como foco principal da pesquisa realizada 
neste trabalho e mercado promissor para este cenário. Por conseguinte, 
cabe destacar que é preciso compreender que os conceitos-chave 
utilizados, englobam diversas características que buscam retratar todo o 
processo de consolidação da TV digital na sociedade. 
 

a) Mobilidade/Portabilidade:  
 
O MobileTV é um dos principais focos de pesquisas por todo o 

mundo, seja em instituições de ensino como Politécnica de Milão, 
Universidade Federal de Pernambuco ou empresariais como Motorola, 
Sony-Ericson, Apple, entre outras. Atualmente, existe uma disputa 
tecnológica acirrada referente à plataforma de desenvolvimento 
empregada nos aparelhos (Java ME, Flash-Lite, Symbian OS, etc.), 
porém, segundo Oliveira (2009), os navegadores de Internet 
apresentam-se como uma solução viável para aplicações multi-
plataforma. 

Esta disputa indica a boa situação que o mercado de atuação 
destes atores se encontra. Conseqüentemente, há uma grande aposta, 
principalmente, no número crescente de dispositivos móveis 
multifuncionais, como celulares com tecnologia 3G/4G, que 
possibilitam a entrega de conteúdo televisivo nos dispositivos e que 
estão cada vez mais presentes entre as diferentes classes sociais.  

Esta afirmativa pode ser notada em todo o mundo, e no caso do 
Brasil é confirmada pelos dados retirados da pesquisa nacional por 
amostra de domicílios (PNAD) de 2008, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde é demonstrado que 
53,8% da população brasileira possui telefone celular. Estes números 
representam 86 milhões de pessoas, 30 milhões há mais do que na 
mesma pesquisa realizada em 2005. Os gráficos abaixo, retirados do 
PNAD 2008, demonstram a penetração do aparelho entre as classes, 
sexo e idade.  
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Gráfico 01 – Percentual de pessoas com celular, por grupos de 
idade. 
Fonte: IBGE-PNAD, 2008. 
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Gráfico 02 – Percentual de pessoas com celular, por renda mensal 
per capita. 
Fonte: IBGE-PNAD, 2008. 
 

Por conseguinte, é possível notar o potencial econômico deste 
modelo que abrange uma parcela diversificada da população, contudo, 
pode-se notar que o maior índice concentra-se entre os jovens com idade 
entre 20 e 39 anos, onde o gênero feminino possui uma leve vantagem 
sobre o número de aparelhos. Outro dado importante é o número de 
celulares entre as pessoas com rendimento superior a cinco salários 
mínimos e o crescimento significativo do serviço entre as pessoas com 
rendimentos entre ¼ e 2 salários mínimos.  



104 

Neste sentido, muitas pesquisas e investimentos têm sido feitas 
na área, como na ampliação da área de cobertura, na oferta de serviços e 
promoções incentivando a compra/utilização. O padrão brasileiro de TV 
digital terrestre (ondas de rádio) utiliza um, dos treze segmentos que 
compõem sua faixa de seis megahertz, conhecido como one-seg, para a 
difusão de conteúdo para dispositivos móveis. Já as operadoras de TV 
por assinatura (cabo e satélite), mesmo com a possibilidade de utilização 
da tecnologia, ainda não incorporaram este diferencial a suas estratégias 
de negócios.  

A IPTV, ainda sem regulamentação para operar no Brasil, 
possui um forte marketing sobre o tema em questão e aposta na oferta 
do pacote de serviços 4Play (telefonia fixa, móvel, Internet e TV por 
assinatura). Já a WebTV, apesar de não possuir uma estratégia bem 
definida, possui usuários que utilizam o serviço, acessando o conteúdo 
através de redes wireless de Internet, direto de seus dispositivos móveis. 

Dentro deste contexto, alguns serviços televisivos, com 
conteúdo exclusivo, já estão sendo oferecidos pelas operadoras de 
telefonia móvel, introduzindo novos hábitos e estabelecendo novos 
mercados.  
 

b) Perfil do Usuário/Telespectador:  
 
Atualmente, nota-se que uma parcela da população tem trocado 

a grade fixa da televisão convencional pelas experiências multimídia 
proporcionadas pelos computadores e pela web. Segundo Tondato 
(2009), o público é definido pelo conteúdo, porém, apesar do conteúdo 
ser decisório neste processo, o meio e a maneira de interação com ele, 
influenciam no seu uso, segundo a autora. 
 A definição do perfil do usuário/telespectador deve considerar 
dados de pesquisas para poder elaborar os conteúdos. Ou seja, para 
definir o público-alvo devem-se relevar os hábitos de consumo de 
produtos televisivos. Assim, para que ocorra a recepção é preciso que 
haja identificação, com:   
 

condições de veracidade e verossimilhança: as 
crianças identificam-se com histórias fantasiosas, 
pois os limites entre imaginário e real ainda não 
são totalmente definidos para elas (tanto é que 
este comportamento em um adulto é analisado 
como patologia); o noticiário é por princípio o 
canal da informação, do relato dos 
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acontecimentos, então é verídico, e melhor ainda 
se mostrar pessoas “iguais a mim, vivenciando 
situações que conheço”. Porém, o grau "ótimo da 
identificação se estabelece num certo equilíbrio de 
realismo e de idealização" (MORIN, 1990, p. 82). 
Maior será o interesse se o relato estiver "alguns 
degraus acima da vida cotidiana", pois assim a 
identificação não será total, o que, em casos de 
morte e infelicidade poderia ser cruel demais para 
o estado psíquico do telespectador. Ao identificar-
se, o telespectador passa por um processo de 
catarse que ameniza suas angústias e/ou alimenta 
suas esperanças. Para um desenvolvimento 
psíquico sadio necessitamos de uma válvula de 
escape (TONDATO, 2009, p.4). 

 
A partir do conhecimento prévio, como análise psicológica e 

comportamental dos telespectadores/usuários, conforme afirma Pagani 
(2003), é possível posicionar a programação e aperfeiçoar as estratégias 
publicitárias, os horários de distribuição do conteúdo, o modelo de 
negócios, entre outros fatores, que contribuem para melhorar a gestão de 
oportunidades criadas pela convergência digital. 

Considerando um cenário onde haja canal de retorno 
ininterrupto, como por exemplo, IPTV ou WebTV, é possível utilizar 
ferramentas de mineração de dados, semelhantes a utilizadas na web, 
para traçar perfis de usuários segundo suas preferências, visitações e 
navegações pela rede, entre outros, oferecendo-lhe conteúdos de 
maneira personalizada. Ou seja, uma vez estabelecido este perfil, o 
marketing de vendas e o conteúdo pode ser diretamente direcionado ao 
seu público-alvo. 

Neste sentido, existem estudos relacionados à construção de 
EPGs (guias de programação eletrônico), que se utilizam de diversas 
técnicas para traçar o perfil do público e realizar recomendações de 
conteúdo para os mesmos, tais como: 
 

 AVATAR: sistema de recomendação para conteúdo 
personalizado de TV com uma arquitetura aberta multi-agente, 
desenvolvido por um grupo de pesquisadores espanhóis 
(BLANCO-FERNANDEZ et al. 2004); 

 PPG: guia de programação personalizada, adaptado ao usuário 
que recomenda programas de televisão, captando um modelo 
individual para cada usuário registrado e emprega-o para gerar 
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uma programação, cujo conteúdo e apresentação são adequados 
ao perfil do mesmo. (ARDISSONO et al. 2003); 

 IFanzy: guia personalizado de TV, cujo conteúdo é adaptado 
segundo os resultados de pesquisa realizados pelo usuário, 
direcionando as preferências de termos e conteúdos do 
utilizador, classificando-as em uma lista (BELLEKENS et al. 
2007). 
 
Destarte, nota-se que há uma tendência para uma mudança com 

relação a oferta de serviço, priorizando o indivíduo e promovendo uma 
personalização na entrega do conteúdo. Que através da utilização destas 
tecnologias, por sua vez, torna a definição do público no contexto digital 
de televisão mais simples de ser adquirido e com menor custo para o 
canal televisivo/organização.  

Entretanto, cabe ressaltar que muitas pessoas continuarão 
assistindo a grade fixa do modelo tradicional de televisão, justamente 
por não se interessar pela interação com o conteúdo. Outro aspecto 
importante para países como o Brasil, é o fato de ainda existir uma 
grande massa de excluídos digitais que encontrarão dificuldades na 
utilização e melhor aproveitamento dos recursos, devendo, portanto, 
haver pesquisas e estudos sobre design e acessibilidade, para promover e 
incentivar a utilização dos recursos por parte dos interessados. 
 

c) Modelo de negócios:  
 
Sabe-se que a busca cada vez mais intensa pelo entretenimento 

tem criado mercados muito promissores. Dentro deste contexto, a 
televisão possui um lugar estratégico, principalmente em países como o 
Brasil. Segundo John Carey (1999, p.87) os negócios da TV Digital 
atendem basicamente à publicidade, governo e consumidores. Com o 
advento dos recursos interativos, exploram-se também as aplicações, 
tais como, jogos, vídeos sob-demanda, comércio de produtos, cursos de 
aperfeiçoamento, entre outros. 

Porém, mudanças na forma de atuação deste tripé citado por 
Carey (1999) são perceptíveis, como por exemplo, a introdução da 
interatividade e a possibilidade de não assistir aos intervalos 
publicitários com o recurso PVR (personal vídeo recorder), que grava o 
conteúdo desejado no receptor ou set-top box. Ocasionando, portanto, 
mudanças em algumas concepções do modelo de televisão tradicional, 
que busca, por sua vez, manter um dos principais investidores 
(publicidade) atuantes no setor. 
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A tendência é que no início, com a oferta diversificada de tantos 
padrões, o faturamento das produtoras envolvidas no processo diminua, 
caso o número de investidores continue sendo o mesmo. Portanto, torna-
se necessário que as organizações busquem novos parceiros, ainda não 
inseridos e com menor poder aquisitivo, e criem novas formas e espaços 
para a veiculação da publicidade. 

Neste sentido, conforme Pagani (2003, p.8) diferentemente das 
antigas indústrias, com estruturação vertical, a nova cadeia de valor da 
indústria digital convergente está estruturada em cinco segmentos 
horizontais que envolvem novas capacidades e estabelece novas 
relações, cada vez mais amplas, com os parceiros de mercado. Esses 
segmentos são divididos em produção de conteúdo, 
publicidade/apresentação, transmissão, manipulação/tratamento e 
recepção através de dispositivos, conforme ilustra a figura 29. 

 
 

 

Figura 29 – Estrutura da Indústria Digital 
Fonte: Traduzido de Pagani, 2003. 
 

Neste cenário, conforme afirma Pagani (2003), nota-se que as 
alianças e parcerias, em diferentes níveis é uma característica entre os 
diferentes atores (vide figura 29) que estão envolvidos nesta cadeia de 
valor. Um exemplo é o da rede Globo (produções e televisão), parceira 
da operadora de telefonia Telmex, no serviço de TV por assinatura, 
telefonia fixa e Internet, conhecido como NET. Inúmeros outros 
exemplos estão espalhados pelo mundo, demonstrando a convergência 
de diferentes indústrias na busca de agregar mais valor aos serviços. 
Para melhor compreensão, a figura 30 apresenta como está disposta a 
cadeia de valor da indústria da televisão:  
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Figura 30 – Cadeia de valor da Indústria de Televisão. 
Fonte: Traduzido de Pagani, 2003. 

 
Desta forma, entende-se a convergência como um processo de 

mudança na estrutura da indústria que combina mercados, através da 
tecnologia e da economia que se fundem para atender as demandas dos 
consumidores. Ela ocorre através da fusão de produtos ou serviços, ou 
até mesmo de ambos (GREENSTEIN; KHANNA, 1997). Porém, como 
ilustra a figura 31, não é descartada a concorrência entre as parceiras. 
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Figura 31 – Formas Básicas de Convergência. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Dowling; Lechner;Thielmann, 1998. 

 
Prevendo a atuação de novos atores na cadeia de valor da TV 

digital, o CPqD3 divulgou um documento, desenvolvido pela UFSC-
EGC-Fundação Certi, que relata como poderão ser constituídas estas 
relações econômicas e sociais entre os diferentes segmentos da 
sociedade e do Estado. Nesse sentido, segundo Martins (2005), a cadeia 
de valor é formada por quatro fases seqüenciais; produção de conteúdo, 
programação, distribuição e entrega, e consumo; subdivididas em outras 
etapas, cujos agentes colhem margens de lucro ao longo do processo 
produtivo, conforme pode ser observado na figura 32. 

                                                 
3 CPQD.  Cadeia de valor. Versão PD.30.12.36ª.0002A/RT-02-AA. Disponível em: < 
http://sbtvd.cpqd.com.br>. 2005. 
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’ 
Figura 32 – Novos papéis na cadeia de valor da televisão. 
Fonte: Martins, 2005. 

 
Outras alternativas de ofertas de serviços, como o conceito pré-

pago, onde não há cobrança de assinatura e o usuário/telespectador paga 
somente pelo conteúdo que consome, começam a se popularizar e 
podem torna-se uma boa alternativa para aumentar o número de clientes 
das redes de televisão por assinatura.   

Cabe ressaltar que com a utilização de algumas das tecnologias 
digitais de televisão (WebTV), juntamente com redes sociais de 
relacionamento, tornou-se possível às organizações ter seu próprio 
veículo de disseminação (com baixos custos), conseqüentemente, em 
um cenário futuro, estes modelos podem influenciar mudanças no atual 
modelo de negócios da televisão. 

Em resumo, Pagani (2003, p. 156) aponta que as tecnologias 
digitais oferecem novas oportunidades e modelo de negócios, através da 
criação de novos produtos e experiências através de mídias cruzadas e 
misturadas, da oferta de serviços com conteúdos personalizados, na 
mudança da publicidade de massa para a segmentada e da expansão do 
modelo da web de distribuição (de todos para um) em contraposição ao 
modelo tradicional televisivo (de um para todos). 
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d) Hardware:  
  
A TV digital é caracterizada pela mudança estrutural e pelo uso 

de tecnologias que tornam possíveis a convergência entre meios e a 
oferta de novos serviços. A padronização de alguns elementos de 
hardware é vista com muita importância por governos, indústria, mídias 
e população. Destarte, a figura 33 apresenta a constituição das 
arquiteturas básicas dos modelos de TV digital, dividida em camadas: 
 
 

 
Figura 33 – Arquitetura dos modelos de TV Digital dividida em 
camadas. 
Fonte: Adaptado de Becker; Montez, 2005. 

 
No processo de difusão-recepção da TV digital, o processo de 

modulação e de demodulação torna possível o transporte do fluxo 
elementar (áudio, vídeo e dados). Segundo Becker; Montez (2005), este 
processo é necessário: 

 
devido às características dos enlances – seja por 
cabo, ondas de rádio, satélite, etc. – que enfrentam 
problemas de atenuações por perdas de energia do 
sinal transmitido, ruídos provocados por outros 
sinais, e distorções de atraso. Essas últimas são 
causadas pelas velocidades desiguais das 
freqüências de um sinal no enlace (BECKER; 
MONTEZ, 2005, p.67). 
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Nesse sentido, a modulação é utilizada para resolver o 
problema, controlando a faixa de freqüência, diminuindo as 
interferências, distorções e atenuações que ocorrem durante a 
comunicação de dados. 

A compressão é uma das atividades mais importantes no 
processamento de mídias digitais, sendo essencial para difusão do 
conteúdo. Seu processo está composto por codificação e decodificação, 
que variam de tempo e taxa, segundo os padrões existentes (MPEG-2, 
MPEG-4, Dolby AC-3, etc.). O processo de compressão pode ser feito 
com perdas ou sem perdas (BECKER; MONTEZ, 2005, p. 80-83) e é 
necessário devido à redundância que os dados apresentam, como por 
exemplo, em uma planilha a repetição do número zero, a presença de 
espaços em branco em um texto ou o cenário fixo de fundo, na imagem 
de um telejornal.  

Como foi visto anteriormente, no tópico 2.6.4, bibliotecas de 
suporte a middleware, exitem basicamente três tipos de bibliotecas 
utilizadas como base para a construção dos atuais middlewares, 
presentes nos padrões digitais de televisão. Estas bibliotecas foram 
desenvolvidas para aplicações multimídia na Internet e redes sem fio, 
assim denominadas, DAVIC - Digital Audio-Visual Council; HAVi - 
Home Audio Video Interoperability; e Java TV. Embora os padrões de 
middleware não sejam compatíveis entre si, estes padrões televisivos, 
segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), adotam versões 
modificadas, reduzidas ou estendidas de determinadas bibliotecas.  

Entre os fatores convergentes que os padrões apresentam o 
único fator considerado fixo, dentre as opções atuais de plataformas 
digitais de televisão, é a adoção do padrão MPEG-2 TS. Neste sentido, 
esta adoção confere interoperabilidade entre os diversos subsistemas de 
uma plataforma de TV digital.  

As aplicações também possuem algumas características 
convergentes, na proposição de alguns serviços. Dentre as aplicações 
destaca-se o guia de programação eletrônico (EPG), educação a 
distância, informações adicionais, os serviços interativos de governo, 
bancos e saúde eletrônicos, jogos, rádios, conteúdos sob-demanda, chat 
TV, entre outros. Por conseguinte, estas aplicações permitirão ao 
usuário/telespectador selecionar, se deseja ou não interagir com o 
conteúdo, utilizar os serviços, entre outras funcionalidades.  

Já o canal de retorno, ver tópico 2.6.2, varia de acordo com o 
meio de difusão e o padrão adotado. Em padrões de IPTV e WebTV ele 
é constituído por uma rede de duas vias (difunde/recebe/retorna), já na 
TV digital terrestre ou via satélite, o retorno é realizado através de 
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telefone ou aplicações contidas no receptor ou set-top box, 
caracterizando como via única. 

Por fim, observa-se, conforme citado anteriormente, que a 
definição de padrões pelos governos dos países e empresas envolvidas 
na cadeia, pesquisas de formatos incompatíveis e jogos de mercado não 
são práticas do sistema digital de televisão, mas do DNA televisivo. 

 
e) Meio de Difusão:  
 

Os meios de difusão, conforme apresentado no tópico 2.6.2, é o 
responsável pela entrega do sinal com o conteúdo para o usuário. Estes 
sistemas são constituídos por etapas que seguem o modelo-padrão de 
referência indicado pela União Internacional de Telecomunicações (ITU 
– Internacional Telecommunication Union) para os sistemas de TV 
digital.  

Os meios de difusão mais comuns, segundo Becker; Montez 
(2005), são via cabo, satélite e rádio-difusão (terrestre), porém eles 
também podem ser difundidos via MMDS (Multipoint Microwave 
Distribution System) e ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), 
conforme afirma Pagani (2003, p.59).  

O transporte, segundo Pagani (2003, p.34), pode ser classificado 
em duas categorias: online, baseado em rede; e offline, baseado no 
armazenamento portátil. Dentre as redes que compõe a online, está a 
rede a cabo (wired network – sinais pela Internet e TV a cabo) e a rede 
sem fio (wireless network – sinais terrestres e por satélites. Ex.: GSM, 
WAP, GPRS). Já o transporte offline é caracterizado pelas mídias de 
CD, DVD, Pen-drives, etc. 

No Brasil o meio de difusão mais tradicional é o que utiliza 
ondas de rádio, conhecido como terrestre. Segundo Pagani (2003, p. 76), 
redes terrestres de TV digital, apresentam vantagens que estão 
relacionadas à: 

  
 Portabilidade: com a difusão terrestre, o televisor pode receber 

programas em qualquer lugar, dentro ou fora de casa por meio 
de uma antena de celular (não é necessário, portanto, ter acesso 
a um ponto de conexão em todos os locais de consumo de 
televisão possíveis); 

 Regionalidade: geograficamente, não seria possível cobrir toda 
a região com uma rede de cabo (custo excessivo), enquanto a 



114 

cobertura por satélite é geograficamente ampla e não pode ser 
limitada a uma escala regional; 

 Vulnerabilidade: a técnica da transmissão terrestre é claramente 
inferior ao da transmissão por satélite. A rede terrestre é 
composta por um número variável de transmissores e centros de 
informação distribuída pela área de serviço. Em caso de falhas 
técnicas ou falhas de abastecimento de eletricidade, a 
interrupção é limitada à área coberta pelo transmissor e não tem 
efeito sobre o resto da rede. Ao contrário disso, com 
transmissão via satélite, qualquer tipo de falha (na ausência de 
uma cópia de segurança) implica em uma interrupção completa 
do serviço em toda a área abrangida. 
 
Já os sistemas de satélite, possuem as seguintes vantagens e 

desvantagens, segundo Pagani (2003, p.78): 
 

 Vantagens: grande capacidade de transmissão (muitos canais), 
disponibilidade imediata, serviço de instalação rápido, infra-
estrutura de acesso custeado pelo usuário/telespectador 
(receptor/set-top box);  

 Desvantagens: investimento inicial muito elevado em termos de 
construção e lançamento de novos satélites. Complexidade de 
qualquer mecanismo indireto de interatividade (redes de 
telefonia e uplink de satélite) e o potencial de evolução do 
serviço é limitado, devido a necessidade de ajuda, de um canal 
de retorno direto. 

 
Nos sistemas, onde a difusão é feita através de cabo, Pagani 

(2003, p.79), aponta as seguintes características: 
 

 Vantagens: possibilidade de transmissão de sinais analógicos e 
digitais, a estrutura em árvore é eficiente para serviços de 
radiodifusão. A tecnologia é consolidada, alta confiabilidade de 
elementos ativos, disponibilidade imediata e interface direta 
com o aparelho do usuário (de TV e receptor/set-top box); 

 Desvantagens: reduzida banda para upstream com limites para 
serviços interativos e de telefonia, complexos mecanismos de 
interatividade e telefonia (atribuição de freqüências), elevada 
sensibilidade à avaria (estrutura em árvore), problemas de 
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privacidade na seção coaxial (telefonia) e não suporta serviços 
de dados em alta velocidade. 

 
Algumas importantes observações sobre transmissões realizadas 

através da tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), são 
apresentadas por Pagani (2003, p. 79), demonstrando que apesar de 
seletiva a tecnologia é viável economicamente como modelo. 

Já sobre a difusão por microwave MMDS (Wireless cable), a 
autora, ressalta a importância da televisão portátil, afirmando o grande 
potencial da tecnologia, tais como baixo custo de implementação, rápido 
plano de instalação, canal de interatividade, entre outros. Porém 
apresenta algumas limitações que reduzem as suas possibilidades de uso 
geral, como a falta de amplitude das células cobertas, fazendo 
improvável o seu uso em zonas escassamente povoadas; ineficácia em 
regiões montanhosas, e sensibilidade a fenômenos meteorológicos, que 
em casos extremos, pode causar uma interrupção completa do serviço.  

Para melhor compressão, o Quadro 03, demonstra e seleciona as 
principais vantagens e limites dos diferentes métodos utilizados para 
difusão do sinal digital de televisão: 

 

 
Quadro 03 – Vantagens e limites dos diferentes métodos utilizados 
para difusão. 
Fonte: Adaptado de Pagani, 2003. 
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Pagani (2003) afirma que embora seja necessário analisar as 
estimativas de maneira mais aprofundada sobre a base da oferta do 
mercado futuro, em geral, a mais clara vantagem do sistema de ondas de 
rádio, quando comparado à alternativa de cabo, encontra-se na 
flexibilidade e rapidez de construção da estrutura, além da facilidade 
apresentada para sua reestruturação e ampliação. 
 

f) Abrangência/Audiência:  
 
A abrangência da área de cobertura e a audiência variam 

segundo o padrão de difusão adotado. Pagani (2003) apresenta em seu 
estudo um quadro com as características citadas, conforme pode ser 
visto abaixo. 

 

 
Quadro 04 – Audiência e área de cobertura dos diferentes métodos 
utilizados para difusão. 
Fonte: Adaptado de Pagani, 2003. 

 
No Brasil, conforme visto anteriormente, existem diferentes 

padrões que competem e interagem de acordo com os modelos de 
mercados estabelecidos pela Agencia Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL). O padrão com maior alcance é o de rádio difusão, presente 
nos grandes centros urbanos, e de maior abrangência é o via satélite, 
através do uso de parabólicas. 
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Segundo dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios 
(PNAD) de 2008, realizado pelo Instituto brasileiro de geografia e 
estatística (IBGE), atualmente, a televisão é o segundo aparelho mais 
presentes nas casas brasileiras, perdendo somente para o fogão. O 
resultado da pesquisa, conforme ilustra a tabela 06, afirma que dos 
57,557 milhões de domicílios, a televisão estava presente em 95,1% dos 
lares, totalizando 54,753 milhões de lares. Embora seja conhecida a 
ampla presença deste meio de comunicação nos lares, houve um 
crescimento no período, pois, em 2001, a televisão estava em 89% dos 
domicílios segundo dados da pesquisa (PNAD). 

 
Tabela 06 – Pesquisa nacional por amostra de domicílios - 

Televisão. 

- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rádio 
88,0
% 

87,9
% 

87,8
% 

87,8
% 

88,0
% 

87,9
% 

88,1
% 

88,9
% 

Televisão 
89,0
% 

90,0
% 

90,1
% 

90,3
% 

91,4
% 

93,0
% 

94,5
% 

95,1
% 

Telefone  
(Fixo ou 
Celular) 

58,9
% 

61,7
% 

62,0
% 

65,4
% 

71,6
% 

74,5
% 

77,0
% 

82,1
% 

Microcomput
ador 

12,6
% 

14,2
% 

15,3
% 

16,3
% 

18,6
% 

22,1
% 

26,6
% 

31,2
% 

Microcomput
ador com 
acesso à 
Internet 

8,60
% 

10,3
% 

11,5
% 

12,2
% 

13,7
% 

16,9
% 

20,2
% 

23,8
% 

Total de 
Domicílios 
(milhares) 

46.5
07 

48.0
36 

49.7
12 

51.7
53 

53.0
53 

54.6
10 

56.3
44 

57.5
57 

Nota: Até 2003, não inclui a população da área rural de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
Fonte: IBGE- PNAD, 2008. 
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Ainda segundo dados do PNAD 2008, mais de 80% dos 
domicílios brasileiros possuem algum telefone, sendo que deste número, 
37,6% são exclusivamente celulares. O fenômeno dos celulares deve-se 
as facilidades e ofertas de serviços que aparelhos e operadoras oferecem 
em contrapartida aos oferecidos pela telefonia fixa. Isso pode ser 
constado no crescimento dos últimos anos, pois em 2001, apenas 7,8% 
dos domicílios tinham somente celular como alternativa telefônica, 
conforme ilustra a tabela 07. Conseqüentemente, estes dados confirmam 
a projeção e investimento dos atores envolvidos na cadeia, 
demonstrando que além de ser um dispositivo de recepção, o celular 
pode servir como canal de retorno, no caso da TV digital terrestre.  

 

Tabela 07 – Pesquisa nacional por amostra de domicílios - Telefone. 
 

- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Telefone  
(Fixo ou 
Celular) 

58,9
% 

61,7
% 

62,0
% 

65,4
% 

71,6
% 

74,5
% 

77,0
% 

82,1
% 

Celular 
31,1
% 

34,7
% 

38,6
% 

47,8
% 

59,3
% 

63,6
% 

67,7
% 

75,5
% 

Só celular 7,8% 8,8% 
11,2
% 

16,5
% 

23,5
% 

27,7
% 

31,6
% 

37,6
% 

Telefone 
Fixo 

51,1
% 

52,9
% 

50,8
% 

48,9
% 

48,1
% 

46,8
% 

45,4
% 

44,4
% 

Somente 
fixo 

27,9
% 

27,0
% 

23,4
% 

17,6
% 

12,3
% 

10,9
% 

9,3% 6,6% 

Celular e 
Fixo 

23,2
% 

25,9
% 

27,4
% 

31,3
% 

35,8
% 

35,9
% 

36,1
% 

37,8
% 

Total de 
Domicílio

s 
(milhares) 

46.50
7 

48.03
6 

49.71
2 

51.75
3 

53.05
3 

54.61
0 

56.34
4 

57.55
7 

Até 2003, exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
Fonte: IBGE – PNAD, 2008. 
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Outro dado relevante retirado do PNAD 2008 está relacionado 
ao acesso da população aos microcomputadores. A pesquisa demonstra 
que 31,2% dos lares possuíam microcomputadores, e deste total, 13,7 
milhões de lares do país (23,8%) dispunham de acesso a Internet, 
conforme ilustra a tabela 08. 

 
Tabela 08 – Pesquisa nacional por amostra de domicílios - 

Microcomputador. 

Salário Mínimo 
Total Até 10 10 a 20

mais de 
20 

Telefone Fixo 44,4% 39,2% 86,4% 93,2% 

Telefone Celular 75,5% 73,1% 97,0% 98,8% 

Telefone (Fixo ou 
Celular) 

82,1% 80,1% 99,4% 99,9% 

Telefone Fixo e 
Celular 

37,8% 32,2% 84,0% 92,1% 

Só Telefone Fixo 6,6% 7,1% 2,3% 1,1% 

Só Celular 37,6% 40,9% 13,0% 6,7% 

Microcomputador 31,2% 25,1% 81,9% 91,1% 

Microcomputador 
com acesso a 

Internet 
23,8% 17,6% 74,3% 87,0% 

Fonte: IBGE – PNAD, 2008. 
   

Segundo dados da Agencia Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL (2009), no primeiro trimestre de 2009, havia 6,9 milhões de 
clientes de TV por assinatura no Brasil. Deste total, 60,2% eram 
assinantes do serviço de TV a cabo, 34,1% assinantes do serviço DTH 
(satélite) e os restantes 5,4%, do serviço de microondas MMDS.  

A IPTV por não estar ainda regulamentada no país, possui 
somente um pequeno número referente aos testes realizados por algumas 
operadoras de telefonia (telefônica, Brasil Telecom, etc.). Porém, o 
padrão tem crescido muito em todo o mundo e a tendência é que o 
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serviço dispute espaço com as operadoras já existentes no modelo de TV 
por assinatura. 

Não foram encontradas quaisquer metodologias e/ou pesquisas 
referentes à audiência na WebTV. Contudo, acredita-se que o número 
esteja em expansão, assim como o da web, como demonstra os dados 
retirados do PNAD 2008, apresentados acima.  

Cabe ressaltar que o presente trabalho não busca debater a 
metodologia empregada para a mediação da audiência na televisão, cujo 
formato de pesquisa, sabidamente, é focado em aspectos 
mercadológicos, conforme afirma Caetano (2007).  
 

g) Interatividade:  
 
O conceito de interação, remota a épocas passadas e é foco de 

estudo devido à variedade de seu emprego em diversas áreas. Nesse 
sentido, a interação mutua é caracterizada por Primo (2001) como 
relações interdependentes e processos de negociação, na qual cada 
interagente participa da construção inventiva da interação, afetando-se 
mutuamente. Entretanto, o conceito de interatividade explorado no 
presente trabalho, assemelha-se ao desenvolvido e estabelecido na 
informática, onde a interação é mediada necessariamente por um meio 
eletrônico. 

Neste contexto, a interatividade na TV digital é vista por 
autores, como Zuffo (2003), Cosentino (2007), entre outros, como um 
dos principais diferencias do novo sistema televisivo. Esta 
interatividade, segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004) só é possível 
devido a existência de componentes como o gerador de carrossel, o 
multiplexador e o receptor ou set-top box interativo. 

Nesse sentido, o gerador de carrossel é o responsável por 
transformar um conjunto de arquivos de dados em um fluxo elementar 
(vídeo, áudio e dados), empregado um esquema de transmissão cíclica 
dos dados. Já o multiplexador se responsabiliza pela fusão dos fluxos de 
dados aos fluxos de áudio e vídeo, que compõem, por sua vez, os 
serviços consumidos pelo usuário/telespectador.  

O receptor interativo, como dito anteriormente, possui 
capacidade de processamento computacional, o que possibilita a 
interpretação dos fluxos de dados multiplexados. Desta maneira, o 
receptor executa uma aplicação para exibi-la no televisor através de uma 
interface com o usuário/telespectador. Segundo Fernandes; Lemos; 
Silveira (2004, p.16), caso o resultado da interação entre o 
usuário/telespectador e o receptor fique restrito ao subsistema de 
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recepção doméstica, “o modelo é chamado de TV Digital Pseudo-
Interativa (Enhanced DTV)”.   

Neste contexto, Reisman (2002) classifica o conceito de 
interatividade em três níveis, de ordem crescente, assim dispostos: 
 

 Reativo: Nível com opções e realimentações operacionalizadas 
pelo programa, com pouco controle sobre a estrutura do 
conteúdo, por parte do usuário; 

 Coativo: Nível que possibilita o usuário controlar a seqüência, 
o ritmo e o estilo; 

 Pró-ativo: Nível onde o usuário pode classificar a 
interatividade em alta ou baixa. 
 

Complementar a esta definição, Crocomo (2007) apresenta três 
níveis técnicos de interatividade, proporcionados pela utilização de 
recursos e tecnologias aplicadas à TV Digital, assim classificadas:  

 
 Nível 1: Interatividade local, onde os dados são transmitidos e 

armazenados no terminal de acesso (unidade receptora) para 
futura consulta e a navegação caracteriza-se como não-linear. 
Deste modo, o usuário interage com o conteúdo armazenado na 
unidade receptora, através de opções de menu e hiperlinks 
disponíveis na tela, como por exemplo, navegação em 
informações complementares como escalação do time de 
futebol e sinopses; 

 Nível 2: Utiliza-se um canal de retorno, geralmente via 
telefone/modem. Os programas possuem enquetes e/ou 
votações, além de possibilitar compras com cartão de crédito. O 
canal de retorno não é permanente e é necessária a ação 
(mesmo que automática, via terminal de acesso) de “abertura” 
do canal para envio dos dados; 

 Nível 3: Possui conexão direta com Internet banda larga, o que 
garante um canal permanente de retorno. É possível enviar e 
receber informações, em tempo real, e utilizar aplicações mais 
sofisticadas na entrega e recepção de serviços interativos. 
 
Os níveis propostos por Crocomo (2007) vão ao encontro da 

categorização elaborada por Peng (2002) e Pagani (2003), que também 
classificaram os serviços interativos em três tipos; os que possuem 
interatividade local (broadcast-only), serviços com interatividade 
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unidirecional (one-way interactivity) e finalmente aqueles com 
interatividade bidirecional (two-way interactivity). Para uma análise 
mais detalhada sobre os níveis de interatividade, indica-se a leitura de 
Becker; Montez (2005, p.53) e Primo (2001). 

Para melhor compreender como está disposta a arquitetura geral 
de um sistema digital de televisão, apresenta-se a figura a seguir: 

 

 
Figura 34 – Arquitetura Geral de Sistemas de TV Digital Interativa. 
Fonte: Fernandes; Lemos; Silveira, 2004. 

 
Segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), na arquitetura de 

uma TV digital interativa, destaca-se a presença de um provedor de 
acesso, ao qual o set-top box interativo se conecta para enviar e/ou 
receber dados. Esta conexão pode ser feita através de telefonia celular, 
telefonia fixa, Internet com tecnologia ADSL, rádio, satélite ou linhas de 
transmissão elétrica, conforme afirma Becker; Montez (2005, p.109-
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110). Por conseguinte, o provedor de acesso contém um gateway para 
acesso à Internet, e desta maneira, o set-top box interativo pode acessar 
dados e serviços através da Internet.  

Cabe ressaltar que a interatividade não será homogênea e 
provavelmente, haverá uma personalização segundo as necessidades de 
cada usuário/telespectador. Segundo Becker; Montez (2005, p. 111), 
com uma conexão de velocidade superior a 1 Mbps, será possível aceder 
a aplicações interativas mais complexas, que exigem nível de 
interatividade alto, vídeos com alta definição de imagem e o envio de 
conteúdo, tornando o usuário/telespectador também um emissor. 
 

h) Conteúdo:  
 
Segundo Harris; Ireland (2005), a gestão de conteúdo é um 

componente crucial de uma solução completa de IPTV. Neste sentido, a 
gestão de conteúdo refere-se à programação, bem como a publicidade, 
que é inserida na programação e inteligentemente encaminhada, 
individualmente, para os usuários/telespectadores.  

Neste contexto, a gestão de conteúdo engloba uma série de 
sistemas críticos, que podem ser categorizadas em três segmentos 
distintos: recepção e codificação; gestão de direitos; e faturamento de 
escritório, provisionamento, ativação e monitoramento.  

O Quadro 05, elaborado por Pagani (2003, p. 40), demonstra as 
diferentes características gerais dos conteúdos (predominantes até o 
surgimento do cenário convergente descrito na presente pesquisa), 
segundo algumas plataformas digitais de televisão: 

  

 
Atributos do 
conteúdo de 

TV 

Atributos do 
conteúdo de 
PC/Internet 

Atributos do 
conteúdo de 

Telefones 
Móveis 

Vídeo 
Video pesado 

(filmes). 

Video leve 
(presença de 

textos e 
gráficos). 

Baseado em voz 
e texto. 

Nível de 
Informação

Média, não 
muito densa. 

Pesada e densa. Leve. 
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Função Entretenimento.
Trabalho e 

entretenimento.
Trabalho e 

entretenimento. 

Design 
destinado 

à: 

Social, para 
famílias. 

Individual, 
porém 

compartilhado 
com outros. 

Para duas 
pessoas. 

Geração do 
conteúdo 

Centralizado. 

Centralizado 
(provedores) e 

gerado pelo 
usuário. 

Gerado pelo 
usuário e 

esparsamente 
pelo provedor. 

Usuário- 
Conteúdo 

Passivo, não 
influencia no 

conteúdo. 

Ativo, interage 
com o 

conteúdo. 

Gerador central 
de conteúdo. 

Duração 
Longa (aprox. 
25 minutos) 

Curta (em 
formato de 

vídeo-clipe) e 
longa (formato 

de texto). 

Curta (textos e 
vídeos) 

Quadro 05 – Diferentes características de conteúdo. 
Fonte: Pagani, 2003. 

 
Nota-se que a produção do conteúdo é influenciada pelo meio 

de difusão utilizado e a possibilidade que este, disponibiliza para a 
interatividade. Nos padrões IPTV e WebTV, assim como de TV por 
assinatura, é possível comercializar o conteúdo através de programas de 
vídeos sob-demanda (pay-per-view), comércio eletrônico, entre outros. 
Contudo, na televisão aberta e gratuita brasileira, que adota o padrão de 
difusão terrestre por ondas de rádio, a legislação ainda não permite este 
tipo de exploração econômica dos serviços. 

A produção de conteúdo televisivo no Brasil é bastante 
desenvolvida, principalmente, se comprado a países vizinhos. Acredita-
se que com digitalização da televisão e a promoção de novos padrões, 
no futuro, haverá mais espaço para as produções independentes e 
ocorrerá um aumento no número de produções. 

Cabe ressaltar que muito além de informação e entretenimento, 
o conteúdo televisivo é um elemento chave na promoção da cultura, 
cidadania e manutenção ideológica vigente. Historicamente a televisão 



125 

vem exercendo este papel e caracterizou-se, portanto, como fonte segura 
e de credibilidade. 

Neste sentido, aspectos legislativos, como o projeto de lei n° 
29/2007, conhecida como PL 29 e que está em tramites de aprovação no 
governo, visa diversas mudanças no sistema de TV por assinatura 
brasileiro, bucando regulamentar este mercado, dos quais se destacam a 
permissão da entrada das operadoras de telefonia na distribuição dos 
conteúdos na TV paga; a fomentação a produção independente e 
nacional; a regulamentação da cadeia de produção, definindo as 
atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado 
(produção, programação, empacotamento e distribuição); a criação de 
restrições relacionadas a investimentos de capital estrangeiro em 
concessionárias de telecomunicações impostas ao serviço de TV paga; a 
elaboração de uma regulação da distribuição de conteúdo audiovisual 
pago pela internet; a inclusão de artigos que garantem direitos aos 
assinantes; e criação de uma fiscalização no setor, por meio da Agência 
Nacional de Cinema (Ancine). 

 
i) Definição de imagem:  

 
Fisicamente, segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), uma 

imagem é definida por ondas eletromagnéticas refletidas, refratadas ou 
geradas por objetos localizados em uma determinada região do espaço, 
percebidas por células especiais (bastonetes e cones) localizados no olho 
humano. Estas células funcionam como pequenos aparelhos receptores 
de ondas eletromagnéticas com freqüências que variam entre 4,3 × 
1014Hz (vermelho) e 7,5 × 1014Hz (violeta), tornando o processo de 
recepção de imagens pelo olho extremamente complexo. Em resumo, o 
olho humano age como um integrador, permitindo que uma seqüência 
de imagens paradas sejam compreendida pelo cérebro como uma 
imagem contínua.  

Neste sentido, para a produção de imagens em movimento faz-
se necessária uma justaposição na seqüência de imagens, separado-as 
por um determinado intervalo de tempo. Para percepção e sensação de 
movimento nos objetos de uma cena, são necessárias ao menos 15 
imagens por segundo, porém a percepção só atinge uma qualidade ideal 
com 30 imagens (ou quadros) por segundo, como afirmam Fernandes; 
Lemos; Silveira (2004).  

O advento da televisão com alta definição de imagem se iniciou 
na década de 80 no Japão, com uma pesquisa que desenvolveu um 
sistema analógico, conhecido como MUSE (Multiple Sub-Nyquist 



126 

Sampling Encoding). Contudo e de maneira geral, os sistemas 
analógicos apresentam perdas de quase 50% e a definição nos aparelhos 
receptores atinge somente 330 linhas horizontais, segundo Becker; 
Montez (2005, p.39).  

Com o desenvolvimento de padrões digitais de televisão, a 
imagem digitalizada, transformada em bits, ficou mais imune a 
interferência e ruídos, tornando-se um dos grandes atrativos em padrões 
como o norte-americano ATSC.  

De modo geral, o tratamento da imagem passa por um processo 
de compressão, codificação no caso de acesso condicional, correção de 
erros e modulação, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 
Figura 35 – Tratamento da imagem digital. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A vantagem mais perceptível da transmissão digital, segundo 

Becker; Montez (2005, p.38), “é a conservação da qualidade do sinal”. 
Ou seja, o número de linhas horizontais no canal de recepção é superior 
a quatrocentos, e, portanto, idêntico ao proveniente do canal de 
transmissão.  

Neste sentido, as modalidades televisivas digitais foram 
separadas segundo definições de imagem e oferta de serviços, que por 
sua vez, estão distribuídas em:  

 
 LDTV (Low Definition Television), também conhecida como 

QVGA, utiliza o formato 4:3 (largura x altura da imagem), com 
320 linhas e 240 pontos. É utilizada para exibição em 
dispositivos móveis (através do one seg).  
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 SDTV (Standard Definition Television), semelhante à TV 
analógica, com formato 4:3 (largura x altura da imagem), com 
480 linhas e 720 pontos em cada uma;   

 HDTV (High Definition Television), com formato 16:9 (largura 
x altura da imagem), com 1080 linhas e 1920 pontos. 

 EDTV (Enhanced Definition Television), formato intermediário 
entre SDTV e HDTV, com média definição de imagem e com 
720 linhas de 1280 pontos. 

 
Por conseguinte, existe a possibilidade de mesclar esses 

distintos formatos, adaptando-os segundo a largura de banda disponível 
para transmissão. Porém é importante ressaltar que a qualidade da 
imagem no receptor é proporcional à banda utilizada na transmissão.  

Atualmente existem muitos formatos de vídeo digital, baseados 
em distintas tecnologias e que por sua vez, não destoam do jogo de 
mercado comum à área, como dito anteriormente. Neste sentido, cada 
grupo/organização defende e busca firmar seu padrão como destaque no 
mercado. 

Destarte, segundo Felitti (2007), destacam-se neste cenário, o 
formato Flash (FLV) desenvolvido pela Macromedia (Adobe), 
amplamente popular por sua utilização na WebTV (maior propulsor - 
Youtube). Não possui como foco a qualidade e o gerenciamento de 
arquivos, porém é popular por demandar pouca banda ao carregar o 
vídeo para exibição. 

Outro formato que se destaca é o QuickTime (MOV) 
desenvolvido pela Apple como alternativa à plataforma Windows Media, 
da Microsoft. Apresenta variedade de formatos para a distribuição de 
conteúdo, qualidade de vídeo, funções interativas, melhorias de 
streaming (fluxo) e possui popularidade devido ao fato de suas 
especificações terem sido escolhidas pelo consórcio Moving Picture 
Experts Group (MPEG), como versão do popular codec MPEG (MPEG-
4), popular nos ambientes web e TV digital.  

O formato Audio Video Interleave (AVI) foi desenvolvido pela 
Microsoft e tornou-se bastante popular em redes P2P. Apresenta 
algumas deficiências relativas à interatividade e baixo poder de 
compressão, porém, sua “popularidade online resvala também no 
aproveitamento do codec DivX que oferece melhor qualidade de 
reprodução de vídeo com o mesmo tamanho de arquivos MOV, por 
exemplo” (FELITTI, 2007). 
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Por fim, cabe também destacar o formato 3GP, adotado como 
padrão de vídeo em telefones celulares (por empresas, como por 
exemplo, Motorola, Nokia, BenQ, Samsung, Panasonic e LG). Sua 
popularidade crescente é conseqüência da incorporação de câmeras 
nestes dispositivos, ocasionadas pela produção de conteúdo multimídia 
por parte dos usuários, porém sua qualidade ainda é limitada 
(semelhante a definição em VHS), segundo Felitti (2007). 
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5. RESULTADOS DA ANÁLISE 
 

 
Para apresentação dos resultados da análise, optou-se pela 

disposição em um quadro, onde sucintamente, definiram-se as principais 
características de cada padrão selecionado para análise, segundo os 
indicadores/critérios estabelecidos no tópico anterior.  

  
INDICADORES/ 

CRITÉRIOS 
IPTV TVD WEBTV 

Mobilidade/ 
Portabilidade 

Oferece via rede 
wireless, porém 

o acesso é 
condicional. 

Oferece 
gratuitamente 
via ondas de 
rádio. Ainda 
não utilizado 
no Brasil para 

difusão via 
satélite e cabo. 

Em geral 
oferece 

gratuitamente 
via rede 

wireless. Em 
alguns casos o 

acesso é 
condicional. 

Perfil do 
Usuário/ 

Telespectador 

Definido 
segundo as 
preferências 

individuais de 
cada perfil 

criado. Mídia de 
segmento e 

recomendações. 

Mídia de 
massa. Define 
o público-alvo 

e lança sua 
grade de 

programação 
com horários 
baseados em 
pesquisas. 

Mídia de 
segmento. 
Pode estar 
baseada no 
histórico de 
navegação. 
Em geral, o 

usuário define 
o que vai 
assistir e 
quando. 

Modelo de 
negócios 

Empresas de 
telefonia. 

Assinatura, 
publicidade 

segmentada e 
oferta de 
serviços 

interativos. 

Empresas de 
mídia. 

Publicidade 
massiva e 
vendas de 

espaço para 
produções 

independentes. 

Empresas da 
Internet. 

Publicidade 
segmentada e 

oferta de 
serviços. 
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Arquitetura de 
Hardware 

Modulação 
(8-VSB, 
COFDM, 

QAM, PSK, 
QPSK). 

Modulação 
(8-VSB, 
COFDM, 

QAM, PSK, 
QPSK). 

Modulação 
(8-VSB, 
COFDM, 

QAM, PSK, 
QPSK). 

Transporte 
(MPEG-2 TS). 

Transporte 
(MPEG-2 TS). 

Transporte 
(MPEG-2 TS). 

Compressão 
(MPEG-2 e 
MPEG-4). 

Compressão 
(MPEG-2, 
MPEG-4 e 

Dolby AC3). 

Compressão 
(MPEG-2 e 
MPEG-4). 

Middleware 
(Diversos – não 
há padronização 

e varia de 
acordo com o 

receptor). 

Middleware 
(MHP, ARIB, 

DASE, 
GINGA, 
ETC). 

 

Middleware 
(Sistema 

operacional 
instalado no 

computador). 

Aplicações 
(ESG, PVR, T-

Commerce, 
VoD, etc). 

Aplicações 
(Variam de 

acordo com o 
canal de 
retorno) 

Aplicações 
(EPG, 

indicação de 
velocidade de 
banda, etc.) 

Canal de 
retorno 

ininterrupto 
(ADSL, Cabo, 

Satélite). 

Pode ou não 
haver canal de 

retorno (3 
níveis de 

interatividade).

Canal de 
retorno 

ininterrupto 
(ADSL, Cabo, 

Satélite). 

Meio de difusão 

Tecnologias de 
acesso a 
Internet. 

Satélite, cabo 
ou ondas de 

rádio. 

Tecnologias 
de acesso a 

Internet. 



131 

Abrangência/ 
Audiência 

Classes A e B, 
em grandes 

centros urbanos, 
clientes de TV 
por assinatura, 
com perfil para 

conteúdos 
estrangeiros. 

Atende todas 
as classes, em 
quase todas as 
regiões, com 
perfil para 

programas de 
auditório e 
telenovelas. 

Classes A, B e 
C, em grandes 

e médios 
centros 

urbanos, com 
perfil para 

conteúdos da 
televisão 

tradicional e 
produzidos 

pelos próprios 
usuários. 

Interatividade Nível 3. 
Nível 1, Nível 

2 e Nível 3. 
Nível 3. 

Conteúdo 

Produção de 
grandes 

estúdios de 
outros países. 

Serviços 
personalizados 
e interativos de 
rádiodifusores e 

tele-
comunicadores. 

Predomina 
produção 
nacional. 

Serviços de 
rádiodifusores 

para massa. 
Interatividade 

varia de 
acordo com o 
receptor/canal 

de retorno. 

Mescla 
produções de 

todo o mundo. 
Serviços 

personalizados 
e interativos 

de provedores 
de conteúdo 
da web e de 

rádiodifusores. 

Definição de 
Imagem 

HDTV (16:9 – 
1080 linhas x 
1920 pontos). 

Utiliza formato 
Quicktime 

(MOV) e 3GP. 

Variada - 
HDTV (16:9), 
SDTV (4:3) e 
EDTV (720 

linhas x 1280 
pontos). 
Utiliza 
formato 

Quicktime 
(MOV) e 3GP. 

Variada. 
Apresenta 
tanto em 

HDTV como 
em resoluções 

inferiores a 
definição 
analógica. 

Utiliza 
formato Flash, 

Quicktime 
(MOV), AVI e 

3GP. 
Quadro 06 - Análise comparativa entre IPTV, TVD e WebTV. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Através dos dados expostos, é possível notar que o padrão TVD 

baseia-se fundamentalmente no modelo tradicional de televisão. Seus 
recursos de interatividade variam de acordo com os dispositivos 
receptores e o canal de retorno utilizado por cada usuário/telespectador, 
possui grande abrangência (presente em 95,1% dos lares brasileiros, 
segundo dados IBGE-PNAD, 2008) e é utilizado como serviço público, 
com proteção aos concessionários por ser o modelo adotado pelo 
governo brasileiro. Sua receita financeira está basicamente segmentada 
em vendas de espaço publicitário a diversos tipos de anunciantes. 

Já o padrão IPTV é um serviço ainda não regulamentado no 
país, baseado em princípios da televisão por assinatura, telefonia, na 
interatividade e oferta de serviços possibilitados pela Internet. Utiliza 
como estratégia a entrega do conteúdo sob-demanda e a recomendação 
de conteúdos associados ao perfil criado pelo usuário. Com esses 
diferenciais, pretende disputar e aumentar o mercado de TV por 
assinatura, em crescimento no país (ANATEL, 2009). Caracteriza-se por 
ser um serviço privado com obrigações públicas e possui como principal 
ponto fraco a falta de padronização de alguns de seus componentes de 
hardware. Apesar da baixa abrangência, atinge somente 6,9 milhões de 
assinantes (ANATEL, 2009), o modelo de negócios encontra-se 
segmentado em um nicho com alto poder aquisitivo.  

E, finalmente, o padrão WebTV, destaca-se como uma 
alternativa à televisão tradicional devido a pluralidade de seu conteúdo. 
Entretanto, não há padronização relacionada à qualidade da entrega do 
serviço, das produções e a abrangência é limitada em países como o 
Brasil, onde somente 23,8% da população possuem acesso à Internet 
(IBGE-PNAD, 2008). Apesar de limitada abrangência, encontra-se em 
expansão, possuindo um público bem definido (IBGE-PNAD, 2008) e 
ferramentas que potencializam a ofertas de serviços. Não possui estudos 
aprofundados e regulamentações sobre a sua atuação. Possibilita que 
serviços personalizados e interativos de radiodifusão e telecomunicações 
sejam fornecidos. Seu modelo de negócios está baseado na publicidade 
segmentada, abonos e comissões por transação (em alguns casos).  

Para melhor compreensão dos resultados, elaborou-se outro 
quadro, onde sucintamente, apresentam-se os principais modelos e 
padrões de TV digital existentes no Brasil, os meios de difusão e 
interatividade utilizados por estes e as suas respectivas resoluções de 
imagem. 
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Padrão 
Meio de 

transmissão 
Interatividade 

Qualidade de 
Vídeo 

Analógico 
Convencional

Ondas de 
Rádio. 

Canal 
unidirecional, o 
dispositivo (o 

equipamento de 
televisão) somente 

recebe sinais. 

Resolução 4x3, 
com 

interferências e 
presença de 

ruídos. 

TV a Cabo 
Analógico 

Cabo. 
Restrita através de 

linha discada 
Resolução 4x3 

sem interferência 

TV a Cabo 
Digital 

Cabo – padrão 
DVB-C. 

Restrita através de 
linha discada. 

Resolução 4x3 
sem interferência 

e presença de 
alguns canais 
com resolução 

16x9. 

TV Via 
Satélite 

Micro-ondas – 
padrão DVB-S.

É limitada. O canal 
é bidirecional, mas 
o envio de dados é 

feito através de 
linha telefônica. 

Resolução 4x3 
sem interferência 

e presença de 
alguns canais 
com resolução 

16x9. 

TV Digital 
(DTV) 

Ondas de 
Rádio. 

É limitada, a linha 
de envio pode ser 
feita através de 

linha telefônica ou 
por IP, mas a 

estrutura não é 
preparada para 

constante 
comunicação com 
os a fornecedora 

do serviço. 

Resoluções 4x3, 
16x9 e 

intermediária, 
com baixa 

interferência. 

IPTV 
(Internet 
Protocol 

Television) 

Qualquer (aéreo 
ou cabo, 

depende do 
canal de 

Considerando que 
o canal de 

comunicação 
permite o envio de 

Resolução 16X9 
e com controle 

razoável sobre a 
qualidade. 
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comunicação). dados em alta 
velocidade, há a 
possibilidade de 

utilização de 
serviços 

interativos. 

WebTV 

Qualquer (aéreo 
ou cabo, 

depende do 
canal de 

comunicação). 

Considerando que 
o canal de 

comunicação 
permite o envio de 

dados em alta 
velocidade, há a 
possibilidade de 

utilização de 
serviços 

interativos. 

Resolução 4x3, 
presença de 

alguns canais 
com resolução 

16x9 e não 
apresenta 

controle sobre a 
qualidade. 

Quadro 07 - Análise comparativa entre padrões de TV existentes no 
Brasil. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Nota-se que há uma grande diversidade de padrões existentes, 
cada qual com suas características de disseminação de conteúdo. O 
conhecimento prévio do funcionamento de cada padrão possibilita um 
melhor direcionamento no momento da escolha das ferramentas a serem 
utilizadas para disseminar o conhecimento por parte das organizações. 

 
 

EXEMPLO DE CENÁRIOS DE APLICAÇÃO DOS PADRÕES 
 
 
O conteúdo, como visto anteriormente, é o alicerce dos sistemas 

de comunicação e, portanto, objeto principal e estratégico para a 
disseminação e compartilhamento do conhecimento. Atualmente, 
predominam a veiculação de informação e entretenimento na televisão e 
na rede web. 

Com o intuito de promover uma melhor compreensão sobre os 
padrões de TV digitais analisados, apresentar-se-ão, em seguida, 
cenários contextuais, cada qual com suas características, buscando 
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retratar a realidade e exemplificar a estratégia de disseminação utilizada 
por cada um destes padrões. 

 
 Um dos possíveis cenários para TVD – Programa de 

auditório, com definição de imagem em HDTV, para público 
em geral (todas as classes, idades e gêneros), com atrações 
musicais, entrevistas com celebridades midiáticas, quadros 
baseados em reality shows de sucesso estrangeiro (reforma de 
casa, carro, aparência física) que explora histórias comoventes e 
a realização de gincanas que fazem com que o público interaja e 
ganhe uma “recompensa” por sua participação. O conteúdo 
possui um horário fixo para ser veiculado, determinado pela 
emissora. O usuário/telespectador pode interagir com o 
conteúdo, solicitando maiores informações sobre as 
atrações/quadros do programa, participar de votações e 
enquetes de opinião sobre os temas explorados, entre outros. 
Contudo, cabe ressaltar que o nível técnico de interatividade 
(ver critério/indicador, capítulo 4) varia de acordo com o 
receptor (set-top box) que o usuário/telespectador possui. Caso 
deseje, também será possível assistir a um programa ao vivo, no 
local em que desejar, através de seu aparelho de telefone celular 
ou outro dispositivo móvel. Existe a possibilidade do 
usuário/telespectador pausar a programação e voltar a assisti-la 
em outro momento, porém isso dependerá do aparelho utilizado 
(se há ou não memória para armazenamento na TV ou no 
receptor ou set-top box). O modelo de negócios segue o padrão 
atual, explorando espaços publicitários e adicionalmente inclui 
a oferta de serviços interativos e produtos vinculados a 
programação. 

 Um dos possíveis cenários para IPTV – Programa seriado de 
grande estúdio norte-americano, voltado para o público de 
classes A/B, entre 16 e 40 anos, de humor leve, cujo foco está 
em relacionamentos e estilos de vida que retratam a 
modernidade dos grandes centros urbanos. O usuário pode 
escolher o que deseja assistir, quando e em qual dispositivo 
(TV, PC ou dispositivo móvel), pausar o conteúdo (na TV, por 
exemplo), realizar outras tarefas e horas depois, continuar 
assistindo, do ponto onde parou, em outro dispositivo (celular, 
por exemplo), caso deseje. Existe, portanto, a possibilidade do 
usuário/telespectador eleger entre uma programação sob-
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demanda ou seguir a linear, disponibilizada pela operadora. O 
serviço possui qualidade de entrega do serviço (QoS) e 
qualidade de imagem em HDTV. A interatividade técnica é 
plena, garantida pela conexão ininterrupta com a internet e 
possibilita uma gama diversificada na oferta de serviços e 
produtos associados ao conteúdo, tais como, jogos com multi-
jogadores, compra de um produto anunciado ou explorado 
durante o programa, acesso a informações adicionais através da 
rede web ou do próprio programa, salas de bate-papo, entre 
outros. O modelo de negócios segue o padrão atual das 
operadoras de TV por assinatura, oferecendo um pacote de 
serviços ao consumidor (4Play), explorando ao máximo os 
espaços publicitários e incluindo, adicionalmente, a oferta de 
serviços e produtos vinculados a programação. 

 Um dos possíveis cenários para WebTV – Conteúdo de curta 
duração, voltado para público jovem, entre 8 e 30 anos, das 
classes A/B/C, relacionado ao mundo virtual e de grande 
identificação popular, postado por algum usuário, com foco em 
humor, música, tragédias/acidentes, fã-clubes, além da exibição 
de conteúdo e programação veiculados na televisão tradicional 
(aberta e por assinatura). Este conteúdo disputa, paralelamente, 
a atenção do público com o bate-papo disponibilizado ao lado 
da tela de visualização e com as redes e comunidades de 
relacionamento (Twitter, Facebook, Orkut) associadas à 
página/canal e/ou conteúdo. Geralmente, existe a possibilidade 
de assisti-lo a qualquer momento, em qualquer lugar, por estar 
armazenado em um repositório no qual o usuário/telespectador 
possui livre-acesso. A interatividade técnica é plena, garantida 
pela conexão ininterrupta com a internet e possibilita uma gama 
diversificada na oferta de produtos e serviços personalizados. 
Deste modo, o usuário/telespectador pode assistir a 
programação através de qualquer dispositivo que possua 
conexão com a internet. O conteúdo possui marcações 
(metadados) no vídeo que funcionam como links entre o 
conteúdo principal e os relacionados a alguma parte específica, 
como por exemplo, página pessoal do artista na web ou vídeo 
com conteúdo de temática semelhante. Devido a sua rápida e 
livre emergência, este padrão ainda não possui uma estratégia 
bem delimitada relacionada à sua exploração comercial. 
Contudo, possui seu modelo de negócios baseado na venda de 
espaços publicitários e serviços (acesso restrito). Por 
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disponibilizar o conteúdo em um repositório, mesmo na 
programação veiculada linearmente, existe a possibilidade do 
usuário/telespectador pausar o conteúdo e seguir assistindo-o 
posteriormente no mesmo dispositivo, quando desejar. Não há 
garantia de qualidade (QoS) de entrega do serviço e a definição 
da qualidade de imagem varia de acordo com o canal. 
 
Cabe ressaltar que os padrões apresentam em alguns casos, 

além de exploração comum de algumas características do modelo de 
negócios, a veiculação dos mesmos conteúdos, como produções de 
grandes estúdios e formatos internacionalizados de reality shows, por 
exemplo. Outro exemplo que pode ser citado é a presença na televisão 
tradicional de vídeos e artistas populares de sucesso na web. Os padrões 
também podem ser destinados para educação a distância, alterando o 
conteúdo conforme os níveis de interatividade previamente 
apresentados. Com isso, busca-se destacar que em casos semelhantes a 
estes, além da convergência dos meios, as diferenças significativas 
estarão voltadas para os aplicativos e serviços disponibilizados e 
associados a estes conteúdos, segundo a estratégia de cada padrão. 

Destarte, acredita-se que o surgimento dos padrões digitais de 
televisão, apontam para um futuro convergente em médio prazo, onde 
não haverá sobreposição de um dos padrões, e sim a utilização e 
desenvolvimento de cada um, destinado a diferentes fins, como é 
comum e histórico aos meios de comunicação.  
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6. CONCLUSÕES  
  
 

Historicamente, muitos são os fatores que influenciam na 
mudança da consciência humana, entre eles está a produção e 
disseminação do conhecimento. Porém, como afirma Rifkin (2001, 
p.167) “nenhuma talvez seja mais importante que a mudança nas 
tecnologias de comunicação, desde a imprensa até o computador”. Para 
o autor, tais mudanças na consciência coletiva acompanham as 
transformações nas formas de comunicação utilizada pelas pessoas para 
estabelecer novas redes e relações sociais. 
 O surgimento da sociedade do conhecimento e 
conseqüentemente, da “nova economia” baseada neste ativo, encontra-se 
nos primeiros anos de desenvolvimento, porém já demonstra que ao 
transformar as formas e os meios de comunicações digitais em 
commodity, desencadeia um processo paralelo que transforma em 
commodity os relacionamentos que compõem a vida cultural do 
individuo e da comunidade (RIFKIN, 2001). 
 Constata-se também que a cultura emergente dessa “nova 
economia” prioriza o efêmero e a fragmentação, assim como a 
ampliação e diversificação das relações de trabalho, o crescimento e 
valorização do individualismo, a descentralização das empresas que 
culminam em sua organização em redes, e a integração global dos 
mercados financeiros (HARVEY, 1989). Lasch define o atual contexto, 
afirmando que as pessoas não buscam a salvação, nem a reestruturação 
do passado “dourado”. Elas buscam e “anseiam pela sensação, pela 
ilusão momentânea, de bem-estar pessoal, de saúde e de segurança 
psíquica” (LASCH apud RIFKIN, 2001, p.166).  
 Enfim, há um consenso sobre a importância do conhecimento 
na economia. Foucault no livro a “Microfísica do poder” (1979), realiza 
uma profunda análise sobre a relação entre saber e poder. Baseados em 
seus estudos, Foucault afirma que o poder cria o saber e, por 
conseguinte, todo saber constitui novas relações de poder.  Em outras 
palavras, “é considerar o saber como peça de um dispositivo político 
que, enquanto dispositivo, se articula com a estrutura econômica” 
(FOUCAULT, 1979, p.21). 

Dessa forma, o presente trabalho buscou realizar uma revisão 
bibliográfica para analisar aspectos da disseminação do conhecimento 
como fator de produção na economia, relacionando-o com a cultura e a 
comunicação, difundidos através das novas tecnologias digitais de 
televisão. De acordo com Castells (1999), a revolução tecnológica da 
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informação é o ponto inicial para se realizar uma análise do complexo 
processo de formação da nova sociedade, economia e cultura. 

Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica em periódicos 
e literatura especializada, onde foram utilizados apenas dados 
secundários que consistiram de elementos teóricos sobre o tema. Para a 
definição dos indicadores/critérios de análise proposta, realizou-se uma 
pesquisa de revisão sistemática da literatura para identificar, selecionar e 
avaliar as pesquisas de relevância para este estudo (NHS, 2001).  Para 
tanto, adotou-se o método quantitativo de pesquisa, com exposição em 
tabelas, nas bases de dados eletrônicas, revistas e anais em congressos 
do SCOPUS e da biblioteca universitária da Universidade Federal de 
Santa Catarina, assim como as publicações oriundas do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). 

Para a consecução deste objetivo, entende-se que o advento da 
TV digital pode ser interpretado como importante plataforma de 
disseminação e compartilhamento de conhecimento, e o primeiro passo 
para o nascimento de sistemas de comunicação multimídia, assim como 
o primeiro resultado concreto do processo de convergência progressiva 
em escala mundial, da televisão e das telecomunicações. Pois, conforme 
afirma Pagani (2003), o setor de TV digital é caracterizado também por 
uma progressiva convergência com a informática, permitindo novas 
funções adicionais e a utilização de novas plataformas. 

A TV digital surge, portanto, como alternativa de infra-estrutura 
necessária para estimular o processo de aprendizagem, por parte de 
governos ou organizações, tornando compartilhado e disseminado todo 
o conteúdo criado e aprendido. Pois, neste espaço, segundo Lévy 
(1996), existe a possibilidade de qualquer pessoa adicionar e modificar 
partes do conteúdo, tornando-se uma emissora em um espaço 
cibernético e criando uma inteligência coletiva.  

Buscou-se também constatar as principais características que 
envolvem os padrões de IPTV, TVD e WebTV, demonstrando, 
conseqüentemente, as vantagens e desvantagens de cada um, com foco 
na disseminação do conhecimento. Para tanto, foram também 
considerados dados relacionados à realidade brasileira, tais como 
demográficos e censitários, por ser caracterizar como foco principal da 
pesquisa realizada neste trabalho e mercado promissor para este cenário. 

Os modelos de negócios dos padrões apresentam como 
característica comum, a exploração do espaço publicitário. Esta 
característica indica, em termos de domínio de mercado, que haverá 
uma competição entre as operadoras televisivas tradicionais, por cabo, e 
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as que são difundidas pela Internet, na disputa pela fatia de anunciantes 
publicitários. 

Desta forma, pode-se concluir, resumidamente, que os padrões 
se caracterizam como: TVD – Modelo popular; IPTV – TV por 
assinatura; WebTV – Alternativa, modelo para organizações 
empresariais, governamentais e uso pessoal. Neste sentido, a TVD 
possui vantagens iniciais sobre os demais padrões analisados, por ser o 
modelo adotado pelo governo brasileiro para substituir o sistema 
analógico, que já possui uma grande infra-estrutura montada. 
Conseqüentemente, o ingresso dos modelos de IPTV, com legislação de 
implantação em fase de análise no governo, e da WebTV, irá, aos 
poucos, acirrar a disputa de mercado. Porém, acredita-se em um futuro 
convergente em médio prazo, onde não haverá sobreposição de um dos 
padrões, e sim a utilização e desenvolvimento de cada um, destinado a 
diferentes fins, como é comum e histórico aos meios de comunicação.
 Neste contexto, percebe-se que a tecnologia exerce um 
importante papel na criação do novo cenário televisivo e, por 
conseguinte, na oferta de novos serviços. Porém, a combinação de 
preço, regulação, interesse do consumidor, investimento comercial, 
acordos de marketing e principalmente o conteúdo, é que determinarão o 
futuro de cada padrão.  

 Outro aspecto importante para o êxito dos padrões digitais de 
televisão, segundo Fernandes; Lemos; Silveira (2004), “é a adoção e 
aceitação de padrões abertos para os vários componentes do sistema”. 
Esta padronização irá permitir a interoperabilidade entre diferentes 
plataformas. Contudo, sabe-se que as escolhas tecnológicas dos 
componentes do sistema digital de televisão são questões estratégicas 
definidas por órgãos de padronização de países ou blocos econômicos, 
que consideram sempre aspectos socioeconômicos.  

Contudo, cabe ressaltar que ao menos todos os padrões de 
transmissão avaliados, convergem com relação ao formato adotado para 
a codificação digital dos dados a serem transmitidos, denominado ISO 
MPEG. Este padrão, em realidade define um conjunto de normas, 
divididas em MPEG Vídeo, MPEG Áudio e MPEG Sistema. Alguns 
destes padrões, como o MPEG-7 e o MPEG-21, destinam-se a 
indexação de metadados destinados aos mais variados fins, dentre os 
quais, a promessa, conjuntamente com outros padrões (TV-Anytime, 
Scorm, LOM, entre outros), de tornar interoperáveis os conteúdos do 
ambiente televisivo e da web. 

Com o sistema digital de televisão, é possível notar os 
fenômenos evolutivos da produção e consumo de televisão que, 
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futuramente, serão caracterizados por um domínio da interatividade, 
através de estruturas ligadas em rede. Um dos principais aspectos que se 
destaca é a transformação da televisão, que deixa de ser um meio 
caracterizado pela passividade, e torna-se um meio interativo, de 
consumo em rede. Por isso, pode-se concluir que a implementação deste 
sistema é uma resposta às necessidades, criadas ou não, de uma 
sociedade ligada em rede, como é a do conhecimento. 

Por fim, esta pesquisa limitou-se a explorar somente alguns 
aspectos tecnológicos e socioeconômicos relacionados a três padrões de 
TV digital, conforme delimitados nos objetivos do presente trabalho. A 
escolha do mesmo considerou aspectos interdisciplinares, inerentes ao 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Acredita-se que os resultados obtidos trarão contribuições tanto 
para o mercado, quanto para a academia, já que os mesmos encontram-
se num processo de debate e construção dos alicerces sobre a 
convergência tecnológica dessas mídias. Porém, cabe ressaltar, que em 
médio prazo, o desenvolvimento de cada um dos padrões, acarretará em 
mudanças teóricas, tecnológicas, mercadológicas e de hábitos/consumo, 
sem que haja, contudo, uma sobreposição de um dos padrões. Acredita-
se que prevalecerá a utilização e desenvolvimento de cada um, destinado 
a diferentes fins, como é comum e histórico aos meios de comunicação.  

 
 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 
 
 
Sabe-se que o tema abordado no presente trabalho é focado em 

apenas uma de suas características, pode ser analisado de outras 
maneiras e até mesmo de forma mais aprofundada. Assuntos como a 
transformação da informação e do conhecimento em produto/serviço na 
“nova economia” e seus artifícios criados como patentes, direitos 
autorais, marcas registradas, segredos comerciais, são exemplo da 
importância e amplitude do tema e que não foram foco da presente 
pesquisa. Outro aspecto relevante para se pesquisar são os serviços e 
aplicativos possíveis, com foco em interatividade, tais como educação a 
distância, guias personalizados de programação, serviços de utilidade 
pública e privada, entre outros.  

Outro aspecto importante para se abordar futuramente, com 
estágio de desenvolvimento mais avançado, são as novas tecnologias 
digitais de TV (IPTV, TVD e WebTV), que se destacam por seu grande 
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potencial sociopolítico e econômico, e que se constituem, por sua vez, 
como fontes disseminadoras e compartilhadoras de conhecimento e de 
disputa de mercados. 

Neste sentido, destaca-se também um estudo mais aprofundado 
sobre o desenvolvimento de chips computacionais para TV digital 
(aparelho), iniciado em 2009 pela Intel com o processador Atom 
CE4100, que além de oferecer suporte para aplicativos de transmissão e 
Internet em um único chip, possui segundo a Intel (Disponível em: 
<http://www.adrenaline.com.br/tecnologia/noticias/2908/idf-2009-intel-
revela-chip-para-tv-digital.html>. Acesso em: 06 Jan. 2010), poder de 
processamento e componentes de áudio/vídeo necessários para execução 
de aplicativos de mídia de alta qualidade, como gráficos 3-D, por 
exemplo. Segundo a mesma fonte, a Intel está trabalhando em parceria 
com a Adobe para incorporar o Flash Player 10 aos processadores de 
mídia Intel CE, visando aperfeiçoar a reprodução de gráficos e vídeo 
H.264 e habilitar pela primeira vez, uma “biblioteca” de conteúdo 
baseado em tecnologia Flash para a televisão.  

Destaca-se e sugere-se também o aprofundamento de pesquisas 
relacionadas às tecnologias de televisão pela web (WebTV), por se 
constituírem em uma excelente alternativa, para organizações 
empresariais, governamentais e uso pessoal, além de possuir baixo custo 
e não apresentar muitas publicações relacionadas ao tema.  

Cabe também destacar a importância, para análises futuras 
sobre este tema, do projeto de lei n° 29/2007, conhecida como PL 29, 
que trata da regulamentação do mercado de TV por assinatura no Brasil 
e visa implementar uma série de mudanças substanciais para este setor, 
que irão, por sua vez, influenciar diretamente no futuro da IPTV e 
WebTV, respectivamente. 

Recomenda-se também a realização de uma abordagem que 
considere a interoperabilidade de conteúdos (informações e 
conhecimento) em ambientes web e TV digital e a utilização de 
metadados neste contexto, com destaque para os padrões TV-Anytime, 
SCORM e LOM. Neste sentido, destaca-se o trabalho realizado por 
SPANHOL, F.; et al., intitulado Aplicações interativas em TVD 
suportadas por metadados, publicado no XXXII Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação – INTERCOM, em 2009. 
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GLOSSÁRIO 

 
 

API: Application Programming Interface – Programação de interface 
aplicada. 
Commodities: Títulos correspondentes a negociações com produtos 
primários nas bolsas de mercadorias. Estes negócios se referem à 
entrega futura de mercadorias, mas não significa necessariamente que há 
movimento físico de produtos nas bolsas. 
Firmware: Conjunto de instruções operacionais programadas 
diretamente no hardware de um equipamento eletrônico que possui uma 
memória integrada para armazenar suas tarefas/funções. 
IPTV: Consiste em uma TV por protocolo, ou seja, oferece programas 
de TV através do cabo da internet. Depende de uma conexão banda 
larga e permite a entrega de áudio e vídeo com alto padrão de qualidade, 
além de diversos aplicações/serviços interativos.  
JAVA: Linguagem de programação orientada ao objeto e executada por 
uma máquina virtual. 
Kazaa: Programa que permite a troca de arquivos (música, vídeos, 
softwares, etc.) entre os usuários, baseado no sistema de distribuição 
ponto-a-ponto (P2P). 
Middleware: Camada contida dentro do set-top box responsável pela 
comunicação entre os componentes de hardware e as aplicações 
possíveis e disponibilizadas. 
Mobile: Palavra inglesa que faz referência a mobilidade dos dispositivos 
(celular, PDA´s, etc.) 
Orkut/Facebook: Redes virtuais organizadas de modo social cujo 
objetivo é estimular relacionamentos entre os usuários. 
Plugin: Extensão específica de um programa de computador que 
adiciona outras funções a programas maiores. 
Set-top Box: Caixa receptora acoplada ao televisor que traduz os sinais 
recebidos em imagens, sons e aplicações/serviços. 
Sociedade do Conhecimento: Estágio evolutivo socioeconômico e 
tecnológico, cujo principal ativo é o conhecimento. 
Skype: Programa que permite a realização de chamadas telefônicas pela 
Internet, baseada em tecnologia VOIP. 
Torrent: Programa que permite ao usuário baixar e compartilhar 
arquivos (filmes, músicas, softwares, etc.) através de um endereço que 
funciona como repositório. 
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TVD: Padrão de transmissão televisiva (cabo, satélite ou terrestre), 
evolução tecnológica do tradicional analógico, conhecido no Brasil 
como sistema brasileiro de televisão digital (SBTVD). 
Twitter: Microblog de mensagens curtas e instantâneas que podem ser 
vistas em diferentes dispositivos (celular, computador) e que funciona 
como uma rede de relacionamento. 
WebTV: Forma de transmissão televisiva pela web. O sinal é captado e 
digitalizado por softwares que enviam para um servidor de streaming 
(fluxo contínuo) e posteriormente para uma página na internet. 
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