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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal verificar como foi a implantação dos modelos de 

televisão digital nos países Estados Unidos, Inglaterra e Japão, criadores de tecnologia e no Brasil, 

identificando os reflexos na publicidade. Para tanto foram levantados conceitos pertinentes ao tema 

e foram reunidas informações de fontes bibliográficas, notícias, sites e documentos sobre a 

implantação da TV digital nos referidos países. Ao final, é feita uma análise das principais 

informações e uma apresentação de novos formatos de publicidade que estão surgindo a partir do 

sistema.   

 

 

Palavras-Chave: Televisão Digital, Publicidade, Mídia, Novas Mídias. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A televisão, desde o seu surgimento em meados da década de 20, se tornou um dos meios de 

comunicação de maior aceitação nas diversas camadas da sociedade, considerada uma fonte de 

entretenimento e informação. No Brasil, segundo estimativa IBOPE (2007), este meio é a principal 

fonte de informação e entretenimento da população, atingindo todas as classes e públicos.   

Segundo o IBOPE (2008), a televisão continua sendo o meio de maior credibilidade entre 

todas as classes sociais (média de 3,86, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 discorda e 5 concorda) e 

também  é o veículo que mais chama a atenção do espectador para anúncios publicitários (média de 

3,54) segundo mesmo critério.  O Brasil possui 49.7 milhões de domicílios com TV e mais de 172 

milhões de telespectadores potenciais, sendo que cada um deles permanece um tempo médio de 5 

horas em frente ao meio.  

A mudança do sistema analógico para digital promete trazer melhorias na imagem e oferece 

a possibilidade de interatividade e portabilidade. Porém, a característica mais marcante, é a melhora 

da qualidade de som e imagem.  

Os cientistas brasileiros estudam os padrões HDTV existentes desde 1998. Porém, a 

população soube da mudança somente em 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

assinou o decreto que deu inicio à implantação do sistema, o SBDTV (Sistema Brasileiro Digital 

Televisão).  

Paralelamente aos testes com os modelos estrangeiros, cerca de 1.500 cientistas brasileiros 

foram incentivados a desenvolver um padrão brasileiro de TV digital aberta (gratuita). Embora os 

pesquisadores não tenham conseguido êxito completo, foram desenvolvidos aplicativos que 

permitem a exibição de conteúdos dos diferentes padrões de TV digital existentes. Esses aplicativos 

permitem que a indústria nacional tenha condições de desenvolver uma competitividade 

internacional em tecnologias de ponta.  

No sinal HDTV ocorre a captação, compressão, digitalização e transmissão de imagens. Isto 

tornou possível um melhor aproveitamento da imagem e garantindo melhor qualidade, eliminando 

possíveis interferências e ruídos. As características inovadoras adicionadas ao meio televisão foram 

a interatividade, portabilidade e convergência.  

O sistema de televisão digital teve início no Japão, Inglaterra e Estados Unidos, sendo que, 

em cada um, foram desenvolvidos modelos diferentes, de acordo com suas necessidades. A partir 

do desenvolvimento desses sistemas, esses países passaram a exportar e comercializar sua 

tecnologia para outros que desejassem atualizar seu sistema de televisão.  

A implantação da HDTV significa mudanças nas formas de como o público irá se relacionar 

com o aparelho televisivo e com a publicidade. O sinal digital permite a convergência tecnológica e 
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a portabilidade. Assim a televisão, que antes só podia ser assistida em casa, passa a funcionar no 

celular, computador e em qualquer aparelho que possua um sintonizador do sinal digital.  

A curiosidade gerada a respeito de uma nova tecnologia causa especulação sobre as 

possíveis mudanças que ela trará. E, uma vez conhecendo como esta tecnologia já está sendo 

empregada em outros países, eliminam-se falsas conclusões e incertezas. Trabalhar com dados 

concretos permite o pensamento pró-ativo. Para o mercado publicitário brasileiro, conhecer como o 

sistema HDTV está se consolidando nos países em que a tecnologia já foi implantada é importante, 

já que a televisão, segundo IBOPE (2007) é o meio que recebe 59% dos investimentos publicitários 

do Brasil. 

A tentativa de prever o que irá acontecer quando novas tecnologias são implantadas é uma 

tarefa complicada. Para entender o que pode mudar, devem-se analisar os exemplos de outros países 

que já possuem a tecnologia. Este trabalho tem como objetivo verificar como foi a implantação do 

sistema digital de televisão nos países pioneiros na tecnologia, EUA, Inglaterra e Japão, e seus 

reflexos na publicidade. 



  9 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para compreender melhor os fatores que interferem no conteúdo deste trabalho serão 

apresentados conceitos de publicidade e propaganda, agência de publicidade, mídia e televisão e 

televisão digital.   

 

2.1 PROPAGANDA E PUBLICIDADE  

 

As palavras publicidade e propaganda atualmente são utilizadas e aceitas como sinônimos. 

Mas para Sant’Anna (2002), publicidade e propaganda não significam rigorosamente a mesma 

coisa. A palavra publicidade significa divulgar, tornar público uma idéia. Já, a propaganda, 

propagar princípios e teorias na mente alheia. Ou seja, propaganda é a ferramenta de propagação de 

idéias e ideologias e publicidade é relacionada à promoção de produtos e serviços.  

Para Gomes (2003), a publicidade envolve atividades como: planejamento, criação, 

veiculação e produção de peças publicitárias. Essas atividades são desenvolvidas eficazmente em 

agências de publicidade e propaganda. 

 

2.2 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  

  

Sampaio (1999) define agência de publicidade e propaganda como a organização 

especializada na arte e na técnica da propaganda. Esta organização possui uma estrutura básica que 

conta com profissionais formados e especializados, podendo ser distribuídos em setores de acordo 

com a função desempenhada. Os setores mais comuns encontrados em uma agência são: 

atendimento, mídia, planejamento, criação, finalização e Produção (Produção gráfica e RTVC). De 

acordo com o autor, as agências possuem uma carta de clientes e estabelecem uma relação de 

prestação de serviços, criando soluções para as necessidades de comunicação mercadológica.  

O setor de atendimento de uma agência é responsável por prestar assistência junto ao cliente 

e pela administração das contas (SAMPAIO,1999). Predebon (2000) resume a função do 

profissional do setor de atendimento como sendo o responsável pela comunicação cliente-agência e 

agência-cliente. Deste modo, segundo os autores, o profissional de atendimento executa estudos e 

pesquisas sobre cada cliente da agência, levantando suas características, visando entender e 
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solucionar os problemas de comunicação. Entendendo as particularidades de cada cliente é possível 

sugerir formatos de publicidade e aproveitar as oportunidades que surgem para este cliente.  

O departamento de criação, de acordo com Sampaio (1999), atua na geração idéias que serão 

transformadas e adequadas aos diversos formatos utilizados pela publicidade. É neste setor que são 

desenvolvidos slogans, anúncios para rádio, televisão, cinema entre outros. Este departamento é 

composto pela dupla de criação, formada pelo diretor de arte, que é o responsável pela parte visual 

das peças publicitárias e pelo redator, responsável pela criação dos textos (títulos, slogans e outros 

textos). Esta dupla é coordenada pelo Diretor de Criação.  

O trabalho desempenhado pela produção consiste em manter contatos com fornecedores de 

serviços que podem ser: gráficas, empresas de mídia externa e mídia interativa entre outras. A 

produção manuseia e organiza os orçamentos e os calendários de execução e de entregas; define 

prioridades e resolve problemas de arte-finalização com a criação (PREDEBON, 2000). 

As grandes agências possuem, incorporada a sua estrutura, o setor de RTVC (Rádio, 

Televisão e Cinema). Segundo Sampaio, este departamento é composto de um produtor que se 

encarrega de auxiliar a produção de peças para veiculação em mídia eletrônica. Assim, sua função 

básica é entrar em contato e negociar com produtoras de vídeo, estúdios de áudio, fotógrafos e 

ilustradores e acompanhar os trabalhos desenvolvidos.  

O setor de mídia é o responsável pela seleção dos veículos mais adequados para atingir o 

público-alvo do cliente. Para este profissional, cabe obter o melhor aproveitamento da verba 

publicitária do cliente. Este setor ainda recebe a tarefa de certificar-se de que a veiculação 

transcorreu corretamente (PREDEBON, 2000). Portanto o mídia de agência executa a tarefa de 

selecionar os veículos mais adequados ao perfil e ações do cliente, buscando sempre o melhor custo 

/benefício. 

 

2.3 MÍDIA 

 

 Para a publicidade, o termo deve ser compreendido como a técnica publicitária que analisa 

os meios de comunicação, buscando os melhores formatos e veículos para a veiculação das 

mensagens publicitárias, tendo como objetivo a eficácia na geração de resultados para o cliente.  

Mídia, também, indica o suporte de difusão e veiculação da informação (rádio, televisão, 

jornal), podendo ser categorizada de acordo com a maneira como uma informação é transformada e 

disseminada. Mídia impressa contempla os meios de comunicação impressos, como jornais e 

revistas. A mídia eletrônica, de acordo com Sampaio (1999), são os meios de comunicação 

eletrônicos, como rádio, televisão e até certos tipos de luminosos. Já, o termo mídia digital, refere-
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se à mídia eletrônica que trabalha com codecs
1
 digitais para o armazenamento de dados. No sentido 

mais amplo, mídia digital pode ser compreendida como o conjunto de veículos e aparelhos de 

comunicação baseados em tecnologia digital, permitindo a distribuição de conteúdos sonoros ou 

visuais. Também pode ser denominada mídia o aparato físico ou tecnológico empregado no registro 

de informações (fitas de videocassete, CD-ROM, DVDs, discos rígidos). 

Os publicitários, segundo Katz (2004), conceituam mídia como uma forma especifica de 

transmitir informações a seus consumidores. Para Predebon (2000), a função básica da mídia é 

tornar acessível a mensagem comercial publicitária ao público definido previamente pelos objetivos 

de marketing. Sendo assim, mídia é o suporte para a mensagem publicitária chegar até o público-

alvo desejado. E, seja qual for a forma de comunicação utilizada, todas envolvem o envio de uma 

mensagem através de um meio (mídia) ao outro. A eficiência da mídia será medida através do poder 

de impacto sobre o público-alvo.  

O campo da mídia é marcado pelo dinamismo. Para Predebon (2000), a mídia é uma 

conseqüência da própria evolução tecnológica, tornando-se cada vez mais dinâmica e envolvente, 

evidenciando não só os mais modernos e recentes recursos técnicos, mas respondendo de forma 

direta as expectativas da população. Assim a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico estão 

permitindo o desenvolvimento novas mídias. 

 

2.4 TELEVISÃO  

 

A televisão, segundo Santos (2006), é um meio de comunicação audiovisual. Ela é 

responsável por levar diversão e educação aos telespectadores. Para Moran (2007), a TV, 

historicamente, constituiu-se como um instrumento de comunicação centralizador. E, para veicular 

uma mensagem, exige permissões legais, domínio técnico e dispositivos de produção e 

disseminação caros e complexos. De acordo com Muniz (2004), possui amplitude em âmbito local 

regional ou nacional, expondo um grande número de pessoas à mesma mensagem. De acordo com 

Marcondes citado por Vieira (2002) é no espaço televisivo que a publicidade encontra a plenitude 

de suas possibilidades estéticas.  

Pode ser conceituado como um sistema eletrônico de recepção de imagens e som de forma 

instantânea. Fisicamente, funciona a partir da análise e conversão da luz e do som em ondas 

eletromagnéticas e de sua reconversão em um aparelho o televisor, através de seus componentes 

internos reconvertendo em imagem e som.  E, de acordo com Katz (2004), a televisão pode ser 

                                                 
1
 Codec: Tecnologia empregada para a compressão e conversão de dados digitais. 
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categorizada de acordo com as formas de distribuição do conteúdo televisivo podendo ser televisão 

via cabo ou via satélite. 

Sob o ponto de vista da mídia, é o meio de maior cobertura simultânea (SAMPAIO, 1999). 

É o meio de maior carisma entre as pessoas, fascínio que é transferido para a propaganda nele 

veiculada.  Para a publicidade, a sua força encontra-se na grande capacidade de cobertura em curto 

prazo de tempo. Mas, a vantagem mais expressiva em se utilizar a televisão para a veiculação das 

mensagens publicitárias, é descrito no seguinte trecho: 

 

A vantagem mais óbvia da publicidade televisiva é a oportunidade de usar imagens, sons, 

cores e movimentos nos comerciais. Em geral, essa forma de publicidade é considerada a 

mais parecida com a vida, recriando cenas e mostrando pessoas em determinadas situações  

com as quais todos podemos nos identificar (KATZ, 2004, p.83 ). 

 

 

Assim, capacidade de combinar imagens, movimentos e sons, permite aos publicitários 

articular as mensagens de formas diferenciadas e criativas, informando e entretendo o público, 

atendendo os objetivos traçados.   

O formato publicitário destinado ao meio televisão segundo Sampaio (1999) é denominado 

comercial. Esta peça de comunicação cinemática é utilizada em cinema e televisão e disponível nos 

formatos padrões de 15, 30, 45 e 60 segundos.  

Outra forma de explorar publicitariamente a televisão é através do merchandising editorial. 

De acordo com Sampaio (1999) é quando um produto, marca, empresa ou serviço, é citado 

consumido ou utilizado em um filme de longa metragem ou programa para televisão.  

Os patrocínios consistem em citações de 3, 5 e 7 segundos em que a marca anunciante 

aparece antes e depois de um programa de televisão. Desta forma, associa a imagem de marca ao 

conteúdo do programa. Também oferece a possibilidade de segmentar o público, conforme a 

qualidade da audiência do programa escolhido. 

A televisão como mídia publicitária, segundo Donaton (2007), pode ser dividida em três 

momentos de acordo com o seu desenvolvimento. O primeiro momento foi à dominação da TV 

aberta, o segundo a revolução da TV a cabo e o terceiro é o do controle do consumidor a partir da 

implantação do sistema HDTV e do desenvolvimento dos gravadores digitais.  

Donaton explica que, na televisão aberta, o modelo tradicional de publicidade sempre foi 

invasivo. Por mais de 50 anos, a TV foi um meio de comunicação passivo onde os telespectadores 

sentavam-se na frente do aparelho enquanto a programação e as propagandas comerciais lhes eram 

“empurrados”. As redes de TV, os canais locais e os anunciantes estabeleciam o horário do 

telespectador, o que e quando ele iria assistir, decidindo o modo como ele iria consumir as 

mensagens. Esse modelo dependia da boa vontade do consumidor em ceder o controle do que ele 

estava assistindo, aceitando o que viesse. Porém, as novas tecnologias concederam autonomia e 
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poder de escolha para o consumidor. As redes de televisão, que antes eram sustentadas pelas verbas 

dos anunciantes, agora começam a perder espaço para as redes fechadas sustentadas pelo público. 

A TV a cabo é constituída de um grande número de redes diferentes, muitas delas 

especializadas em certos tipos de programas voltados para certos tipos de públicos. No começo isso 

foi chamado de TV fechada, devido à variedade de canais oferecidos em comparação a TV aberta. 

Para Dizard (2000), a TV a cabo, como mídia publicitária, permite maior segmentação devido a 

variedade de canais e programas oferecidos e assim impactando com maior precisão o público.  

A televisão via satélite, embora apresentada como um tipo de televisão, enquadra-se como 

um meio de distribuição do conteúdo televisivo. Segundo Katz (2004), este tipo de distribuição do 

sinal televisivo veio atender a necessidade dos moradores das zonas rurais que buscavam 

alternativas para televisão com boa qualidade de sinal. A popularização da tecnologia se deu devido 

a eliminar a necessidade de cabos e a possibilidade de transmissão de uma maior quantidade de 

canais. 

As novas formas de televisão estão baseadas nas tecnologias digitais. Esta transformação, 

segundo Katz (2004), envolve a convergência de redes, as novas estratégias de exploração e de 

distribuição de conteúdos.  Como exemplo de novas formas, é possível citar a IPTV (televisão via 

internet), a Mobile TV (televisão móvel) e Televisão digital.  

 

2.4.1 Televisão Digital 

 

A televisão digital é a nova tecnologia utilizada na transmissão de televisão. A esta nova 

tecnologia estão associadas características de alta definição e compressão de sinal eliminando 

interferências e ruídos (MUNIZ, 2004).  

O resultado de anos de pesquisas nas áreas de áudio e vídeo desencadearam atualizações do 

meio televisão. A principal atualização é a digitalização do sinal e a transmissão do conteúdo em 

alta definição HDTV (high definition television), que permite uma qualidade de imagem e som 

superior ao sistema analógico atual, substituindo as atuais 525 linhas por 1280 linhas, ocorrendo 

uma melhora não somente de imagem, mas de áudio e transmissão.  

De acordo Moran (2007), os sistemas digitais de televisão podem ser classificados de acordo 

com seu local de origem e suas características de interatividade e tipo de sinal. O Brasil executou 

testes com todos os sistemas, levantando suas características positivas e negativas. O sistema norte 

americano utiliza um sistema proprietário, que obriga outros países a pagarem royalties 

constantemente para as indústrias americanas. Foi descartado pelo governo brasileiro por não 

oferecer interatividade, ou seja, não incluía a possibilidade de que o público pudesse participar 

ativamente da programação. Já o padrão inglês, possui sistema gratuito, mas não foi aprovado nos 
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testes realizados pela comunidade científica brasileira, devido à falta condições de uso para multi-

programação e interatividade. E, finalmente, o padrão japonês, escolhido pelo Brasil por resistir às 

diferenças geográficas que o país apresenta para atender aos sinais de transmissão e recepção. O 

sistema é aberto e gratuito, sem ônus para a população e oferece a possibilidade de usar a 

interatividade e portabilidade. 

 

2.5  INTERNET E NOVAS MÍDIAS 

 

A internet pode é uma rede mundial de computadores que, interligados, permitem o acesso a 

informações e todo tipo de transferência de dados. A rede agrupa uma ampla variedade de recursos 

e serviços, incluindo arquivos de texto, imagens, sons, correio eletrônico e serviços como 

comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. O impacto causado pelo surgimento da 

internet pode ser descrito conforme o seguinte trecho:  

 

Seu significado pode ser comparado ao da imprensa, telefone, televisão e computador, que 

se transformaram não apenas em mais um meio de comunicação e alternativa de 

relacionamento pessoal e comercial, mas também foram responsáveis por dramáticas 

mudanças e progressos em toda a vida da nossa civilização (SAMPAIO, 1999, p.297).     

 

Para a indústria da mídia, a internet abre uma perspectiva de distribuição de uma ampla 

gama de serviços (DIZARD, 2004) 

Como mídia publicitária, a internet segundo vem sendo descoberta como um canal auxiliar e 

até mesmo central para realizar as atividades de comunicação ligadas à propaganda, promoção e 

outras ferramentas de marketing (SAMPAIO, 1999). 

O poder da internet, segundo Katz (2000), está baseado na sua versatilidade que permite a 

integração de características de telefone, TV a cabo, televisão aberta e canais de satélite.  

Os meios de comunicação de massa sofreram fortes influências desta nova tecnologia e 

passaram a possuir, além da versão tradicional, uma versão virtual. 

A evolução tecnológica trouxe, além da internet, outras novas mídias. Estas podem ser 

entendidas como novos canais de distribuição de conteúdo ou como um novo canal de comunicação 

(KATZ, 2004). Para ilustrar o que são essas novas mídias, podemos citar o seguinte trecho: 

 

O elemento crítico nesse novo padrão é o grupo de serviços de ponta baseados em 

computadores, que competirão nas indústrias de entretenimento e informação. Esses 

serviços incluem a televisão de alta definição, transmissões radiofônicas digitais, 

computadores multimídia, bancos de dados que cabem na palma da mão, CD-Rom, discos 

laser, satélites de transmissão direta, aparelhos de fax de ultima geração, telefones 

inteligentes, redes de computadores para consumidores, jornais eletrônicos portáteis e 

serviços nacionais de videotexto (DIZARD, 2000, p. 22).   

  



  15 

A partir deste desenvolvimento, os lares poderão dispor de uma ampla gama de serviços de 

mídia de ponta.  Isto foi possível com a fusão de tecnologias existentes, visando bem estar do 

usuário. Para a publicidade, segundo Dizard (2000), convém ressaltar que os avanços nessa área 

podem ser benéficos e lucrativos visto que as empresas podem interagir com seus consumidores de 

maneira nunca antes conseguida. Elas podem analisar o que o consumidor realmente quer, seja 

através de sites de relacionamento, de blogs ou ainda através de seus próprios sites, desde que os 

mesmos atraiam seus consumidores. As evoluções ocorridas nos campos da comunicação e da 

mídia parecem não ter fim.  
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3 A HDTV NO MUNDO 

 

O dia 3 de dezembro de 2007 entrou para a história do Brasil como sendo o dia em que o 

país passou a integrar a lista dos países que já possuem o sistema HDTV em operação. Este sistema, 

além de qualidade de imagem e som, está promovendo modificações na forma como a publicidade é 

pensada para o meio televisão.  

Segundo Donaton (2007), as modificações estão acontecendo devido ao sinal digital 

possibilitar ao público o uso de gravadores digitais para capturar o conteúdo televisivo, excluindo 

os intervalos comerciais da programação. Este sistema possibilitou ainda que os computadores, 

celulares e outros dispositivos portáteis também sintonizem canais de televisão, sendo possível 

assistir a programas preferidos em um ônibus ou metrô a caminho do trabalho.  

Os países pioneiros na implantação do sistema HDTV, Estados Unidos, Japão e Inglaterra já 

presenciam as mudanças ocorridas na forma como o público está se relacionando com publicidade. 

O telespectador, agora, possui mais autonomia, mobilidade e controle sobre o meio televisão. A 

publicidade, por sua vez, tenta ser cada vez mais criativa, encontrando novos formatos para estar 

presente na grade de programação escolhida. 

Karsten (2007), repórter responsável pela matéria Digital TV Timeline (Tv digital a linha do 

tempo), publicada no site WIRED
2
, apresenta a linha do tempo do desenvolvimento da TV digital 

no mundo. O processo de pesquisa e desenvolvimento de um novo modelo de televisão, que fosse 

superior ao analógico, teve início em 1968 com a emissora japonesa NHK
3
. Mais tarde, denominou 

o modelo em desenvolvimento de high definition television ou televisão de alta definição, conhecida 

pela sigla HDTV. Os resultados das pesquisas da NHK foram apresentados ao mundo em 1983 na 

conferência de tecnologia realizada Suíça. Em 1986 Japão, Estados Unidos e Inglaterra propõem o 

modelo HDTV como sendo um padrão mundial. A partir desse momento, o mundo toma 

conhecimento do padrão HDTV e começa a corrida pelo desenvolvimento de sistemas que atendam 

as necessidades de cada país.  

Até a implantação do padrão digital de televisão, o mercado publicitário mundial não 

considerava quais seriam os impactos que a “nova televisão” poderia ocasionar na maneira de fazer 

e pensar publicidade. Segundo Donaton (2007, p. 21), o mercado publicitário, que já estava 

acostumado a fazer filmes de 30 e 60 segundos, agora teria que rever seus conceitos. Com a 

                                                 
2
 www.wired.com, site americano especializado em novas tecnologias. 

3
 Nippon  Hoso  Kyokai, emissora estatal japonesa. 
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implantação do padrão digital de televisão este formato estaria com os dias contados e a publicidade 

estaria cada vez mais inserida dentro dos programas.  

Juntamente com os avanços na implantação do sinal digital, empresas como a Tivo iniciam o 

desenvolvimento de dispositivos DVR
4
, semelhantes aos videocassetes, porém digitais e capazes 

gravar incontáveis horas conteúdo televisivo em HDs
5
 de grandes capacidades. O diferencial desses 

dispositivos é a sua capacidade de identificar e eliminar os intervalos comerciais, além de permitir 

aos usuários a criação da sua própria grade de programação. Assim, os usuários podem assistir a sua 

programação favorita livre de espaços publicitários de acordo com a sua disponibilidade de tempo, 

não mais seguindo os horários estabelecidos pelas redes de televisão. Para Donaton (2007), os 

profissionais de publicidade e marketing estão amedrontados com o “poder” que a televisão digital 

e os gravadores digitais entregaram nas mãos dos telespectadores.  

O relatório sobre o crescimento mundial de domicílios com HDTV no mundo, realizado pela 

Informa Telecoms & Media, publicado pelo site HDTVNEWS (2009), mostra que, até o final de 

2008, já existiam 44 milhões de domicílios com TVs de alta definição sendo 4% dos domicílios 

mundiais. Essa marca mostra um crescimento de 2% em comparação com o ano de 2007. O site 

afirma que o crescimento se deve à queda dos preços dos aparelhos de televisão de alta definição e 

dos conversores que permitem a sintonia do sinal digital.  

Segundo projeções do instituto de pesquisa Informa Telecoms & Media, até 2012, serão 

aproximadamente 180 milhões de domicílios aptos a receber o sinal digital, o que representa um 

total de 16% do total mundial. Sendo assim espera-se um índice de penetração com a seguinte 

distribuição: Canadá e Estados Unidos com 70%, Japão 58% e outros países com 30%. 

 Os Estados Unidos, a Inglaterra e o Japão são pioneiros no desenvolvimento e na 

implantação do sinal digital e já presenciam as mudanças que o sistema está promovendo na 

maneira como o público está lidando com o poder que lhe foi entregue. Nesses países, está 

ocorrendo a transferência de poder de quem faz e distribui os produtos de entretenimento para quem 

os consome. Em outras palavras, o poder está migrando dos estúdios de cinema, das redes de 

televisão, das gravadoras, dos anunciantes e das agências de publicidade para o sujeito no sofá com 

o controle remoto. Em cada país pioneiro, as mudanças ocorreram de formas diferenciadas de 

acordo com as características dos modelos adotados.  

A seguir será apresentado o processo de implantação do sistema digital de televisão nos 

países Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Brasil. 

 

                                                 
4
 Digital Video Recorder: gravadores de vídeo digital. 

5
 Hard Disks: dispositivo físico capaz de armazenar vídeos e dados digitais. 
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3.1 EUA 

 

O padrão ATSC (Advanced Television Systems Committee) adotado nos Estados Unidos, 

Canadá, México e Coréia do Sul, produz imagens no formato 16:9 (wide screen) e com até 

1920×1080 pixels – seis vezes maior que o padrão analógico. Oferece qualidade de som similar ao 

DVD, que utiliza seis canais de áudio, sendo que no padrão analógico o som é transmitido por dois 

canais.  

O desenvolvimento do padrão americano iniciou em 1982 e só entrou em funcionamento 

comercial nos Estados Unidos em 1998.  É considerado o mais robusto, ideal para transmissão em 

alta-definição. Porém, é o menos desenvolvido no quesito mobilidade, necessitando que as 

operadoras de telefonia móvel ajustem o conteúdo e transmitam para os usuários, o que acarreta 

custos.  

Nos Estados Unidos, com a implantação do sistema digital, começaram a ser desenvolvidos 

aparelhos e serviços que permitem que o expectador avance a programação eliminando o intervalo 

publicitário como é o caso do TiVo,  uma marca popular de gravador de vídeo digital (DVR - 

Digital Video Recorder), que pode também ser chamado de gravador de vídeo pessoal. Trata-se de 

um aparelho de vídeo que permite aos usuários capturar a programação televisiva para 

armazenamento em disco rígido (HD), para visualização posterior.  

O principal significado do aparelho é a possibilidade de detecção e exclusão da publicidade 

que acompanha os programas veiculados pela TV comercial. Assim é possível transformar o 

formato original do produto audiovisual que será assistido pelo usuário. A empresa atualiza um 

banco de dados dos programas disponíveis ao usuário em função de sua localização e dos serviços 

de cabo / satélite utilizados. O usuário pode especificar quais programas gravar por hora, título, 

gênero, atores e diretores. O texto, extraído do site da Tivo, explica como o dispositivo funciona.  

 

Tocou o telefone? Pausa. Desligou o telefone? Inicia. Quer rever algum detalhe do filme? 

Repete. Quer assistir a um imperdível capítulo de E.R. e Lost, mas os dois passam ao 

mesmo tempo? Gravar. Simples assim. E o melhor: nada de VHS ou CD. Tudo digital, que 

fica armazenado numa biblioteca virtual. Isto tudo é possível com um pequeno aparelho 

que mudou a maneira como se assiste à televisão e recebe conteúdo de mídia. Através dele 

é possível alugar milhões de vídeos e shows através da Internet; gravar programas de 

televisão e transferi-los para o computador; ouvir músicas e gravá-las no iPod; pausar 

programas, mesmo os transmitidos ao vivo; reprisar cenas; ouvir rádio; compartilhar fotos e 

vídeos e muito mais. A marca TIVO é a pura convergência de mídias, onde quem controla 

o conteúdo é o telespectador”. (site
6
 Tivo, 2009). 

 

 

Segundo o histórico sobre a marca elaborado por Dias (2008), a empresa começou suas 

atividades em 4 de agosto de 1997 com o nome de Teleworld Inc, fundada por Michael Ramsay e 

                                                 
6
 www.tivo.com.br 
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Jim Barton, profissionais das empresas Silicon Graphics e Time Warner. O projeto inicial visava o 

desenvolvimento de um dispositivo de rede para uso doméstico. Porém, à medida que o projeto 

avançou, os objetivos da empresa mudaram. Foi então que surgiu a idéia de criar e desenvolver um 

mecanismo de gravação de vídeo digital em dísco rígido. O novo produto e serviço foi colocado em 

teste no ano de 1998 para moradores da cidade de San Francisco. Somente em 31 de março de 1999, 

a empresa introduziu oficialmente no mercado americano o DVR (gravador de vídeo digital), um 

aparelho que podia ser comparado a um videocassete, em que, manualmente, se podia determinar 

horários para gravação da programação da televisão (somente a recebida através de empresas de TV 

a cabo ou satélite) para visualização posterior. Porém, diferente de um videocassete, utilizava um 

disco rígido (Hard Disk) de computador como meio de armazenamento. 

Também tornou possível pausar a programação da televisão, mesmo para eventos ao vivo. 

Na primeira versão da plataforma, chamada Series 1, o Tivo conseguia gravar até 30 horas de 

programação da televisiva. Os aparelhos eram vendidos com preços entre US$ 499 e US$ 1.499, 

dependendo da capacidade de gravação (10 horas ou 30 horas). E, juntamente com o dispositivo, a 

empresa oferece aos usuários um plano básico que garante a eliminação do espaço publicitário, com 

valor mensal de US$ 10. 

Para Dias (2008), o público demorou a perceber que o Tivo significava muito mais do que 

apenas poder dar uma pausa na programação da TV. Muitos consumidores estavam receosos com o 

alto custo desta nova forma de se ver televisão. Em 2002, a empresa introduziu no mercado 

americano um novo gravador, o TIVO Series2. E depois começou implementar melhoramentos 

nele.  

No ano seguinte, em novembro, o número de assinantes atingiu um milhão dentro dos 

Estados Unidos. Nesta época, já haviam sido vendidos três milhões de aparelhos no mercado 

americano e apenas 1/3 continham o logotipo da TIVO. A empresa também encontrava dificuldades 

para ser tornar rentável, especialmente em virtude da concorrência. Os concorrentes diretos da 

marcas são o Roku, Apple Tv e Vudu. A forma de encontrada para destacar a marca dos 

concorrentes foi a criação vários serviços que transformaram o gravador de vídeo digital da Tivo 

em uma central de entretenimento, com gerenciamento podendo ser feito até pela Internet.  

A partir de 2005, a Tivo começou a disponibilizar, aos assinantes, serviços visando 

aproveitar ao máximo as potencialidades do sistema HDTV e diferenciar a marca diante dos 

concorrentes. Os novos serviços oferecidos foram o Tivo ToGo, convergência de mídias que 

permite a transferência do conteúdo gravado no HD do Tivo para computadores pessoais e o Tivo 

Desktop, que realiza o caminho inverso, possibilitando que o usuário visualize os vídeos 

armazenados no computador direto da sala de estar aparelho de DVR da TIVO.  
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Em 2006, foi lançado o TivoCast, um serviço de banda larga que inicialmente oferecia 

downloads de conteúdo da NBA (liga masculina de basquete), WNBA (liga feminina de basquete), 

The New York Times (jornal), Heavy.com (site popular de vídeos), iVillage (site direcionado 

especialmente para o público feminino). Neste mesmo ano, ocorreu o lançamento do serviço Tivo 

Mobile em que, através do celular ou laptop, foi possível agendar e determinar horários e programas 

de gravação no aparelho Tivo, eliminando a obrigatoriedade de fazer isso diretamente no aparelho.  

No ano de 2007 ocorreram aprimoramentos nos aparelhos e foi lançado o Tivo HD, aparelho 

que permitia a gravação de conteúdo em alta definição. Com o novo aparelho, foi possível gravar 

até 20 horas de programação em alta definição ou 180 horas em formato digital. Em 2008, surgiu o 

serviço chamado Tivo Swivel Search, um sistema de busca que permite encontrar shows e filmes 

através do nome de atores, diretores ou por gênero. 

Em 2009, a empresa oferece três tipos de aparelhos: Series2 Dual Turner (US$ 99), capaz de 

gravar dois programas ao mesmo tempo; o HD (US$ 299), para gravação em alta definição; e o 

Series3 HD (US$ 599), para gravação em alta definição com 300 horas de capacidade, permitindo 

gravar dois programas ao mesmo tempo.  

O plano básico mensal da TIVO custa apenas US$ 12.95, o anual US$ 129 ou US$ 299 por 

um período de três anos. 

 

Figura 1: Tivo Search: serviço de busca de conteúdo, a partir dele o usuário seleciona que programas quer 

assistir. 

Fonte: www.tivo.com 

 

A Tivo vende seus aparelhos e serviços em seis países ao redor do mundo: Estados Unidos, 

Inglaterra, Canadá (exceto a província de Québec), México, Taiwan e Austrália. Os aparelhos 

podem ser adquiridos em inúmeras lojas de varejo ou diretamente no site da empresa. Segundo Dias 
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(2008) a TIVO conta com cerca de 3.9 milhões de assinantes. Existem planos para a entrada da 

marca no mercado japonês. 

Segundo Donaton (2007), foi este dispositivo o responsável por fazer o mercado publicitário 

e as redes de canais abertos “estremecerem” no mercado americano. O público pode avançar a 

programação evitando a publicidade e desperdiçando as verbas dos anunciantes que, diante desta 

situação, ficam receosos em investir dinheiro no meio televisão. Porém, após o impacto inicial, o 

mercado publicitário e as redes de televisão começaram a “reconfiguração” do mercado, que 

significa pensar em novos formatos de publicidade baseados nos serviços disponibilizados pela 

Tivo (DONATON, 2007).  

A rede americana NBC, é a primeira grande rede aberta a fechar um contrato com a Tivo 

com o objetivo de utilizar os dados obtidos pela empresa com as pesquisas de audiência e os 

produtos de publicidade interativa da empresa. Esse acordo demonstra que, nem sempre, o Tivo 

representa uma ameaça para a publicidade, já que é capaz de captar dados sobre os hábitos dos 

telespectadores e traçar o seu perfil.  

A empresa, há um ano, começou a oferecer este tipo de medição, segundo a segundo, sobre 

programas e comerciais. Também disponibiliza o cruzamento de informações sobre idade, renda, 

estado civil e origem étnica dos assinantes. Com esses dados em mãos, a NBC poderá oferecer 

serviços e novos formatos para os anunciantes de modo que o público determinado seja impactado 

pela mensagem publicitária de forma eficaz. O Tivo, neste caso, está funcionando como uma 

ferramenta que garante uma maior probabilidade que o público seja atingido pela mensagem de 

forma eficaz, diminuindo a porcentagem de desvios.  

Os novos serviços oferecidos pela empresa Tivo concorrem diretamente com empresas de 

pesquisa de mídia como a Nielsen Media Research. Porém, o diferencial destes dados é que são 

coletados diretamente dos dispositivos da casa do assinante. Segundo Mike Pilot, citado pela revista 

Meio Digital, gerente de marketing e vendas da rede NBC, o uso dos dados vem para solucionar as 

ansiedades dos anunciantes por formatos eficazes no impacto do público-alvo. A NBC utilizará o 

sistema de marcas interativas em que, mesmo que o telespectador avance o comercial, a marca fica 

presente na tela, permitindo que, a qualquer instante, o telespectador possa pressionar essa marca e 

obter informações sobre o anunciante.  

O grupo NBC ainda planeja, para 2009, o lançamento de um serviço destinado a quem 

realmente gosta de comerciais. Este serviço recebe o nome Didja e consiste num portal para 

internet, destinado a apresentar comerciais sem interrupção - um sistema de busca para vídeos 

publicitários.   

Outro exemplo de anunciantes que estão planejando novos e métodos de abordar os seus 

públicos foi o da rede de fast food KFC, que bolou uma maneira inteligente de fazer com que o 



  22 

público assista seus anúncios. No último comercial lançado, se o telespectador assistir o comercial 

em slow-motion, através dos gravadores digitais, os telespectadores são capazes de decodificar uma 

mensagem secreta que dá direito a um sanduíche gratuito. 

Donaton (2007) recomenda ao mercado publicitário que, com a crescente adesão do público 

americano aos gravadores digitais, reveja os formatos para a televisão. Já que o público não assiste 

mais aos comerciais, porque fazem zapping
7
 e pulam os anúncios até o começo do seu programa 

favorito, o mercado deve encontrar maneiras de tornar a mensagem publicitária cada vez mais 

convidativa. Em 2009, segundo a revista Advertising Age, o formato de 15, 30 e 60 segundos se 

mantém. E o formato de 30 segundos ainda é o que recebe a maior parte das verbas publicitárias. 

   

3.2 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, os pesquisadores também trabalhavam em um projeto com o mesmo objetivo 

de revolucionar a transmissão televisiva. Obviamente, concentraram-se em criar um padrão próprio, 

que eles pudessem controlar. Em 1986, já com o nome de projeto Eureka
8
, os cientistas ingleses 

haviam atingido um nível de qualidade bem próximo ao japonês, com o nome de Multiplexed 

Analog Components (MAC). Mais tarde, com o crescimento do número de pixels na imagem, 

surgiu a versão HD-MAC, um embrião da TV de alta definição.  

O modelo de televisão comercial inglês ficou conhecido pela sigla DVB
9
. Adotado 

comercialmente em 1998 pelo Reino Unido, o padrão também foi abraçado por Índia, Austrália e 

Nova Zelândia. O modelo DVB possui padrões para transmissão terrestre (DVB-T), por cabo 

(DVB-C) e satélite (DVB-S). Este padrão é conhecido por ser mais versátil, facilitando a 

transmissão de múltiplos canais virtuais na mesma freqüência. O sistema não possui suporte a 

transmissão móvel, necessitando que as operadoras de telefonia móvel retransmitam o sinal 

convertido e adaptado gerando o conteúdo televisivo, gerando custos aos usuários. Outro ponto 

negativo do sistema é a interatividade limitada, o que o coloca em desvantagem comparada ao 

sistema japonês. 

 Os gravadores digitais da marca Tivo, segundo Dias (2008), foram lançados no mercado 

inglês no ano 2000. Porém, não obtiveram os resultados esperados e acabaram sendo vendidas 

apenas 35.000 unidades em 18 meses. 

                                                 
7
 Ação de trocar de canal quando se inicia o intervalo comercial dos programas televisivos. 

8
 EUREKA: grupo inglês responsável pelo desenvolvimento do padrão de televisão digital 

9
 DVB: digital vídeo broadcasting, padrão europeu de televisão digital. 
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Segundo Harris (2009), em matéria publicada no site UKHDTV
10

, intitulada “HDTV 

conhecimento máximo, mas adesão mínima”, os consumidores do Reino Unido conhecem os 

benefícios e características da nova tecnologia de televisão digital, porém não estão dispostos a 

gastar grandes quantias de dinheiro para desfrutar dela.  

A Buckingham Research  realizou, em janeiro de 2009, uma pesquisa para medir a aceitação 

do sistema HDTV pelo público inglês. A partir desta pesquisa, foi possível identificar que 99% dos 

consumidores estão cientes da tecnologia. Porém, apenas um em cada dez estão dispostos a comprar 

uma televisão de alta definição. Responderam a pesquisa um total de 695 pessoas, sendo 85% 

destes estavam cientes da tecnologia HDTV e 14% estavam cientes da tecnologia, mas disseram 

não compreendê-lo, enquanto que apenas 1% não tinham conhecimento. 

Segundo o jornal El Economista, o público, na Inglaterra, está buscando mais os meios on-

line. A pesquisa publicada pela Internet Advertising Bureau
11

 mostra que a projeção é que em  

2009, a verba destinada à publicidade on-line vai superar as verbas do meio televisão. O resultado, 

considerado inédito no mundo, segundo o jornal, confirma a tendência que o meio on-line vai 

superar televisão, principal meio de comunicação de massa.  

A mesma matéria afirma que há um forte crescimento dos vídeos online. As emissoras e 

portais de internet ainda estão alcançando um alto CPM (Cost Per Thousand - medidor de audiência 

utilizado pela indústria, que representa o custo por mil visitantes) para propaganda em vídeo -  em 

média 20 libras, comparado às 6 libras para comerciais na televisão. A publicação alerta que os 

preços altos seriam resultado da oferta limitada e que cairiam conforme o volume crescesse. 

Estima-se que a propaganda em vídeo online somará em torno de 35 milhões de libras, que equivale 

a 1% dos gastos com publicidade na TV em 2008. Muitos anunciantes reutilizam peças já 

produzidas, segundo o informe. Nem todo esse dinheiro virá da verba da televisão. Mas há sinais de 

migração dos gastos da TV para a internet. 

 

3.3 JAPÃO 

 

A história do sistema digital japonês teve início com emissora estatal NHK, que é a única 

emissora pública do Japão. A NHK é financiada através do pagamento de taxas provenientes de 

lares que possuem aparelhos de TV, tendo como objetivo possibilitar transmissões livres da 

influência política ou de organizações privadas.   

                                                 
10

 UK HDTV: site especializado em noticias sobre o sistema HDTV no continente europeu 

11
 Internet Advertising Bureau: empresa responsável por realizar pesquisas sobre mídia on-line 
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O modelo de televisão digital é conhecido pela sigla ISDB
12

 e vem sendo desenvolvido 

desde a década de 60 pela NHK, porém só entrou em plena atividade em 2003 na região de Tóquio 

no Japão. E, por ser o mais recente, não repetiu os erros dos sistemas americano e inglês.  

O processo de implantação do sistema digital japonês teve início em 1997. Neste ano, era 

transmitida programação produzida em alta definição das 7 da manhã à meia noite, totalizando 119 

horas por semana. Também, ocorreu a mudança do satélite BS-3b, que estava sendo usado para 

efetuar os testes HDTV, pelo satélite BS-4
13

 que conseguia disponibilizar o sinal a todo território 

japonês.  

Atualmente, segundo informações do portal
14

 NHK na internet, a rede efetua transmissões 

dentro do território japonês através de cinco canais de TV e outros três de rádio. Os canais de TV 

Geral e Educativa, que formam o núcleo do serviço de transmissão terrestre de TV, e os canais de 

rádio oferecem notícias, programas educativos, entretenimento familiar, entre outros. Já, os três 

canais via satélite, possuem uma programação flexível que engloba uma ampla gama de temas. 

O encerramento das transmissões analógicas no Japão está previsto para 2011. A partir daí 

passa a operar somente com o sistema digital. A TV digital no Japão, segundo dados fornecidos 

pelo Grupo de Mídia de São Paulo, tem 99% de cobertura nos 52 milhões de domicílios. Das cinco 

emissoras nacionais, as quatro principais tem um índice de audiência muito próximo, em torno de 

8%, e a penetração do meio é 49%. O sinal digital permite que dispositivos portáteis como 

celulares, videogames portáteis possam sintonizar o conteúdo televisivo. 

O serviço de televisão móvel é denominado One Seg e teve início seis meses após o início 

das transmissões digitais no Japão, tornando possível sintonizar o sinal em celulares e outros 

dispositivos portáteis. Pelo sistema japonês, as emissoras podem transmitir conteúdo por 

radiodifusão diretamente para celulares, sem passar pela operadora de telefonia móvel. No celular, a 

TV digital divide a tela entre a transmissão da imagem com a transmissão de dados, oferecendo 

interatividade de acordo com o conteúdo.  

Em seis de abril de 2009, segundo o site hdtvnews
15

 a emissora NHK lançou quatro 

programas educacionais específicos para tecnologia móvel. Esse esforço da emissora na produção 

de conteúdos e formatos específicos para a tecnologia móvel, mostra o quanto os dispositivos 

portáteis têm importância na vida dos japoneses. Segundo dados divulgados no site do Grupo de 

                                                 
12

 Integrated Service Digital Broadcasting 

13
 BS-4: Broadcasting Satelite, satélite responsável pela transmissão do sinal digital, utilizada para cobrir o território 

nacional. 

14
 Portal da emissora NHK: www.nhk.or.jp/portuguese/ 

15
 Hdtvnews site especializado em noticias sobre a tecnologia hdtv: www.hdtv-news.co.uk 
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Mídia de São Paulo, o continente Asiático, o qual o Japão integra, possui 40% dos usuários de 

internet e também 40% de todos os aparelhos celulares do mundo. 

 

 

Figura 2: Receptor One Seg marca Sony 

      Fonte: http://www.jp.playstation.com/psp/ 

  

 

 

Figura 3: Foto divulgação Sony handheld Playstation Sony Portable (PSP), com receptor One Seg 

Fonte: http://www.jp.playstation.com/psp/ 

 

Os gravadores digitais estão presentes no Japão desde 2003 e, segundo Williams (2008), a 

empresa Sony foi a primeira a comercializar este tipo de dispositivo. A marca disponibiliza o 

modelo CoCoon, que possui HD e conexão com a internet, para atender o requisito de 

interatividade. Diferentemente da empresa americana Tivo, que oferece o serviço que elimina o 

intervalo comercial da programação aos usuários, a Sony não oferece serviços.  

O palestrante do 16º festival de Gramado RS, realizado em 2007, Ken Aihara, executivo de 

mídia da agência Dentsu
16

, discutiu os impactos sofridos pela publicidade japonesa com o advento 

                                                 
16

 Dentsu: agência de publicidade japonesa, que já vem trabalhando com o recurso de interatividade.  

http://www.jp.playstation.com/psp/
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da televisão digital. Ele ressaltava que a TV Digital estava penetrando em Tókio e no segundo 

momento seria espalhada por todo território japonês. “A penetração é pela venda de aparelhos”, 

comentou. Mesmo com a venda alta de televisores de LCD e plasma, o grande entrave é que as 

pessoas utilizem a interatividade e que apreciem o que estava sendo feito pelos anunciantes, ou seja, 

uma mudança de hábitos dos consumidores que ainda estão habituados a TV analógica.  

Em 2007, havia cerca de 100 milhões de pessoas recebendo o sinal e 20% já estavam no 

sistema digital. Segundo Noriyuki Shutto, um dos Diretores Executivos da Dentsu, outro palestrante 

do Festival, estão ocorrendo grandes mudanças na publicidade e no modo de pensar o planejamento 

de mídia, já que o público constrói sua programação eliminando os comerciais e grava os 

programas, não os assistindo mais nos horários em que eles são transmitidos. Outro ponto levantado 

Shutto é que as agências estão se reorganizando para poder estabelecer preço para ações de 

interatividade e o que vem sendo feito são experiências para medir a aceitação do público.  

A televisão móvel é um desafio para os criativos das agências, pois eles têm que criar peças 

que sejam exibidas tanto televisores de 50 polegadas quanto em telas de 3 polegadas. Shutto destaca 

que televisão móvel é uma mídia muito importante já que a população japonesa passa muito tempo 

dentro dos metrôs. Os palestrantes afirmaram que a televisão digital veio para promover a 

renovação do mercado publicitário eliminando cópias de idéias e modelos importados dos Estados 

Unidos, sendo exigida cada vez mais criatividade para atrair a atenção do público.   

 

3.4 BRASIL 

 

O governo brasileiro, em 1998, iniciou os testes com os três sistemas existentes no plano 

mundial: norte-americano, inglês e japonês. Para evitar uma decisão baseada apenas em resultados 

técnicos, a ANATEL
17

 julgou necessária a elaboração de uma pesquisa de mercado junto ao público 

consumidor, radiodifusores e fabricantes, para identificar as expectativas desses diferentes 

segmentos quanto à nova tecnologia.  Estas pesquisas foram efetuadas em paralelo à realização dos 

testes com os padrões HDTV mencionados. Os resultados técnicos de propagação e os da pesquisa 

de mercado fizeram parte de um relatório que norteou a escolha do padrão brasileiro de televisão. 

Em 26 de novembro de 2003, foi publicado o decreto nº 4.901, instituindo o Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital. O modelo brasileiro teve como base o modelo japonês, que é 

considerado o sistema mais robusto e apto a atender os padrões de mobilidade e interatividade 

exigidos pelo governo brasileiro.    

                                                 
17

 ANATEL: agência nacional de telecomunicações  
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Em 2007, a televisão brasileira começa lentamente a ser a digital, sendo chamada por 

Marcondes (2007) “a maior evolução do sistema televisivo brasileiro”.  Emissoras abertas como 

Rede Globo, Rede TV e Bandeirantes já produziam 24hs de programação digital. Ainda, para este 

autor, o sistema brasileiro, com adaptações legitimamente nacionais, permitirá tamanha evolução do 

meio que ninguém sabe ao certo onde vai chegar. 

  

Enquanto o país entra numa viagem sem volta para a sua mais fascinante e avançada 

experiência televisiva, nos bastidores, quase nada está verdadeiramente pronto para o show. 

Nem o aparato tecnológico, nem o mercado publicitário. Vai ser bom mas vai ser aos 

poucos. (MARCONDES, 2007, p. 27). 

 

Segundo Marcondes (2007) a televisão digital está promovendo uma revolução no modo 

como o público vê e se relaciona com o meio televisão. Os novos formatos e os pontos de contato 

dos anunciantes com o público mudarão drasticamente. O tempo e o local de acesso ao meio 

televisão se diversificará. Todo esse conjunto vai implicar no surgimento de uma variedade de 

novas formas e formatos de exploração de mídia ainda hoje imensurável. 

Segundo Furke (2007), em qualquer modelo de TV digital, para que as interações ocorram, é 

necessária uma camada de software intermediaria ou middleware, que dá suporte ao 

desenvolvimento de aplicações de conteúdo e precisa ser colocada nos dispositivos de recepção. O 

software brasileiro que permite a interatividade recebe o nome de Ginga e foi desenvolvido pelo 

laboratório Tele Mídia, da PUC RJ em parceria com a Universidade da Paraíba, por meio do seu 

laboratório Lavid. Segundo o mesmo autor, o modelo de televisão pode ser considerado o mais 

moderno do mundo, pois ele pode contemplar as características de interatividade plena (através do 

software Ginga), multiprogramação, mobilidade e portabilidade. 

 As operadoras de televisão por assinatura no Brasil estão se adiantando para oferecer 

amostras das novas tecnologias e conteúdos. Dessa forma, em 2009, o público assinante de serviços 

de TV via satélite já pode usufruir de alguns conteúdos extras e serviços com interatividade, como: 

seleção de legendas e áudio em outras línguas, menus que trazem informações extras com textos e 

imagens e a possibilidade de seleção de múltiplas câmeras em reality shows e eventos esportivos 

(site
18

 da SKY). Além disso, são disponibilizados programas próprios essencialmente interativos. 

Alguns servem, basicamente, de apoio na relação operadora e assinante, como os “guias de 

programação” e os “mosaicos” que orientam a navegação pelos canais e trazem informações sobre 

eles de forma mais intuitiva e ilustrativa. Outros são fornecedores de serviços e entretenimento, 

como conteúdos de previsão do tempo, horóscopo, rádios, loterias, esoterismo, games, entre outros. 

Fornecem ainda a possibilidade de compras, seja através do sistema pay-per-view de aquisição de 

                                                 
18

 http://www.sky.com.br/sonasky/interatividade/ 
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filmes e jogos de futebol, como na compra de produtos físicos em canais especializados através do 

chamado t-commerce ou vendas pela televisão, como o Shoptime.com, do grupo Globosat. Como 

exemplo de programas e conteúdos interativos oferecidos pela operadora SKY está a Globo News, 

versão interativa do canal de jornalismo. Assinantes com acesso ao recurso iTV (televisão 

interativa) podem assistir ao canal enquanto acessam notícias, índices e destaques atualizados em 

tempo real e de acordo com os temas de preferência do usuário .  

 

 

Figura 4. Globo News versão interativa, menu de seleção de notícias por tema  

 

O reality show Big Brother Brasil tem um menu na tela da própria TV. Com ele é possível  a 

leitura de notícias, conferência dos resultados das votações e todas as informações sobre cada 

participante.  

 

 

Figura 5. BBB interativo, notícias e vídeo atualizados em tempo real 

 

 

Os canais de futebol multijogos, com até quatro jogos simultâneos, permitem ao público 

interagir com a equipe de transmissão dos jogos, opinando sobre temas relacionados a futebol.  
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Figura 6. Canal Multijogos, tela de visualização dos resultados e seleção de jogos 

 

A SKY, em janeiro de 2009, incorporou ao seu sistema os aparelhos DVR. Estes aparelhos 

não permitem a eliminação do intervalo comercial, mas possuem características técnicas 

semelhantes ao Tivo, permitindo a gravação de 2 programas simultâneos na memória 500 GB. 

Para Marcondes (2007) em meio a tantas alterações, algo muito importante não vai mudar: 

toda e qualquer uma dessas inovações só vai se viabilizar, baseada no “velho modelo” em que o 

anunciante paga a conta. As verbas de marketing vão se manter presentes, desde a viabilização dos 

novos conteúdos até projetos especiais de mídia e relacionamento nas inúmeras plataformas (como 

celular e games). Os comerciais no formato de 30 segundos não irão desaparecer, eles serão 

adequados ao formato de alta definição. Para Paulo Estephan, mídia da agência Talent, citado por 

Marcondes (2007)  

 

Existem ainda muitas duvidas e poucas certezas. O comportamento do consumidor é 

desconhecido.As coisas vão mudar, mas não acredito que, num curto espaço de tempo, 

tenhamos uma nova realidade. Estamos no Brasil, com redes muito fortes, hábitos bem 

definidos e uma grande dificuldade de mudanças. (MARCONDES, 2007, p. 29). 

 

 

A etapa de implantação do sistema digital não aboliu o analógico. Os dois sistemas serão 

utilizados simultaneamente até 2016, quando somente o digital permanecerá. Para a publicidade 

brasileira, a implantação do sistema digital não apresentou grandes impactos. O CPqD (Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), maior centro de pesquisa e desenvolvimento 

em telecomunicação da América Latina, a mudança do analógico para o digital vai custar em torno 

de 7 bilhões de reais, sendo que cerca de 5 bilhões serão os investimentos feitos pela população na 

compra de conversores (Set top box), além da compra de televisores que suportam a tecnologia 

digital.  

As redes de televisão tiveram que substituir os sistemas de transmissão de sinal, que 

segundo estimativa do CPQD, custou R$ 1,5 bilhão. E ainda, para a digitalização dos estúdios e 

emissoras de TV, que hoje são os responsáveis por grande parte da produção televisiva no país, 

serão necessários cerca de R$ 500 milhões em investimentos. Para Marcondes (2007, pg 29), esses 
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investimentos serão feitos progressivamente em pequenas quantias, podendo ser comparado a um 

“conta gotas”, o que torna a transição extremamente lenta.  

O desenvolvimento da televisão móvel incorporou mobilidade às características da TV, que 

antes, segundo Marcondes (2007), ficava presa a um canto da sala ou do quarto de dormir. Ainda 

hoje, todos os narradores, especialmente os esportivos, referem-se aos telespectadores como "você 

que está aí em casa". Mas, quando o espectador brasileiro estiver assistindo televisão no ônibus ou 

durante o almoço, o seu horário nobre terá mudado.  

Ainda, segundo o autor, a dona de casa que hoje vê televisão aberta pela manhã pode gostar 

muito do programa Ana Maria Braga, mas o problema está no fato de que os trabalhadores que 

estão no ônibus no mesmo horário preferem ver os gols da rodada, por exemplo. A TV tem três 

alternativas: organizar a programação de acordo com quem está em casa, quem está no ônibus ou 

oferecer a cada um deles o que ele está querendo ver.  

O sistema de televisão digital brasileiro possui nativamente o suporte para a televisão móvel. 

Mas, em 2009, a utilização do sistema baseado na utilização de transmissão do sinal televisivo é 

realizado através de operadoras de telefonia móvel, o que gera custos. Empresas como a Oi e Vivo 

já possuem serviços de televisão no celular e disponibilizam o conteúdo da programação de canais 

pagos como FOX, Warner e Universal e redes abertas. Os técnicos trabalham em aprimoramentos 

para tornar a televisão móvel brasileira gratuita e a população aguarda a queda nos preços dos 

aparelhos que estão aptos a receber o sinal.  

 A etapa de implantação do sistema digital não aboliu o analógico. Os dois sistemas serão 

utilizados simultaneamente até 2016, quando somente o digital permanecerá. Para a publicidade 

brasileira, a implantação do sistema digital não apresentou grandes impactos, a televisão ainda é o 

meio que recebe a maior parte das verbas publicitárias e o formato mais utilizado ainda é o formato 

de 30 segundos. 

 

 

País Sistema Data de implantação 

EUA ATSC 1998 

Inglaterra DVB 2002 

Japão ISDB 2003 

Brasil ISDB 2007 

Tabela 1: Ordem cronológica de implantação dos sistemas de televisão digital. 
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa, no presente trabalho, é do tipo qualitativa. Na pesquisa qualitativa, segundo Gil 

(2006), a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas acontece na forma da 

experimentação empírica. As conclusões são formuladas a partir da análise detalhada e 

argumentação lógica das idéias apresentadas. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador compreende e 

interpreta. 

Um estudo exploratório foi realizado, reunindo dados sobre os processos de implantação da 

televisão digital nos países Estados Unidos, Inglaterra e Japão, que são criadores de sistemas de TV 

Digital e no Brasil, com o foco nas tendências de utilização da publicidade.   

Segundo Gil (2006), pesquisas do tipo exploratórias são desenvolvidas quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil o desenvolvimento de hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. Este tipo de pesquisa permite uma visão geral do tema abordado. Para Michel 

(2005), estudos exploratórios são considerados formas de pesquisa devido à busca em documentos 

com a intenção de que seja respondida uma lacuna de conhecimento. Ainda, para Gil (2006), o 

estudo exploratório utiliza referências teóricas publicadas em documentos a fim de permitir o 

melhor entendimento sobre o problema.  

Os dados foram obtidos a partir de fontes como decretos de lei, sites dos governos, sites 

privados, bibliografias especializadas em tecnologia e portais de notícias, que ofereciam conteúdo 

atualizado sobre o assunto, caracterizando uma pesquisa documental. A pesquisa documental 

assemelha-se à pesquisa bibliográfica. Todavia, as fontes que a constituem são documentos e não 

apenas livros publicados e artigos científicos divulgados, como é o caso da pesquisa bibliográfica.  

As informações foram selecionadas, analisadas e apresentadas levando em conta a ordem 

cronológica da implantação do sistema digital de televisão em cada país. Na seqüência é 

apresentada a situação do Brasil.  

No capitulo seguinte são destacados os reflexos da implantação deste sistema na 

publicidade. 
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5 OS REFLEXOS DA IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL NA PUBLICIDADE  

 

O ponto de partida para a realização deste trabalho foi a vontade de compreender como está 

se processando a modificação do meio televisão diante da digitalização. E, sem dúvida, que toda 

nova tecnologia, desencadeia estranhamentos e incertezas. Para o mercado publicitário, a 

digitalização do meio TV teve um impacto tremendo indo muito além do que apenas melhorias na 

qualidade de imagem e som.  

Surgiram novas formas do público se relacionar com o meio. Agora é possível a 

personalização da programação através dos gravadores digitais e serviços Tivo, a mobilidade por 

meio de celulares e dispositivos que são capazes de captar o sinal digital, o que permite ao público 

assistir seus programas favoritos no ônibus ou sentados em uma praça ao ar livre e ainda a interação 

que é realizada através de um software que traduz os comandos usuários e permite que eles 

comprem medicamentos através da TV. Segundo Dizard (2000) a digitalização da televisão está 

permitindo a convergência do meio TV com o computador. 

O conhecimento sobre o processo de implantação do sistema digital de televisão nos países 

pioneiros revelou detalhes e particularidades a respeito dos padrões que estão em operação.  

Nos Estados Unidos, onde o sistema HDTV está em atividade há mais tempo, o formato de 

30 segundos continua sendo o formato mais utilizado na televisão. A personalização da 

programação e a possibilidade de exclusão do intervalo comercial da programação com o uso do 

sistema Tivo é uma realidade. Daí surgiram novos formatos de publicidade, como por exemplo as 

Tags publicitárias. Este formato consiste em colocar uma pequena janela sobreposta no vídeo, no 

momento em que o usuário aciona o comando para avançar a programação. Assim, mesmo 

avançando a programação, o público reconhece a marca e sabe quem é o anunciante do comercial 

que ele está avançando. O mapeamento do perfil dos usuários do Tivo é outro benefício.  

A disponibilidade de programação em HDTV varia bastante de um país para outro. Segundo 

Santos (2006), nos Estados Unidos, todas as grandes redes de televisão estão transmitindo suas 

principais atrações tanto em formato de sinal analógico, quanto em digital de alta definição. Já há 

mais de 40 redes que transmitem em alta definição.  

Segundo dados levantados pelo instituto Buckingham Research, em janeiro de 2009, a 

aceitação do sistema HDTV pelo público inglês, tem se mostrado baixa devido à grande utilização 

da internet. Os ingleses tem se mostrado resistentes ao novo padrão, provavelmente por não querer 

gastar dinheiro para atualizar a sua maneira de assistir televisão. 

O Japão permanece sendo o líder na transmissão em HDTV. Coréia do Sul e Austrália 

também já têm programação regular.  
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No Brasil, muito mais do que uma imagem mais limpa, definida e colorida, a TV digital 

deverá trazer à população brasileira a possibilidade real de interatividade, ou seja, de comunicação 

em uma via de mão dupla entre telespectador e emissora.  

Outra realidade é que o conteúdo publicitário está se misturando cada vez aos roteiros dos 

filmes, programas e seriados. Conforme Donaton, os publicitários estão se aliando aos roteiristas, 

buscando oportunidades para a inserção de publicidade no roteiro dos programas, séries e filmes. O 

autor recomenda que essa inserção não deve chamar a atenção. Ela deve ser discreta e o produto 

deve ser visto como parte da história enquadrado no contexto da narrativa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado nos três países pioneiros na implantação e desenvolvimento dos padrões 

digitais de televisão mostra, que a TV está adquirindo novas características. Com as novas 

características do meio quem ganha é o público que agora tem a possibilidade de customizar a sua 

programação, mobilidade para assistir seus programas favoritos seja em um ônibus indo para o 

trabalho ou sentado em uma praça e ainda a possibilidade de interação com o conteúdo visualizado. 

As novas características da televisão não alteraram somente a maneira como o público se relaciona 

com este meio, mas também alteraram a maneira como a publicidade é planejada para o meio. E em 

cada um dos três sistemas, presentes nos países pioneiros, essas alterações ocorreram de formas 

diferenciadas.  

O primeiro país a ter o sistema HDTV implantado foi o Estados Unidos Neste foi verificado 

que o sistema Tivo, foi o causador das especulações à respeito da extinção do formato publicitário 

de 30 segundos. Essas especulações se surgiram devido aos aparelhos e serviços Tivo possibilitarem 

customização da programação televisiva e exclusão dos espaços publicitários. Também foi neste 

país onde foi constatado o surgimento de um novo formato publicitário denominado Tag, presente 

dentro do sistema Tivo.  

A Inglaterra foi o segundo país a desenvolver e implantar o sistema digital de televisão.  

Diferentemente dos Estados Unidos os gravadores digitais e serviços para exclusão do espaço 

comercial, não obtiveram grande aceitação do público inglês, isto devido a esse não querer 

desembolsar grandes quantias de dinheiro para mudar o modo como assiste televisão. Na Inglaterra 

conforme os dados levantados foi constatado o aumento na utilização dos meios online para o 

investimento e veiculação do conteúdo publicitário. E diante do aumento na utilização dos meios 

online o jornal The Economist, prevê que em 2009 os investimentos em publicidade no meio online 

irão superar o meio televisão, sendo este o primeiro país a ter essa perspectiva. 

O terceiro país estudado foi o Japão. Este foi o primeiro país a iniciar as pesquisas com o 

padrão HDTV, mas o terceiro a ter o sistema implantado e operante. O sistema japonês é o mais 

avançado dentre os três analisados, oferecendo além de qualidade de imagem, suporte as 

tecnologias de televisão móvel e interatividade totalmente gratuitas. Assim conforme os dados do 

grupo de mídia do RJ o que é verificado em 2009 é que a população japonesa já aderiu ao uso do 

sistema de TV móvel (mobile TV). A grande adesão a tecnologia se dá conforme pesquisado, aos 

japoneses passarem grandes períodos fora de casa, deste modo a mobile TV permite que este 

público mesmo fora de casa possa estar assistindo sua programação favorita, seja indo de para o 

trabalho de metrô ou simplesmente aproveitando o tempo livre sentado em uma praça. Diante do 
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crescente uso da tecnologia mobile TV, as agências de publicidade estão cada vez mais preocupadas 

em desenvolver mensagens que possam ser exibidas tanto em televisões de 50 polegadas quanto em 

dispositivos portáteis com tela de apenas três polegadas. E diferentemente dos Estados Unidos e 

Inglaterra o Japão não tem aparelhos e serviços Tivo em operação. 

Assim tendo realizado o estudo sobre a atual situação dos sistemas HDTV, é possível 

concluir que ao contrário do que estava sendo dito sobre o desaparecimento do VT de 30 segundos 

é mera especulação. Pois conforme os textos e autores estudados não foram encontradas referências 

sobre a extinção do formato. A digitalização do meio TV não acabou com os atuais formatos 

publicitários, pelo contrário este avanço tecnológico, está permitindo o surgimento de novos 

formatos.  
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