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1. Apresentação 
  

O Comitê de Incentivo à Produção do Software GNU e Alternativo - CIPSGA é uma 
Organização Não Governamental que atua estimulando e promovendo a criação e uso de programas de 
computadores livres e alternativos, através de convênios e projetos com entidades, empresas e 
universidades, viabilizando a utilização da informática por todos os segmentos sociais. 
 

Em especial, defendemos o acesso de todos os cidadãos à informática como um direito público,  
estimulamos a criação de produtos, serviços e leis que auxiliem na propagação do seu uso, de forma 
solidária e livre. Estimulamos, ainda, o desenvolvimento do pleno exercício da cidadania através da 
educação em Informática com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. 
 

Parte de nossa tarefa é o estudo, pesquisa e divulgação das causas dos problemas oriundos da 
falta do acesso a tecnologia pelo cidadão, e às possíveis soluções visando o desenvolvimento 
tecnológico na área e quaisquer outras afins. Temos a intenção ainda de promover a assistência social 
beneficente na área de educação com a distribuição de hardware/software para outras entidades e 
pessoas carentes, através de projetos específicos. 
 

Estimulamos a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, 
participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses comuns, bem como, lutamos 
para que todo o fruto do conhecimento humano, acumulado ao longo de toda sua história, sirva para o 
bem estar, manutenção e desenvolvimento de todas as espécies de vida.  
 

É com base nestes objetivos que o CIPSGA vem apresentar sua contribuição à Consulta 
Pública realizada pela ANATEL para receber contribuições para a definição da tecnologia digital na 
transmissão terrestre de televisão, oferecendo, assim, aspectos que devem ser considerados para uso 
dessa tecnologia.  
 

2. SOFTWARE LIVRE 
 

A revolução digital tem um agente universal, intermediador da inteligência humana - o 
software. Ele é quem realiza o potencial oferecido à criatividade do homem contemporâneo pelo 
computador, redesenhando fronteiras e modelos das suas interações sociais. Ele define e dá sentido ao 
ciberespaço, onde é a lei, gerando novas culturas e dependências.  
 

Todo esse poder traz riscos e responsabilidades. A economia de escala nos seus processos de 
arquitetura, produção e negócio favorecem os monopólios, podendo implicar em dependência a 
formatos e padrões proprietários e às suas conseqüências. Responsabilidades repousam na escolha e 
adoção coletivas de formatos e padrões digitais que irão controlar o alcance, a natureza e o poder desta 
intermediação.  
 

O papel social do software tanto pode promover como reprimir representações das liberdades 
humanas, submissas às liberdades do mercado na nova economia. O software livre, com seu código 
aberto e propriedade coletivizada, exploram peculiaridades do ciberespaço para nos oferecer 
alternativas socialmente equilibradas, globalmente eficientes e sadias aos desafios da arquitetura, 
produção e negócio do software. Ele é fruto da consciência cidadã, atuando na dimensão social desse 
poder intermediador da inteligência e vontade humanas.  
 

Provas de seu sucesso estão no conjunto de protocolos abertos para intercomunicação entre 
redes - o alicerce TCP/IP da Internet, no sistema operacional Linux e em outros. Isto foi alcançado 
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porque, na economia do ciberespaço, onde a moeda é o significado da informação, a cooperação pode 
ter custo/benefício superior ao da competição. Seu desenvolvimento não é guiado por fluxos de caixa, 
mas sim por sinergia e necessidades específicas, onde as decisões evolutivas e o custo para depuração e 
suporte são diluídos na sua base produtora, que nele investe em busca de ganhos indiretos. Estes 
ganhos são amplificados pela estabilidade, agilidade e confiabilidade do seu produto, num mercado 
livre de pressões monopolistas, vendas casadas, forçadas ou precipitadas.  
 

O que é Software Livre? 
  

Um programa de computador é considerado livre quando a sua licença permite as seguintes 
liberdades: 

• executar o programa, com qualquer propósito;  
 
• modificar o programa e adaptá-lo às suas necessidades (para esta liberdade ser efetiva na 

prática, deve-se ter acesso ao código fonte); 
 
• redistribuir cópias, tanto grátis como com taxas;  
 
• distribuir versões modificadas do programa, de tal modo que a comunidade possa beneficiar-se 

com as suas melhorias. 
  

Como free (livre) refere-se a freedom (liberdade) e não a preço, não existe contradição entre a 
venda de cópias e o software livre. De fato, a liberdade para vender cópias é crucial: as coleções de 
software livre que são vendidos em CD-ROM são importantes para a sociedade e a venda dos mesmos 
é um modo importante para obter fundos para o desenvolvimento de software livre. 
 

Existe um conjunto muito amplo de software livre para plataformas LINUX, por exemplo. Para 
aplicações como áudio, vídeo, desenvolvimento de sistemas, ambientes desktop, computação gráfica e 
redes, dentre outros, o volume de alternativas de soluções transforma o software livre em opção aos 
sistemas proprietários. 
 

Muitos software livres podem ser adquiridos diretamente da Internet. Além disso, existe uma 
quantidade muito grande de distribuidores de tais como: Suse, Caldera, Winlinux, Techlinux, Red Hat 
(a mais vendida no mundo), Debian (que é produzida pela comunidade do software livre), Mandrake, 
OpenLinux, Slackware, TurboLinux e muitas outras.  
 

O que é LINUX ? 
 

O LINUX é uma implementação livre do Sistema Operacional (SO) UNIX para computadores 
pessoais, que pode ser obtido via Internet, copiado de qualquer amigo que o tenha sem acusações de 
pirataria, de um BBS, ou comprado por um preço razoável de um revendedor em um pacote que 
também pode oferecer serviços de suporte ao sistema. 
 

Foi desenvolvido por Linus Torvalds na Universidade de Helsinque na Finlândia e vários foram os 
programadores UNIX e especialistas de Internet que ajudaram na sua concepção, permitindo a qualquer 
um com bastante experiência e bom senso a capacidade de desenvolver e alterar o sistema. O Kernel 
(centro do SO que controla a interface entre os programas do usuário e os dispositivos de hardware e a 
programação de processos para obter as multitarefas) do Sistema Operacional não usa o código da 
AT&T ou qualquer outra fonte patenteada, sendo grande parte do software disponível para o LINUX 
desenvolvido pelo projeto GNU na Free Software Foundation em Cambridge, Massachussetts. Porém, 
programadores em todo mundo tem contribuído para o crescimento do Software LINUX. 
 

O LINUX pode transformar qualquer PC 386, 486, Pentium ou Pentium Pro em uma estação de 
trabalho de alta performance, com inúmeros usuários. O que torna o LINUX  tão diferente é que ele é 
uma implementação gratuita do UNIX. Foi e ainda é desenvolvido por um grupo de voluntários, 
basicamente na Internet, que troca o código, informa os erros e corrige problemas em um ambiente 
final aberto. Qualquer um e bem vindo para se juntar no esforço do desenvolvimento do LINUX. 
 

O GCC (GNU C Compiler) é o Compilador C da GNU, que também e oferecido gratuitamente em 
conjunto com o LINUX, que suporta a sintaxe C padrão atualmente usada, especificada em grande 
parte pelo padrão ANSI C. 
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Atualmente o LINUX é um  clone completo do UNIX, capaz de executar o X Window System, o 
TCP/IP, o Emacs, o UUCP, o software de correio e de informações, etc. Quase todos os grandes 
pacotes gratuitos de softwares foram transportados para o LINUX.  
 

Com relação aos direitos autorais, o LINUX é coberto pelo que é conhecido como GNU General 
Public License (Licença Publica Geral do GNU) ou GPL. A GPL foi desenvolvida para o projeto GNU 
pela Free Software Foundation, que tomou diversas medidas para a distribuição e a modificação do 
software gratuito, e que não deve ser confundida com o "domínio publico". O software de domínio 
publico e aquele que não tem direitos autorais e pertence, literalmente, ao publico. Por outro lado, o 
software  coberto pela GPL é registrado pelo autor ou autores. Isto significa que ele é protegido palas 
leis internacionais de direitos autorais padrões e que seu autor está legalmente definido. 
 

Há muita desinformação sobre o software com licença GPL; o qual não é também um "shareware. 
Geralmente, o software "shareware" pertence e é registrado pelo autor, mas requer que os usuários 
enviem o dinheiro para seu uso após a distribuição. E isto não pode ser confundido como foi na 
Audiência Pública realizada pela ANATEL, conforme expresso pelo Superintendente que a conduziu. 
Por outro lado, o software coberto pela GPL pode ser distribuído e usado sem encargos. 
 

A GPL permite também que as pessoas obtenham e modifiquem o software gratuito e distribuam 
suas próprias versões. Porém, quaisquer trabalhos derivados do software GPL têm que ser cobertos 
também pela GPL. Em outras palavras, uma empresa não poderá obter o LINUX, modificá-lo e enviá-
lo com uma licença com restrições. Se qualquer software vier do LINUX, este software terá que ser 
coberto também pela GPL. 
 

As pessoas e organizações podem distribuir o software GPL por um pagamento e ainda ter lucros 
com sua venda e distribuição. Porém, ao vender o software GPL, o distribuidor não poderá tirar estes 
direitos do comprador; ou seja, se você comprar o software GPL em alguma fonte, poderá distribuir 
este software gratuitamente ou vende-lo você mesmo. Isto pode parecer uma contradição à primeira 
vista, no entanto, se uma empresa decidiu colocar uma grande quantidade de softwares em um CD-
Rom e distribui-lo, esta empresa precisa cobrar pelo processo de produção e distribuição do CD-Rom, e 
ela ainda pode lucrar com as vendas do software. Isto é permitido pela GPL. (Parcelas do texto extraído 
e transcrito do livro Dominando o Linux, Matt Welsh e Lar Kaufman, Editora Ciência Moderna, 1997) 
 

3. A produção industrial brasileira segundo o BNDES1   
 

Para que melhor se visualize as atuais condições da indústria eletrônica brasileira 
apresentamos alguns dados do BNDES sobre a evolução da Balança Comercial do Complexo 
Eletrônico no período de 1996 a 2000: 

 
Brasil: Balança Comercial do Complexo Eletrônico - 1996/2000

em US$ milhão

Discriminação 1996 1997 1998 1999 2000

IMPORTAÇÕES 6.480,5     7.536,3     6.833,3      6.561,8    4.524,0    
Informática 1.454,3     1.489,1     1.528,7      1.447,0    992,9       
Eletrônica de Consumo 1.037,1     1.048,4     622,9         370,6       221,4       
Telecomunicações 1.925,2     2.664,2     2.578,7      2.540,3    1.509,0    
Componentes 2.063,9     2.334,6     2.103,0      2.203,9    1.800,7    

EXPORTAÇÕES 1.006,1     1.157,6     1.153,2      1.403,7    1.330,1    
Informática 280,7        267,9        247,3         336,8       217,2       
Eletrônica de Consumo 386,0        411,6        371,1         353,5       253,7       
Telecomunicações 154,1        288,1        329,1         484,2       686,1       
Componentes 185,3        190,0        205,7         229,2       173,1       

DÉFICIT (5.474,4)    (6.378,7)    (5.680,1)    (5.158,1)   (3.193,9)   
Crescimento em Relação ao ano anterior 21             17              (11)             (9)             (38)           
Nota:  Realizado até Julho de 2000.
Fonte: Secex (Agregação BNDES)

 
Ainda, segundo o BNDES: 
 
As importações de produtos de informática continuaram crescendo gradualmente, acompanhando o crescimento 

do segmento, em que pese a existência de um gray market nada desprezível. Algumas exportações vinham sendo feitas, mais 
                                                                 
1 BNDES. www.bndes.gov.br 
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por iniciativas próprias resultantes de reconfiguração do mercado internacional das empresas do que por grandes 
mudanças nas condições de competitividade brasileiras. 

 
Brasil: Balança Comercial da Infraestrutura de TV - 1996/2000

em US$ milhão

Discriminação 1996 1997 1998 1999 2000

IMPORTAÇÕES 22,5 41,8 25,7 18,4 13,5

Transmissores de TV 0,0 7,4 5,0 3,0 3,2

Antenas, exceto p/ celulares 22,5 34,4 20,7 15,4 10,3

EXPORTAÇÕES 9,7 1,3 5,2 10,8 7,8

Transmissores de TV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antenas, exceto p/ celulares 9,7 1,3 5,2 10,8 7,8

DÉFICIT (12,8) (40,5) (20,5) (7,6) (5,7)

Crescimento em Relação ao ano anterior - 216 (49) (63) (25)

Nota:  Realizado até Junho de 2000.

Fonte: Secex (Agregação BNDES)  
 
Como esperado, verificaram-se pequenos valores de importação para transmissores de TV. O mesmo acontece 

com as antenas, embora elas não possam ser discriminadas do total geral. Vale a pena lembrar que todos estes valores 
podem vir a apresentar crescimentos elevados nos próximos anos caso as indústrias nacionais não consigam transformar-
se e disponibilizar produtos com as novas tecnologias. 

 
Quanto aos segmentos de eletrônica de consumo e de componentes, foram analisados com maiores minúcias na 

seqüência em razão de sobre eles se refletir diretamente a adoção da TV digital no Brasil. 
 

Brasil: Balança Comercial do Segmento de Eletrônica de Consumo - 1996/2000
em US$ milhão

Discriminação 1996 1997 1998 1999 2000

IMPORTAÇÕES 1.037,1 1.048,4 622,9 370,6 188,9

Áudio 301,4 382,8 265,3 154,6 67,7

Vídeo 137,3 205,7 126,1 44,0 30,3
Discos, Fitas e CD´s 120,4 121,9 84,2 62,3 30,6

Partes e Peças 478,0 338,0 147,3 109,7 60,3

EXPORTAÇÕES 386,0 411,6 371,1 353,5 220,9

Áudio 367,2 389,1 325,2 262,2 140,5

Vídeo 1,7 7,0 25,7 65,8 70,7

Discos, Fitas e CD´s 17,0 15,3 19,8 25,4 9,7
Partes e Peças 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0

DÉFICIT / SUPERÁVIT (651,1) (636,8) (251,8) (17,1) 32,0
Crescimento em Relação ao ano anterior (%) (2) (60) (93) (287)

Nota:  Realizado até Junho de 2000.

Fonte: Secex (Agregação BNDES)  
 
As importações de produtos acabados e também de partes e peças para esses produtos sofreram uma drástica 

redução a partir do final do 1997, devida à  forte contenção da demanda, como visto. Vale ressaltar que, embora os 
componentes eletrônicos estejam discriminados em tabela à parte, todas as peças e subconjuntos estão aqui incluídos.  

 
Via de regra, a indústria de consumo brasileira depende da importação dos componentes eletrônicos e muitas 

vezes também do projeto dos produtos, caso em que recebe dos respectivos fornecedores de tecnologia kits de subconjuntos 
ou até mesmo de produtos inteiros para montagem. Naturalmente que a competitividade internacional dos produtos torna-
se difícil, na medida em que há uma grande dependência de importações para a sua montagem. Além disso, os preços dos 
kits freqüentemente são negociados de forma a inviabilizar a concorrência internacional do fabricante brasileiro com o seu 
fornecedor. 

 
Com o início da recuperação do segmento de consumo, espera-se, já para este ano, um aumento de importações 

de partes e peças. 
 
É interessante observar um pequeno aumento das exportações de produtos de vídeo a partir de 1999. Trata-se de 

televisores fabricados principalmente pela Philips e pela LG, que redirecionaram parte de sua produção para o mercado 
externo como forma de evitar uma maior ociosidade em suas linhas de montagem. 

 
Segundo o BNDES, a introdução da TV digital certamente fará crescer as importações dos produtos de vídeo, 

num primeiro momento em que não haja escala para a sua produção local, sendo depois substituídas ou acrescidas pelas 
importações de partes e peças. 

    
Quanto ao segmento de componentes, observa-se no quadro abaixo que o déficit tem se mantido ao redor dos 2 

bilhões de dólares. De certa forma pode-se dizer que a contração da eletrônica de consumo tem sido compensada pela 
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expansão das telecomunicações já que os componentes eletrônicos utilizados no Complexo não podem ser distinguidos 
segundo a sua destinação. 

 
Brasil: Balança Comercial do Segmento de Componentes - 1996/2000

em US$ milhão

Discriminação 1996 1997 1998 1999 2000

IMPORTAÇÕES 2.063,9 2.334,6 2.103,0 2.203,9 1.486,3

Capacitores 128,3 133,6 101,9 119,4 91,3
Resistores 69,0 83,6 74,5 68,4 41,1
Diodos e Transistores (Semicondutores Discretos) 186,7 198,6 215,6 254,5 161,3
Circuitos Impressos 90,1 108,6 119,4 139,1 92,4
Circuitos Integrados 809,6 940,7 866,5 1.059,5 711,9
Cinescópios e Válvulas 532,8 522,2 392,9 286,3 235,0
Dispositivos de Cristal Líquido 18,3 19,9 24,8 67,6 57,8
Outros Componentes 229,1 327,4 307,4 209,1 95,5

EXPORTAÇÕES 185,3 190,0 205,7 229,2 145,3

Capacitores 35,9 35,3 36,4 31,0 17,9
Resistores 23,1 24,6 20,8 18,9 9,2
Diodos e Transistores (Semicondutores Discretos) 4,8 7,4 12,3 7,6 3,8
Circuitos Impressos 17,7 20,2 13,5 12,3 7,1
Circuitos Integrados 8,8 7,8 5,8 6,1 6,5
Cinescópios e Válvulas 78,7 82,5 102,2 134,6 93,2
Dispositivos de Cristal Líquido - - 0,5 1,9 0,1
Outros Componentes 16,3 12,2 14,2 16,8 7,5

DÉFICIT / SUPERAVIT (1.878,6) (2.144,6) (1.897,3) (1.974,7) (1.341,0)
Crescimento em Relação ao ano anterior (%) 14 (12) 4 (32)

Nota:  Realizado até Junho de 2000.

Fonte: Secex (Agregação BNDES)  
 
É importante observar o crescimento expressivo das importações de placas de circuito impresso e de 

semicondutores, com especial ênfase nos circuitos integrados que, sozinhos, já estão chegando a ser responsáveis por 
metade das importações. 

 
As importações de cinescópios declinaram a partir de 1998 novamente devido à crise do segmento de consumo. 

Tendo em vista que o cinescópio é fruto de um processo cuja produção não permite grandes mudanças em seus volumes, as 
fabricantes brasileiras redirecionaram parte dela para o mercado internacional. Assim, no mesmo ano de 1998 verificou-se 
um expressivo aumento da exportação de cinescópios pela Philips e Samsung, a qual manteve-se também em 1999. Com a 
entrada em operação, em 2000, da linha de cinescópios para monitores de vídeo da Samsung, associada a contratos de 
exportação, esses valores não deverão sofrer redução nos próximos anos. 

 
A recuperação do segmento de consumo certamente irá aquecer as importações de cinescópios, em particular 

aqueles de tela grande, cuja participação na demanda é crescente. Esta situação deverá ser agravada pela TV digital, na 
medida em que as vantagens de definição da nova transmissão só se tornam mais nítidas nas telas maiores e que a 
recepção de HDTV requer telas com formato diferente das atuais, ou seja, na proporção 16 x 9 em lugar da 4 x 3 comum. 
Acresce que, na veiculação de sinais digitais, também podem ser utilizadas telas especiais, como a tela a plasma, sem 
produção local. 

 
Vale ainda observar o rápido crescimento das importações associadas ao item Dispositivos de Cristal Líquido, o 

qual inclui tanto telas para monitores de vídeo quanto mostradores digitais. As telas de LCD propiciam a reprodução de 
imagens com altíssima qualidade e são adequadas à veiculação da televisão digital através de microcomputadores. 

 
 
4. Nossas propostas. 
 
Aqui é necessário que se faça um esclarecimento: quando se fala em computador a maioria das 

pessoas pensa em uma máquina que pode estar sobre sua mesa e com a qual acessa a programas de 
editoração de texto, planilhas, acesso à Internet ou mesmo programas de desenvolvimento de projetos 
com seu auxílio.  

 
Mas aqueles computadores de maior impacto neste mundo informatizado são os chamados 

embutidos.  São aqueles equipamentos que vão desde o sistema de acionamento dos carros de um 
vagão de metrô, até os sistemas de automação de uma indústria ou mesmo o forno de microondas ou o 
aparelho de televisão. 

 
E sistemas embutidos são sistemas operacionais que não são apenas um arranjo de janelas e ícones; 

é a camada de software que é responsável pelas ações do computador. É ele interpreta e traduz as ações 
em comandos para o hardware. São embutidos porque não têm interação direta com o usuário como 
tem os sistemas operacionais de computadores PC que têm um sistema operacional, por exemplo, com 
o GNU/Linux. 
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Em muitos dispositivos embutidos esses comandos são gravados no próprio hardware. Mas, os 
segmentos que mais têm utilizado sistemas embutidos (ou embarcados)  são aqueles que possibilitam o 
acesso à Internet. 

 
Nesse campo, também se trava um grande disputa entre os sistemas proprietários e o software 

livre. Aí também há uma tendência de monopolização do software proprietário e neste aspecto a 
Microsoft trava uma disputa acirrada  dos seus sistemas Windows CE e Windows NT com sistema 
Linux, VxWorks, QNX Neutrino, LynxOS e outros.  

 
Por outro lado, discutir televisão digital não pode implicar na simples discussão da melhoria da 

qualidade da imagem de analógica para digital. Neste momento em que se discute a definição do novo 
padrão de televisão digital deve-se assegurar que haja um desenvolvimento completo de todo o 
panorama técnico no campo da TV digital. 

 
Já durante a Audiência Pública de 29 de maio deste ano, realizada pela ANATEL, manifestamos 

nossa opinião de que o Relatório Integrador, elaborado por encomenda da Agência, pelo CPqD não 
apreciou aspectos referente à uso de tecnologias de informática para os sistemas embutidos.  

 
Não se observou nesse Relatório a explicitação de aspectos que envolvam a questão do uso de 

tecnologias abertas em detrimento de uma série de tecnologias proprietárias, o que poderá ensejar ao 
pagamento de patentes a um custo elevado para a produção industrial. Tanto em nível de hardware 
quanto software. 

 
Só para fazer um exercício, se considerarmos os padrões examinados pelo CPqD para TV digital 

terrestre veremos que a maioria das patentes é de propriedade de algumas poucas organizações. Torna-
se, assim, bastante interessante o exame de como essas organizações cobram por sua tecnologia.  

 
E tem mais. 
 
A imprensa tem noticiado que a poderosa Microsoft está testando uma implementação mundial de 

televisão interativa utilizando sua solução Microsoft TV Basic Digital. 
 
Com tecnologia digital, além de multiplicar-se a capacidade de transmissão de programas que 

podem ser assistidos simultaneamente ao uso de serviços interativos de transmissão de dados, como 
comércio eletrônico, sistemas de informação, jogos e Internet. Assim, está a Microsoft, desenvolvedora 
de sistemas proprietários utilizando um conjunto de softwares com dois componentes que rodam no 
lado servidor e dois no decodificador da geradora do sinal de televisão.  

 
Assim, propomos: 
 
• Que na definição da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão seja adotado o uso 

de softwares livres; 
 

• Que se pare imediatamente a realização de qualquer teste executado para subsidiar a definição 
do padrão que utilize sistemas embutidos proprietários quando existirem similares em software 
livre ou código aberto;  

 
• Que não sejam aceitas condições de transferência de tecnologia que restrinjam o acesso aos 

códigos fontes  dos sistemas e programas utilizados para a transmissão e recepção do sinal 
digital de televisão; e 

 
• Que na inexistência de soluções abertas sejam estabelecidas condições para que os centros de 

pesquisa nacional e a indústria nacional possam desenvolver soluções abertas para aplicação no 
sistema de transmissão terrestre de televisão a ser adotado no país. 


