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Dedicatórias
Primeiramente, dedicamos este Relatório ao atual Presidente da Anatel, o Engenhe iro
Juarez Martinho Quadros do Nascimento, pela segurança e pela sobriedade com as quais
compreendeu a relevância nacional de todo o projeto e assumiu a regência de toda a
“orquestra estratégica” e da gestão do programa de desligamento da TV analógica,
implantação da TV Digital e ocupação da Faixa de 700 MHz para o provimento do serviço
de internet móvel no Brasil.
Dedicamos, também, este relatório a todos os servidores e ex-servidores desta Agência
que diretamente estiveram vinculados ao projeto da Faixa de 700 MHz e para tanto
citamos o Cientista da Computação José Alexandre de Novaes Bicalho, à época
Superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel.
No mesmo sentido, dedicamos, ainda, aos servidores idealizadores de outros editais, de
telefonia e internet móvel, que antecederam ao da Faixa de 700 MHz, e que tiveram a
devida elegância na sua concepção, para que, em etapas sucessivas, o Regulador chegasse
a essa proposição. Para tanto, citamos o Engenheiro Bruno de Carvalho Ramos, exsuperintendente de Serviços Privados da Anatel.

"Basicamente, a Gestão significa influenciar a
ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e
as unidades a fazerem o que tem que ser feito,
o que significa ação."
Henry Mintzberg
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Fala da Ouvidora

A mensagem desta Ouvidoria sobre este relato será apenas protocolar, uma vez que os
depoimentos aqui constantes de todos os profissionais envolvidos com esse procedimento
de migração da condição da TV analógica para a digital mais do que caracteriza o que foi
esse extraordinário processo de política pública, patrocinado pelo setor de comunicações
do Brasil.
Parece ser sempre muito difícil desfazer mitos, sobretudo quando estão inseridos no
espaço do Estado e dos serviços por ele prestados à sociedade. Sendo assim, para que isso
ocorra, ficamos pensando se seria possível remarmos contra a maré e, ainda assim, sermos
bem-sucedidos.
Como estudiosos do comportamento, entendemos que sim. É plenamente possível quando
se tem sério comprometimento com a busca da verdade e com evidências que sejam
sólidas. Nesse sentido, os testemunhos aqui deixados, por um lado, e o compromisso desta
Ouvidoria com evidências confiáveis deixam-nos o entendimento de que sim. É possível
perseguirmos a ideia e a materializarmos no fato de que o Estado, embora algumas vezes
desajeitado, burocrático, inábil, pode ser capaz de promover projetos vencedores, assumir
riscos inovadores, desenhar e implantar políticas que venham a promover necessidades
básicas e que estejam patrocinando aptidão fundamental do ser humano, definida como
bem que coloca um cientista social, a aptidão que o homem tem de gerar aptidões. Esses
são elementos considerados básicos para o desenvolvimento igualitário e justo dos
cidadãos e das sociedades.
Este relato vem mostrar que o Estado não necessariamente se limita à intervenção na
economia, corrigindo o mercado, ou patrocinando, por meio de instituições de fomento à
pesquisa, estudos com longos períodos de tempo, muitas vezes já descolados do espírito
da época atual. O Estado pode ser também empreendedor, assumir riscos. Pode ser um
propositor de políticas com metodologias inovadoras, pode assim, por exemplo, além de
patrocinador da inclusão, ser acelerador de mercado. Isso nos parece que se concentra no
papel das agências reguladoras. Para tanto, como fica evidente neste relato, grandes
proposições exigem tempo, governança, dinheiro e vontade de ser assertivo. Será possível
constatar ao longo do relato a feliz arbitragem, ou ligação direta entre governo,
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empreendedorismo, com questões centrais de economia para inovação de um lado e a
tecnologia de telecomunicações de outro com aporte do financiamento privado, gerido
com competência de forma colaborativa e com accountability. Poderíamos batizar o
projeto do Edital da Faixa de 700 MHz de o “Edital da Tecnologia Inclusiva”.
Gostaríamos de deixar aqui um entendimento de Schumpeter (1942): “se a inovação é a
força que move o crescimento na economia de mercado, é ainda mais importante na era
da comunicação continuar a dirigir os recursos para a inovação catalisadora”.
Assim, foi preciso que o Edital em tela fosse capaz de identificar as condições que seriam
necessárias e suficientes e que precisariam estar presentes para se permitir o investime nto
privado com desenvolvimento e ainda permitir positivamente o crescimento das
vencedores do certame.
A solução adotada e aqui descrita traz, na verdade, elegante definição de inovação e de
política pública. Acreditamos que esse conceito de elegância precise ser burilado. Na
verdade, entendemos elegância não como algo suntuoso ou pomposo, nada com conceitos
imponentes. Esta Ouvidoria entende que elegância implica a coragem e a ousadia para se
encontrar a solução certa para um problema. Como resultado, os efeitos de soluções
elegantes são significativos e impactantes, como podemos aqui identificar. Em tese é
quase sempre uma ideia pequena, destemida e que acaba mudando tudo. Essas ideias se
transformam em políticas que, por serem elegantes, são transformadoras. Foi exatamente
isso que constatamos no projeto da Faixa de 700 MHz.
Desejamos que a leitura deste relato seja, para toda a sociedade e os stakeholders deste
regulador de telecomunicações, tão emocionante e instigante quanto para esta Ouvidoria
ao perseguir os dados e sistematizá- los, de forma a demonstrar o que acontece quando o
Estado catapulta o desenvolvimento deixando de ser força paralisante e passa a ser força
inovadora.
Reconhecemos o apoio e o envolvimento do Presidente da Anatel, Engenheiro Juarez
Martinho Quadros do Nascimento, que tem conduzido pessoalmente este projeto e
presidido o próprio Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais de TV e RTV). Destacamos a capacidade que teve de realizar
mais o que importa, no processo, eliminando o que não importa. Assim, tem participado,
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e se esforçado, das atividades em campo e ações de desligamento da TV analógica e
prestando esclarecimentos à sociedade sobre todo o processo e sua importância.
Acreditamos que regular pela inclusão, como está sendo feito este projeto, em um
momento de sofisticada tecnologia, é o caminho acertado.
Amelia Regina Alves
Ouvidora da Anatel
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Depoimentos
Que ninguém fique sem o sinal de TV digital 1
Juarez Martinho Quadros do Nascimento
Engenheiro Eletricista
Presidente da Anatel e Presidente do Gired
O ano de 2017 se encerrou com o grande avanço da Televisão Digital Brasileira. É o que
se confere no balanço do processo de desligamento da TV analógica até o fim do ano em
tela. Com o remanejamento da Faixa de 700 MHz, mais de 66 milhões de telespectadores
brasileiros já recebem som e imagem com alta fidelidade até 506 canais de televisão de
forma aberta, gratuita e digital.
Ao longo de 2016 e 2017, centenas de cidades passaram a utilizar somente transmissão
de TV digital, em um processo tecnológico que passou pelos estados de São Paulo, Goiás,
Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, além do
Distrito Federal e do Entorno (em 2016) e, também, da cidade de Rio Verde/GO, onde
ocorreu o teste-piloto do processo de desligamento da TV analógica.
Com a migração dos canais analógicos de TV, a Faixa de 700 MHz, licitada em 2014 pela
Anatel, vem sendo liberada para a exploração de banda larga móvel de 4ª geração (4G)
pelas quatro das cinco maiores empresas de telefonia celular. Em 3.500 cidades com a
tecnologia 4G, adotando a Faixa de 700 MHz, os usuários navegam com maior velocidade
de conexão e melhor cobertura. Essa faixa, aliada à de 2,5 GHz (licitada em 2012),
permite a prestação do serviço em regiões abertas e no interior de edifícios.
A licitação da Faixa de 700 MHz recolheu à União R$ 5,4 bilhões pagos pelas quatro
operadoras. O Edital dispôs que as vencedoras do leilão constituiriam uma entidade sem
fins lucrativos para operacionalizar a liberação da faixa, sendo responsável, entre outras
obrigações, pelo custeio do remanejamento dos canais, distribuição de receptores de sinal
digital às famílias inscritas em programas sociais do governo federal e pela mitigação de
eventuais interferências nos serviços. Para isso, no Edital, foi determinado que as

1

Texto publicado no Convergência Digital em 24/1/2018. Disponível em:
<http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&UserAct
iveTemplate=mobile&info id=47014&sid=15>. Acesso em: 5 fev. 2018.
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operadoras aportassem R$ 3,6 bilhões à Entidade Administradora da Digitalização
(EAD), que usa o nome fantasia “Seja Digital”.
Todo o processo vem sendo conduzido pelo Grupo de Implantação do Processo de
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), presidido pela Anatel,
com a participação de outros representantes da Agência; Ministério da Ciência,
Tecnologia,

Inovação

e Comunicações;

radiodifusores

e das

empresas

de

telecomunicações que venceram a licitação das radiofrequências. Até o final do ano que
se inicia, 1.346 cidades terão acesso ao sinal exclusivamente digital de televisão e, até
setembro de 2019, todas as cidades brasileiras estarão aptas para a cobertura do celular
com 4G em 700 MHz, usufruindo dos benefícios inovadores da tecnologia.
O programa para liberação do espectro de 700 MHz acabou revelando outros vieses. O
primeiro foi colocar o país na vanguarda mundial desse tipo de procedimento.
Autoridades de nações interessadas no tema têm visitado o Brasil para conhecer de perto
o processo simultâneo de digitalização da transmissão da TV e a liberação da Faixa de
700 MHz para o celular.
O segundo viés foi o aquecimento da indústria setorial. Para digitalização do sinal, as
emissoras de TV investem adquirindo os equipamentos de transmissão. Parte da
população compra televisores modernos ou kits (antenas e conversores) para recepção do
sinal digital nos televisores antigos.
E a “Seja Digital” adquire os 13 milhões de kits previstos para distribuí-los gratuitame nte
às famílias inscritas nos programas sociais. As operadoras de celular investem nos
equipamentos para a cobertura de banda larga de 4ª geração e os usuários trocam os seus
celulares para acessar banda larga móvel.
O terceiro foi a oportunidade de trabalho para os antenistas (técnicos que instalam as
antenas) e o estímulo à reciclagem de materiais eletrônicos descartados após a transição;
providência essa antes existente em poucos países. No Brasil, a recuperação e a destinação
correta de resíduos tecnológicos passam a ser uma realidade.
O quarto viés diz respeito à melhora na qualidade da banda larga. Até outubro de 2017,
dos 241 milhões de celulares no Brasil, 79% deles podiam acessar a banda larga por meio
de smartphones (percentual em crescimento). Com o uso da faixa de 700 MHz, a
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qualidade percebida pelo usuário está sendo ampliada, uma vez que, para além das
próprias características dessa faixa (maior velocidade e melhor cobertura), diminui o
fluxo de dados nas demais faixas em uso.
O fim das transmissões analógicas de TV e a transição para o modelo exclusivame nte
digital beneficiará, também, o setor de rádio. Com a liberação dos canais 5 e 6 de televisão
(o que ocorrerá no âmbito do processo), surgirá espaço para mais canais da faixa atual de
rádio FM (88 MHz a 108 MHz) com o uso da faixa estendida (76 MHz a 88 MHz), mas
ainda falta equacionar a solução industrial para os receptores domésticos ou veiculares
cujo “dial” não dispõe dessa faixa.
Assim, o ano de 2017 (adeus ano velho) chegou ao seu final com a implantação de uma
política setorial bem-sucedida, que deverá avançar em 2018 (feliz ano novo), quando o
processo continuará em mais 1.040 cidades, incluindo as áreas metropolitanas de todas
as capitais que ainda convivem com os dois sinais: Curitiba/PR, Porto Alegre/RS,
Florianópolis/SC, São Luís/MA, Maceió/AL, Manaus/AM, Belém/PA, João Pessoa/PB,
Teresina/PI, Natal/RN, Aracaju/SE, Rio Branco/AC, Macapá/AP, Campo Grande/MS,
Cuiabá/MT, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR e Palmas/TO, e mais uma boa parte do
interior do país, adicionando aos 66 milhões de pessoas já atendidas, mais 55 milhões de
pessoas.
O desligamento total da transmissão analógica em todo o Brasil acontecerá até 31 de
dezembro de 2023 ou, dependendo da continuidade do sucesso do processo, até mesmo
antes dessa data.
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Concepção estratégica da implantação da TV digital
José Alexandre Bicalho
Cientista da Computação, Consultor em
Telecomunicações,
Ex-Secretário do Gired e
ex-Superintendente da Anatel

Um dos maiores desafios do setor de telecomunicações nos últimos anos foi a liberação
da faixa dos 700 MHz, usada largamente em todo o País pela televisão analógica, para
permitir a sua utilização pelos serviços móveis na ampliação de cobertura e capacidade
dos equipamentos terminais celulares, largamente utilizados pela população.
A contínua expansão dos usuários e das aplicações disponíveis nos celulares tem
determinado a necessidade de identificação e disponibilização de mais espectro para
assegurar a qualidade e permitir que os usuários possam utilizar esses serviços em todos
os lugares, sem nenhuma descontinuidade ou interferência.
Nessa linha, a Faixa de 700 MHz foi identificada como de extrema importância por
possuir características técnicas específicas que contribuem em muito para a ampliação do
raio de cobertura dos serviços e o atendimento em locais fechados, onde os serviços
móveis de banda larga que usam outras faixas de radiofrequências possuem sérias
restrições de cobertura.
Contudo, como se sabe, essa faixa era largamente empregada por sistemas de radiodifusão
na distribuição dos canais de televisão analógica em todo o território nacional que,
portanto, não poderiam simplesmente ser desligados, deixando enorme parcela da
população sem acesso ao conteúdo de programação desses canais.
O processo de digitalização desses canais, que conduziria à liberação da Faixa de 700
MHz, já estava em curso há vários anos, mas sofria com a falta de recursos para assegurar
que a população de menor poder aquisitivo não ficasse sem acesso à programação, pelo
simples fato de que o preço dos novos televisores digitais ainda não era acessível às
camadas mais pobres da população.
A digitalização dos sinais avançava nas principais capitais brasileiras, mas nem os
radiodifusores, que deveriam adquirir equipamentos de transmissão digitais, nem os
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consumidores, que deveriam comprar novas televisões digitais, possuíam recursos para
assegurar a expansão do processo nas periferias e em outras cidades menores,
principalmente nas regiões mais pobres.
O desafio era enorme. Era preciso encontrar uma forma de liberar a faixa utilizada pela
televisão analógica, com a aceleração da migração para a televisão digital, enfrentando a
falta de recursos dos radiodifusores para realizar essa mudança e assegurando que a
população de baixa renda passasse a ter acesso à televisão digital, sem gerar nenhuma
descontinuidade em uma das principais formas de entretenimento e informação de quase
todos os cidadãos brasileiros.
Mais ainda, era preciso cuidar para que a utilização da Faixa de 700 MHz pelos serviços
móveis não gerasse nenhuma interferência na televisão digital que estava sendo
implantada. Estudos e casos reais em outros países apontavam para a necessidade de
utilização de filtros de sinal ou adoção de outras medidas que evitassem essas
interferências e não gerassem nenhum problema para a audiência da TV.
Vale lembrar, ainda, que a situação econômica do País não era das melhores, o que
inviabilizava qualquer iniciativa que pudesse consumir recursos do Orçamento Geral da
União para cobrir despesas dos radiodifusores e da população com a migração da
televisão analógica para a digital ou até mesmo para cobrir eventuais custos para eliminar
interferências nos sinais de televisão. Muito pelo contrário, a União tinha uma expectativa
de arrecadar bilhões com a venda da Faixa de 700 MHz para as empresas de
telecomunicações para ajudar a tapar o rombo fiscal que aumentava geometricamente a
cada ano.
Para piorar ainda mais qualquer iniciativa de vender espectro nessa faixa, exigira atuação
coordenada de dois setores que historicamente sempre estiveram em lados opostos,
brigando para preservar posições e não perder espaço de atuação para o outro. A
radiodifusão tinha ainda a expectativa de continuar utilizando a Faixa de 700 MHz mesmo
após migração para a televisão digital, e as prestadoras de serviços móveis de
telecomunicações queriam ter acesso e utilizar o mais rápido possível essa faixa pelas
razões já expostas acima de ampliação de qualidade e coberturas inerentes às faixas de
frequências mais baixas.
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Setores que nunca se entenderam e que pouco se falavam, com interesses completame nte
opostos, precisariam se coordenar para atingir objetivos comuns de conclusão da
digitalização da televisão, liberação da faixa e o seu uso pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações sem gerar interferências na televisão digital.
A experiência internacional mostrava que a maioria dos países tinha tratado esses três
objetivos em etapas distintas, primeiro concluindo a digitalização da TV, liberando
completamente a faixa, e só a posteriori iniciado o processo de licitação, deixando ainda
para uma terceira etapa a preocupação com a ativação das transmissões do serviço de
banda larga móvel e o tratamento de eventuais interferências que poderiam surgir.
Assim, apesar da vontade dos radiodifusores de concluir o processo de migração para
televisão digital e do interesse das prestadoras de telecomunicações de utilizar a faixa,
tantas eram as dificuldades identificadas que pouca gente acreditava que esse processo
poderia ser realizado em prazo relativamente curto e com o sucesso que só agora pode ser
verificado.
Mas é nessas horas que a confluência dos astros e dos fatos aparece. O trem da mudança
foi coordenado por pessoas que colocaram o interesse público acima de tudo e que
decidiram colaborar para pôr em marcha um dos maiores e mais delicados projetos já
realizados nos setores de radiodifusão e de telecomunicações no Brasil. Os riscos de um
descarrilamento

abrupto

ou conflito

de interesses

que pudessem

abortar o

desenvolvimento do projeto eram enormes e nem todos os atores estavam convencidos e
seguros das premissas do projeto.
Muitas conversas técnicas e estratégicas. Foram necessárias muitas horas para que se
começasse a desenhar um modelo que pudesse obter a confiança de todos e que pudesse
atingir os objetivos mencionados, reduzindo os riscos a um patamar mínimo aceitável.
Naquele momento, membros do setor de radiodifusão contribuíram de forma definitiva
para que esse projeto pudesse chegar ao estágio em que ele se encontra hoje. Uns movidos
pela pura necessidade de desligamento dos sinais analógicos para reduzir custos
operacionais, outros motivados pelo interesse de angariar audiência com a melhoria da
qualidade de seu sinal digital e ainda outro grupo, composto principalmente pelas TVs
públicas, que via no avanço do processo de digitalização oportunidade para entregar
novos conteúdos interativos para a população.
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Nesse cenário, ainda bastante conturbado, surgem as primeiras versões da minuta do que
viria a ser o Edital da Faixa de 700 MHz, trazendo algumas novidades importantes em
relação aos editais anteriores. Era preciso inovar. Inovar muito para atender minimame nte
às expectativas de todos os grupos envolvidos.
A proposta de Edital trazia, desde as suas primeiras versões, ideias e soluções para as
principais questões apresentadas acima. Claramente não era uma licitação puramente
arrecadatória. Não possuía também compromissos de cobertura de serviço pesados como
os editais anteriores. Propunha a criação de um mecanismo de governança de todo o
processo, que mais tarde viria a se tornar o Gired (Grupo de Implantação do Processo de
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV). Previa a criação de uma entidade
pelas empresas vencedoras da licitação, a Empresa Administradora da Digitalização
(EAD) para operacionalizar o processo de aceleração da migração para a televisão digita l,
bem como para resolver os eventuais problemas de interferência que pudessem vir a
ocorrer. Todas essas fases dentro de um mesmo Edital e da regulamentação de suporte
expedida pela Anatel e pelo MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações).
O Edital destinou para a EAD mais de R$ 3 bilhões para que fosse assegurado que não
faltariam recursos para a realização de atividades que garantissem o sucesso do projeto.
Já estavam previstas no Edital a compra e a distribuição de conversores de televisão
digital para milhões de famílias inscritas nos programas sociais do governo federal. Da
mesma forma, já haviam sido destinados recursos para permitir que a limpeza da faixa,
com a compra e instalação dos equipamentos digitais para os radiodifusores, fosse feita
diretamente pela EAD. Além disso, foi destinado valor significativo para a compra de
filtros e equipamentos que poderiam ser necessários para a mitigação de eventuais
interferências dos serviços móveis na televisão digital.
Toda essa alocação de recursos sofreu, por parte do Tribunal de Contas da União (TCU),
principalmente dá sua área técnica, questionamentos duros e contundentes que, por várias
vezes, quase paralisaram todo o processo. Mesmo após inúmeras reuniões e apresentações
era difícil aceitar que bilhões de Reais que poderiam ser arrecadados na licitação estavam
sendo destinados a uma entidade privada, criada pelas próprias prestadoras vencedoras
da licitação para a realização de inúmeras atividades onerosas e complexas, sob a
coordenação de grupo de trabalho liderado pela Anatel. Contudo, no momento decisivo,
14

não faltou ao TCU visão mais estratégica sobre o processo que foi aprovado por
unanimidade pelo Plenário do Tribunal de Contas, mesmo com todos os mecanis mos
inovadores adotados.
A criação do Gired, como fórum de discussão e deliberação de questões relacionadas a
essas iniciativas, também se mostrou de fundamental para o bom andamento do processo.
Importantes decisões foram tomadas nesse grupo coordenado pela Anatel, como a
configuração dos conversores digitais que seriam entregues para a população de baixa
renda, até os critérios técnicos para o atendimento da meta mínima do nível de
digitalização que determinava o desligamento do sinal analógico em determinada região.
Fundamental também a percepção das prestadoras de serviços móveis vencedoras da
licitação da importância da estruturação de uma EAD técnica e economicamente forte.
Logo nos primeiros dias de existência, foram alocadas, nos cargos mais importantes da
entidade, pessoas com extrema capacidade técnica e com larga experiência originár ias,
principalmente, do setor de radiodifusão e de gestão de projetos. E, quando foi preciso
garantir a credibilidade das pesquisas que afeririam o nível de digitalização, as
prestadoras não hesitaram em contratar o Ibope, afastando qualquer possibilidade de
questionamento sobre os resultados obtidos.
Não foram raros os momentos em que a Anatel, sob a coordenação de um dos seus
Conselheiros, teve de adotar posicionamentos firmes para assegurar que o projeto não
desandasse ou tivesse o seu cronograma adiado, mas poucas foram as vezes que o Gired
não deliberou por consenso. Por mais improvável que fosse, estabeleceu-se, nesse grupo,
um espírito de cooperação e camaradagem que prevaleceu mesmo nos momentos mais
difíceis.
Hoje, superadas todas essas dificuldades, com o sucesso visto até o momento que já
permitiu o desligamento dos sinais analógicos de televisão nas principais cidades do País
e o início da utilização da faixa em diversas cidades brasileiras, resta claro que o Edital
de 700 MHz foi um sucesso. Uma daquelas iniciativas que trazem muito orgulho a todos
que tiveram oportunidade de participar nesse processo.
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A importância dos Grupos |Técnicos
Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes
Bacharel em Direito
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da
Anatel

O Gired é o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV e é responsável por disciplinar e fiscalizar a implantação do processo
de redistribuição de canais de TV e RTV, as soluções para os problemas de interferê nc ia
prejudicial nos sistemas de radiocomunicação e as atividades da Entidade Administradora
do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – EAD.
Esse grupo é integrado por representantes da Anatel, do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, dos radiodifusores e das proponentes vencedoras
do processo licitatório promovido pelo Edital dos 700 MHz.
Formado por diversos grupos técnicos que lhe dão suporte, esse formato de trabalho
promovido pelo Edital da Anatel, em que uma entidade externa sem fins lucrativos é
responsável pela operacionalização de uma atividade e fiscalizada por todos os
envolvidos, trouxe dinamicidade muito interessante ao processo. Todas as decisões são
tomadas com a participação não só do Órgão Regulador e do Governo, mas a
responsabilidade é dividida entre os demais grupos interessados.
Os Grupos Técnicos que compõem o Gired (a saber: Acompanhamento Financeiro,
Recepção, Comunicação e Remanejamento) foram e são de fundamental importância para
subsidiar as decisões do Gired. Neles se debatem questões como a operacionalização do
acompanhamento da utilização dos recursos financeiros aportados à EAD, a identificação
das localidades em que pode haver o adiantamento da entrada em operação do padrão
LTE (Long Term Evolution), tendo em vista a liberação antecipada da Faixa de 700 MHz,
as metodologias e processos para a mitigação de eventuais interferências prejudicia is
entre os sistemas de comunicação envolvidos, a padronização dos set-top-box a serem
distribuídos aos beneficiários de programas governamentais, a padronização das ações de
comunicação, entre diversas outras atividades, tudo isso para posterior submissão do
Gired para deliberação e aprovação.
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É importante ressaltar que, cada vez mais, os Grupos Técnicos têm ganhado autonomia e
maturidade para realizar as proposições ao grupo executivo. Dessa forma, garante-se que
todas as decisões tomadas pelo Gired possuam embasamento técnico adequado, com
transparência

e participação

prévia

de todos os envolvidos

no processo de

remanejamento.

17

Desligamento do sinal analógico de TV no Brasil
Antônio Carlos Martelleto
Engenheiro de telecomunicações
CEO da EAD

Para quem gosta de tecnologia e inovação, a tarefa de desligamento do sinal analógico de
TV com a conversão da população para recepção digital era um momento esperado.
Afinal, a preocupação com a gestão do espectro de frequência, utilizado pelas
comunicações sem fio, é discussão central para qualquer linha de futurologia. O espectro
é um recurso que pertence a todos e deve ser utilizado com justiça, de forma competitiva,
sem interferências e dotado de todos os incentivos necessários para se tornar algo
relevante para a população.
A Anatel concedeu a cada emissora de TV uma “pista adicional” de espectro (6 MHz)
para transmissão do novo sinal digital, garantindo, assim, transição suave para toda a
população, o “simulcast”. A digitalização dos sinais de TV possui muitos aspectos
técnicos positivos, como, por exemplo, a compressão de dados, que permite transmitir
mais informação em um mesmo canal e, assim, entregar ao telespectador som e imagem
com qualidade de cinema, e a correção de erros, que garante maior robustez do sinal
transmitido em canais ruidosos, garantindo melhor qualidade de recepção na TV. Permite
também que esse recurso escasso, o espectro de frequência, seja utilizado de modo mais
eficiente, abrindo espaço para outras aplicações. Porém, estamos descobrindo que as
consequências da vida digital são bem mais significativas que essas – afinal, nos dias de
hoje, a TV e a Internet não tem só a ver com tecnologia, mas com a vida das pessoas.
Estamos participando dessa história, e nos enchem de otimismo as possibilidades do
mundo mais digital. A conectividade poderá cada vez mais unir as pessoas, incluindo
mais pessoas nas comunidades. Enfim, traz uma perspectiva positiva em que poderemos
viver em um mundo melhor.
Visualizar as consequências do desligamento e de um mundo mais digital já é motivador
importante para que haja grande dedicação para que tudo ocorra dentro dos prazos e
custos planejados. Mas a ação com o propósito de garantir o direito de todos os cidadãos
de continuar assistindo à TV é sem sombra de dúvidas ponto-chave para o sucesso deste
processo. O projeto operacional do desligamento começou no início de 2015, momento
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em que, dos 66 milhões de domicílios com TV, 58% tinham pelo menos uma TV de tubo.
No mesmo período (2015–2017), tivemos a maior crise econômica de nossa história.
Além da questão econômica, pois as famílias têm de trocar sua antena e adaptar seu
aparelho de TV ou comprar um novo, enfrentamos um ceticismo muito forte em relação
à implementação de mais uma política pública. Ouvir das pessoas frases como “isso nunca
vai acontecer” foi muito frequente, e só após o desligamento da região metropolitana de
São Paulo é que este quadro começou a ser alterado.
O projeto conquistou credibilidade

com humildade para mergulhar e aprender,

construindo vínculos de confiança. Inclusão social, solidariedade, voluntariado, parceria
e criatividade são algumas das marcas dele. As ações estão sendo pensadas sempre nos
colocando no lugar do outro, um processo de mobilização social com respeito à dignidade
das pessoas.
O processo de transição vem se mostrando bem-sucedido até aqui, fevereiro de 2018, com
394 cidades e 80 milhões de pessoas com TV 100% digital. Em 2018 serão mais 49
milhões de pessoas que passarão a ser 100% digitais, e, com base na trajetória até o
momento e todos os cuidados empregados, podemos acreditar que chegaremos lá com o
melhor que poderíamos pensar: sem deixar ninguém para trás.
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1. Introdução
Esse Relatório ad hoc 2 da Ouvidoria propõe-se a traçar breve panorama histórico da
televisão digital no Brasil, as decisões estratégicas, planejamento e execução do processo
de migração, bastante complexo no país, tendo em vista suas dimensões continentais, seus
desafios sociais, entre outros.
O estudo trata das possibilidades que a tecnologia de TV digital proporciona ao
desenvolvimento do indivíduo na sua condição de cidadão e do seu meio ambiente,
consolidação como política pública, bem como procedimentos adotados pelo Regulador
brasileiro na condução dessa política.
Contempla, ainda, um relato sobre a condição de realização básica, necessária e suficie nte
para a sua realização que foi o Edital n. 2/2014-SOR/SPR/CD-Anatel, de 13 de agosto de
2014, com a definição do braço operacional pela da Entidade Administradora do processo
de Redistribuição e Digitalização de canais de TV e RTV (EAD), 2 construção de
metodologia de capilaridade social e implantação com metas a serem alcançadas, gestão
conjunta pelo Grupo de Implantação do processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV – Gired e EAD. Por fim, resultados obtidos a partir de objetivos
preestabelecidos pelo Gired e pelo próprio Edital n. 2/2014-SOR/SPR/CD-Anatel. O
Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) é uma tecnologia midiática já adotada
por vários países no mundo. O processo de sua implantação no Brasil iniciou-se com a
publicação do Decreto n. 5.820, de 29/6/2006, alterado pelo Decreto n. 8.061, de
29/7/2013, tendo começado o desligamento do sinal analógico em 1º/3/2016 no munic íp io
de Rio Verde/GO.

2

Conforme está no próprio site da administradora: “A “Seja Digital” (EAD – Entidade Administradora da
Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável
por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por
determinação da Anatel tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo
suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para
TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como
objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência
sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início
em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018”. Seu funcionamento
está ancorado no próprio ato que a constitui. Disponível em: <http://www.sejadigital.com.br/sobre>.
Acesso em 5 mar, 2018.

20

Por conta disso, cada vez mais, torna-se necessário entender o funcionamento do SBTV,
sobretudo, como está sendo viabilizado, em função de decisões regulatórias do Ministér io
das Comunicações e implementação por meio do Gired, coordenado pela Anatel.
A chegada da TV digital acarreta o envolvimento de toda a sociedade, mas não
necessariamente está claro o efeito das decisões regulatórias na busca das melhores
condições para a viabilização e adoção do novo padrão de TV, bem como as
consequências para os usuários e as vantagens em termos de qualidade e interatividade.
De acordo com Thompson (2011), a comunicação é capaz de transformar o modo como
a sociedade entende determinado fato ao garantir que, durante toda a história da
humanidade, os seres humanos têm se ocupado de trocar informações e conteúdos com
representações e sentidos. Para o sociólogo, isso justifica porque a comunicação sempre
foi tão presente, de forma marcante, na vida do homem. Um exemplo disso é a rápida
difusão do sistema televisivo no mundo de maneira geral.
É provável que parte da sociedade desconheça esses benefícios da migração e o papel
fundamental desempenhado pelo regulador brasileiro naquilo que trata, sobretudo, dessa
questão, muito embora os efeitos da implantação de TV digital sejam visíveis e
reconhecidos pela população em geral.

1.1 Breve histórico da TV
O sistema semimecânico de televisão surge pela primeira vez em 1924. Todavia, Philo
Taylor Farnsworth desenvolveu modelo eletrônico completo, em Londres, em 1927,
embora tenha sido em Nova York, em 1928, que ocorre a oferta pela WGY do serviço
analógico propriamente dito. Mas, apenas em 1936 foi fundado o primeiro canal de TV,
pela BBC, em Londres.
Na sequência, pode-se dizer que a TV surge a partir de tecnologias empregadas no rádio,
associadas a outras descobertas no campo da eletrônica. No entanto, o aperfeiçoame nto
dos aparelhos de TV ocorre, efetivamente, após a Segunda Guerra Mundial, quando
começam a ser produzidos em escala, decorrente do incremento pós-guerra do poder
aquisitivo das sociedades. Seguindo nesse propósito evolutivo, ainda por volta de 1950,
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tem-se a TV a cores, uma revolução que vem com a ampliação dos canais, melhora na
imagem, chamando ainda mais o interesse das pessoas.
Observa-se que a descoberta do Vídeo-Tape Record (VTR) facilita a vida dos
programadores de TV, uma vez que facilita a edição dos programas, considerado uma
dádiva, pois antes desse advento eles só podiam ser veiculados ao vivo. A partir do VTR
passaram a ser gravados, editados, enfim, foi facilitado até o agendamento da
programação televisiva, diferenciando o conteúdo transmitido ao vivo do gravado e dando
aos indivíduos a possibilidade de melhor se programarem para acesso aos conteúdos de
seu interesse específico. Ocorre, assim, redução de custo no processo de produção dos
programas e incremento na qualidade, uma vez que as falhas podiam ser corrigidas a
tempo.
A evolução não para por aí e continua com forte desenvolvimento ainda por volta de
1950. Agora com o surgimento em Landford, na Pensilvânia, o sinal televisivo por meio
de cabo. Como se deu esse advento? Robert Tarlton percebeu que, como a transmissão
por ondas eletromagnéticas por radiofrequências, não conseguia chegar a algumas
cidades, devido à atenuação dos sinais de TV. Com efeito, percebeu a necessidade da
instalação de uma antena maior para retransmitir o sinal, que seria ligado às casas, por
meio de cabos.
Na sequência, vem o satélite, novamente ampliando o número de canais e a qualidade em
um salto expressivo. Todavia, são os japoneses que, nos anos de 1970, desenvolve m
pesquisas na busca de uma TV digital de alta definição. Não obstante, o olhar do mundo
se volta para essa possibilidade, visto que os pesquisadores seguem os trilhos desses
protocolos de pesquisa,

tentando descobrir alternativas

concorrenciais

e mais

competitivas em termos de qualidade, por exemplo.
Os anos 80 e 90 do século passado se caracterizaram por expressivos achados nesse
campo. A partir daí, temos os sistemas de televisão digital ATSC (Advanced Television
System Committee), DVB (Digital Vídeo Broadcasting) e por último o ISDB-T (Integrad
Services Digital Broadcasting Terrestrial). Por fim, a TV digital interativa, em que o
receptor também passa a ter um canal de retorno, permitindo transmitir conteúdos ou
outras informações, tornando a televisão um veículo de comunicação bidirecional.
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1.2 De onde vem a necessidade de interação do homem?
A TV analógica, por muito tempo, recebeu críticas por apresentar um processo de
comunicação individual, parcial, ou seja, da geradora para o telespectador. Isso implica
que os telespectadores, para participarem desse processo, tinham de lançar mão de outros
recursos para se comunicar, tais como carta, telefone ou internet.
Com o surgimento da tecnologia de TV digital, as pessoas passam a ter a possibilidade
de um canal de retorno dentro ou acoplado ao televisor, que proporciona a interatividade.
Facilidade como o canal de retorno permite aos telespectadores não somente receber a
programação, bem como escolher serviços, enviar conteúdo e obter informações. Esse
procedimento caracteriza a interatividade.
A TV digital associa meios tecnológicos dela mesma e da internet, com duas exigênc ias
intrínsecas. Por um lado, exigirá condições técnicas adequadas para que o usuário consiga
minimamente para fins de usufruto do próprio serviço. Por outro lado, também exigirá
daqueles que criam conteúdos (emissoras de televisão entre outros) interativos que se
preocupem com a capacidade de uso.
A interatividade é sem dúvida o aspecto mais interessante de tudo isso, e com esta, será
possível, por exemplo, acessar a grade de programação de algum canal, votar em
enquetes, conferir a escalação de times de futebol durante um jogo, entre outras
possibilidades.
Cabe lembrar de que há uma mudança de paradigma, pois, antes, a radiodifusão era
unidirecional e o telespectador era apenas um agente passivo, entretanto, ao se associar
às telecomunicações, essa passa a possibilitar ações bidirecionais, e com isto, passando o
usuário do serviço a ser o principal protagonista.
Para além dos benefícios, incumbe destacar também os requisitos para o melhor
aproveitamento dessas benesses. Para tanto, são necessários 3 (três) componentes
importantes: Difusor, que tem como fim prover o conteúdo a ser transmitido; o Receptor,
o qual recebe o conteúdo; e os Meios de Difusão, canal de interatividade por excelência,
que objetiva enviar o sinal do provedor para outros pontos. Logo, percebe-se a
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necessidade de oferecer um canal de retorno, para fins de tráfego de informações, sendo
condição sine qua non para possibilitar serviços interativos 3 .
A recepção de dados é feita por um equipamento chamado set top box, que pode estar ou
não embutido em uma TV. Esse equipamento converte os sinais digitais a fim de que seja
possível a visualização em aparelhos de TV convencionais. Mesmo presente em mais de
93% dos lares brasileiros, conforme já dito anteriormente, a interatividade depende de um
canal de retorno, que geralmente é uma banda larga fixa, que não está presente nos lares
brasileiros nessa mesma proporção. No entanto, existem alternativas que podem ser
viáveis em um futuro próximo, como a telefonia móvel, e, em um tempo não muito
distante, poder-se-á contar com a transmissão de dados via própria rede elétrica 4 .
Em resumo, para acessar aos recursos de interatividade que a TV digital permite, se faz
necessário, como destacado anteriormente que todos possam, também, terem acesso a
canais de interatividade (canais de retorno via banda larga fixa ou móvel).
Importante destacar que a TV digital não se limita a oferecer benefícios técnicos apenas,
mas, sobretudo, gera, por meio da própria tecnologia, infinidade de impactos sociais,
naquilo

que decorre desse processo de interatividade. Fato muito significativo,

considerando que o homem é um ser eminentemente social e que a construção da sua
cidadania e mesmo intelectualidade se beneficia quando se tem disponível um rol de
recursos que levam a um ambiente interacionista. É na troca, sobretudo entre pessoas, que
têm origem as funções mentais e sociais (VYGOTSKY, 1996). Por meio da interatividade
que o indivíduo vai se constituindo, ou seja, vai construindo sentido para as experiênc ias
que vivencia.
Consideramos pertinente nos ancorarmos na teoria da Psicologia Sócio-Histórica de
Vygotsky, ou ainda na Psicologia de Orientação Social, de forma a melhor entender a
importância de um recurso tecnológico interativo, como a TV digital, na constituição do
indivíduo, uma vez que, segundo o autor, o homem é um ser ativo, social e histórico. O
3

Ver Angeluci et al. (2011)

4

Ainda em fase de estudo, mas extremamente promissor, o PLC (do inglês Power Line Communication) é
a tecnologia que utiliza a rede elétrica para realizar transmissão de dados e voz em banda larga. Esta
tecnologia pode suportar altas taxas de transmissão, chegando a 200 Mbps nas frequências 1,7 MHz e 30
MHz. Como essa tecnologia utiliza o ponto de energia, ela também pode se tornar um ponto de interferência
para os outros equipamentos como interfones, telefones sem fios e ainda a própria TV. Ou seja, o desafio
está no próprio processo de modulação, transformando em uma forma adequada de transmissão de sinal.
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homem constrói a sua existência a partir de uma ação sobre a realidade, que tem por
objetivo satisfazer as suas necessidades. Importante ainda considerar que essa ação e essas
necessidades têm uma característica básica: são sociais e produzidas historicamente em
sociedade.
As necessidades básicas do homem, ao surgirem, são imediatamente socializadas. Assim,
o homem é criado pelo homem (VYGOTSKY, 1996). Nesse sentido, ainda segundo o
autor, não há uma natureza pronta, tampouco aptidões prontas. A aptidão reside, no caso
particular do homem, exatamente na condição de poder desenvolver várias aptidões.
Surge daí, então, a necessidade de interatividade, uma vez que o desenvolvimento se dará,
sempre, por meio da interação com os outros homens e seu ambiente, por meio do contato
com a cultura constituída e das atividades que realiza nesse meio.
Observa-se, ainda, que a linguagem materializa e dá forma a uma das aptidões humanas
que é a capacidade de representar a realidade, ocorrendo a comunicação. Será por meio
da linguagem que o pensamento se objetivará, permitindo, dessa forma, a comunicação,
as significações, e, por conseguinte, ocorrerá o desenvolvimento do homem, da cultura e
de toda uma sociedade. Novamente, de acordo com Vygotsky (1996), os fenômenos
sociais estão de forma dialética, dentro e fora do homem, ou seja, na subjetividade
individual e na subjetividade social, não havendo maneira de se conhecer o homem ou se
saber sobre ele sem que se conheça o seu mundo. Isso implica que não há como o Estado
gerar políticas públicas impactantes sem que conheça a realidade social de uma nação. É
necessário que sejam investigados os valores sociais, as formas de relação e de produção
da sobrevivência no contexto, bem como as formas de ser do tempo em que nos inserimos.
Verifica-se, então, um movimento de relação que transita do indivíduo para o mundo
social e que lhe retorna desse mesmo mundo. O instrumento será sempre a linguagem que
resulta na comunicação. Assim, se a mudança individual tem a sua essência nas condições
sociais de vida, não será a consciência do homem que irá determinar as formas de vida,
mas a vida que se tem que determina a consciência.
Ambientes interacionistas, então, favorecem o desenvolvimento do ser humano como um
todo e sua promoção deve ocorrer por meio de políticas públicas bem planejadas e
elaboradas com esse propósito. A televisão digital se apresenta, assim, como um recurso
indispensável em um país com dimensões geográficas como o Brasil e de grandes
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desigualdades sociais, como bem aponta Januzzi (2017), quiçá não seja salvaguarda para
as condições das regiões geopolíticas, uma efetiva estratégia de desenvolvimento pessoal
e local das comunidades.
O programa de governo para a implantação da TV digital passa pelo desligamento da TV
analógica e, ao mesmo tempo, inclui a população mais pobre com a distribuição gratuita
de conversores de TV digital, de forma que essa população pudesse também ter acesso à
nova tecnologia e usufruir dos seus benefícios, como o acesso a uma TV de altíss ima
qualidade, bem como a possibilidade de utilização de recursos de interatividade, trazida
pela nova tecnologia.

26

2. A implantação da TV digital no Brasil
Esta Ouvidoria entende que o planejamento adequado e os resultados da metodologia de
implantação, que passam a ser analisados aqui, são fundamentalmente importantes para
a continuação da definição de políticas públicas, quiçá, agora vinculadas com a
possibilidade de incremento de banda larga móvel, fato esse que acarreta ainda mais
interatividade e, portanto, como bem colocado por Vygotsky (1996), condição necessária
ao desenvolvimento de uma sociedade.

2.1 Perfil dos telespectadores no Brasil
A presença da TV nos lares brasileiros já está praticamente consumada. A Figura 1
apresenta, para todas as Unidades da Federação, que a penetração da TV nos domicílios
é expressiva. A taxa de presença média dos domicílios que possuem pelo menos um
aparelho de televisão é de quase 96%, independentemente da tecnologia. Observa-se
ainda que o Distrito Federal e o Rio de Janeiro possuem o maior percentual de TVs por
domicílio, sendo o estado do Acre a menor representatividade por domicílio (com 90%).
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Figura 1 – Percentual de domicílios com pelo menos um televisor – Unidades da Federação – 2017.

5

Disponível em:
<https://dados.media/#!/view/CATEGORY/TELEVISION/MDB_TVA_PROJECAO_ EVOLUCAO_ DO
MICILIOS_TV>. Acesso em 5 mar. 2018.
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A Figura 2 apresenta que 71% da audiência média de pessoas com mais de 10 anos de
idade que assistiram TV aberta nas principais capitais, de janeiro a dezembro de 2016,
pertencem a famílias de classes econômicas C, D e E. A política pública de migração da
TV aberta em digital tende a impactar especialmente os telespectadores das classes de
renda mais baixas.
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Fonte: Ipsos Connect: EGM Multimídia (2016)

Figura 2 – Perfil dos consumidores de TV Aberta.

Diferentemente de outros países como a China, em que o investimento econômico em
publicidade está voltado principalmente à mídia internet (53%), no Brasil, em 2016, esse
investimento se concentra na mídia televisiva (62%), 6 o que indica a importância da
penetração da TV no Brasil e o direcionamento dado à publicidade neste segmento de
mídia.
Quanto à posse de aparelhos de TV, o que pode indicar o potencial de crescimento e
necessidade da política pública, a Figura 3 mostra que 34% dos domicílios, em 2016,
possuíam apenas TVs de tubo. Assim, pode-se supor que, ao menos, boa parte desse
percentual necessitaria receber o conversor, para que se possa ter a possibilidade de
assistir à programação de TV aberta nas áreas onde o desligamento da TV analógica foi
completado.

6

Zenith Optimedia: Advertising Expenditure Forecasts, dezembro de 2016. Disponível em:
<https://dados.media/#!/view/CATEGORY/ INTERNATIONAL_M EDIA/MDB_INT_DISTRIBUICAO_
VERBA_MIDIA>. Acesso em 5 mar. 2018.
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Fonte: IBGE, 2016.

Figura 3 – Percentual de domicílios por tipo de aparelho de TV.

Com respeito aos serviços de internet móvel, já que o programa terá como consequência
a expansão do provimento desse serviço por meio da Faixa de 700 MHz, até então
ocupada pela TV analógica e agora legada à banda larga móvel, dos 69,2 milhões de
domicílios, de acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios)
Contínua

de 2016 do Instituto

Brasileiro

de Geografia

e Estatística

(IBGE),

aproximadamente 44,1 milhões de domicílios possuíam acesso à internet somando todos
os meios de acesso, o que representava 63,6% dos domicílios brasileiros, demonstrando
demanda potencial ainda grande, visto que 92,3% desses domicílios possuem ao menos
um aparelho móvel, de acordo com a mesma pesquisa.
A Figura 4 apresenta os percentuais dos domicílios que acessam a internet por tipo de
dispositivo. Deixa claro que metade de todos os acessos se dá por via móvel. Isso só
demonstra que o processo de universalização vem sendo suprido via acesso móvel e vem
cumprindo papel importante na ampliação do acesso à internet.
6% 1%

33%

Microcomput
ador
Tablet

50%
10%

Telefone
celular

Fonte: IBGE, 2016.

Figura 4 – Percentual de Domicílios por tipo de dispositivo de acesso à internet
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2.2 Da TV analógica à TV digital
A televisão chegou ao Brasil há aproximadamente 70 anos e hoje temos pelo menos um
aparelho de TV colorida em mais de 95% dos lares brasileiros e, em 2007, foi realizada a
primeira transmissão de televisão digital no Brasil, em fase de teste. Atualmente, o
processo de migração ou já foi concluído, ou está em curso, ou ainda será iniciado nos
diversos municípios brasileiros. O espectro da faixa de frequência é limitado, e a Anatel
atua para seu melhor aproveitamento, indo ao encontro das necessidades e dos anseios da
sociedade.
A diferença de tecnologia e de resultado entre o padrão analógico e digital baseia-se na
geração e transmissão das imagens pelas emissoras e as recebidas nas residências. O sinal
analógico, ao ser transmitido pela torre, percorre um espaço por meio de ondas
eletromagnéticas

até ser recepcionado pelas antenas residenciais,

onde qualquer

interferência (condições climáticas ou barreira/casas ou prédios) pode prejudicar a
qualidade da recepção do sinal. Já o sinal da TV digital usa códigos que são convertidos
em som e imagem. Dessa forma, a qualidade de recepção é aperfeiçoada em face do sinal
analógico, devido à robustez contra interferências minimizando as alterações na
qualidade do som e da imagem.
A TV digital pode trabalhar com uma resolução em alta definição (HD), enquanto a TV
analógica opera com poder de definição de imagem muito inferior. Há grande diferença
de qualidade e de nitidez, principalmente em imagens com movimento. Outros fatores
que agregam valor são o tamanho da banda de transmissão, que permite, por meio do
mesmo canal, veicular diferentes programas, para diversos tipos de aparelhos, além de
informações de interatividade com o usuário, como guias de programação e dados
estatísticos.
Embora existam diferentes modelos, sistemas e padrões de TV digital no mundo, o Brasil
adotou padrão japonês de televisão digital ISDB-T (Integrated Services Digital
Broadcasting Terrestrial), adicionado de tecnologias desenvolvidas nas universidades
brasileiras, podendo-se citar a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a do
Rio Grande do Sul (PUC-Rio e PUC-RS) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
integrando arcabouço legal/institucional e tecnologias de alguns outros modelos. Essa
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escolha teve como propósito tornar a aplicação flexível o suficiente para permitir a
utilização em número maior de plataformas ou dispositivos e também com relação à
mobilidade da televisão digital no Brasil.
Essa escolha atendeu, principalmente, a substituição da taxa de compressão de MPEG-2
para MPEG-4, necessidades de energia nos receptores, mobilidade e portabilidade sem
custo para o consumidor. O padrão escolhido permite, ainda, transmissão em alta
definição,

em multiprogramação,

com a veiculação

de até oito

programas

simultaneamente. A TV analógica tem resolução de 480 linhas por quadro. Por sua vez,
o padrão de TV digital utilizado no Brasil o ISDB-T adotou o formato MPEG-4, é
possível transmitir da mesma banda de 6 MHz7 até dois canais Full HD, quatro canais HD
e/ou oito canais SD, usando a mesma transmissora. Essa decisão de estratégia regulatór ia
foi fundamental para o sucesso de todo o projeto.
Como afirmado anteriormente, a Faixa de 700 MHz8 foi identificada como de extrema
importância por possuir características técnicas de propagação que permitem, em muito,
para a ampliação do raio de cobertura dos serviços e o atendimento em locais fechados,
excelente penetração, o que facilita a sua propagação em ambientes fechados onde os
serviços móveis de banda larga usam outras faixas de radiofrequências mais elevadas, e
encarecem a cobertura ou têm pouca penetração.
Para que possamos entender as vantagens da destinação da Faixa de 700 MHz para a
telefonia móvel, precisamos entender que o Edital do 4G do ano de 2012 previu a
utilização da Faixa de 2.500 MHz. 9 Para utilizar o 4G, nessa referida faixa, é necessário
número maior de estações (torres) para boa cobertura. Ainda assim, em ambientes
fechados ou um pouco mais distantes das estações, o sinal sofre grande atenuação.
A Faixa de 700 MHz apresenta, entretanto, ótima penetração em edificações e maior
propagação em médias distâncias, possibilitando duas vantagens. Nas áreas urbanas, com
grande quantidade de edifícios, a qualidade do serviço melhora substancialmente em
7

A banda de 6 MHz por canal de radiodifusão é adotada em todo o território brasileiro (ver Lei de
Radiodifusão de 1962), ao contrário de outros países que usam a banda de 9 MHz, 5 MHz, entre outras.
8 A Faixa de 700 MHz de onde a TV analógica está migrando é também chamada de Dividendo Digital,
pois, com a migração da TV, criou-se espaço para o desenvolvimento da banda larga.
9 Cabe destacar que outra evolução tecnológica está em curso e já é utilizada pelas prestadoras brasileiras.
Trata-se do “Carrier Aggregation”, que permite juntar, em uma mesma portadora, diversas
radiofrequências, como 2.500, 1800 e 700 MHz, aumentando-se drasticamente a velocidade da banda larga
para 100, 150 Mbit/s.
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ambientes mais restritos fisicamente, reduzindo as áreas de sombra e aumentando a
percepção de qualidade técnica do serviço.
A segunda vantagem é a redução de custo de implantação nas áreas rurais, pois uma torre
operando em 700 MHz cobre a área de aproximadamente três torres em 2,5 GHz,
possibilitando que, posteriormente, à medida que a demanda aumente, se utilizem outras
faixas de frequências para complementar a qualidade necessária, propiciando crescimento
sustentável economicamente e ampliando as possiblidades técnicas de atendimento.
A Figura 5 ilustra as condições técnicas de alcance dessas faixas, bem como seu
aproveitamento.

Fonte: TELEBRASIL (2011, p. 27)

Figura 5 – Raio ideal de cobertura por faixa.

Sobre a demanda da internet móvel no Brasil, em 2016, 63% dos domicílios possuíam
acesso a esse serviço, sendo que, em 2014, tal percentual não passava de 50%. Ressaltase que, em 2016, o acesso à internet por aparelho móvel já é maior que o acesso por
microcomputador no Brasil. Isso revela a importância de se aperfeiçoarem as tecnologias
que suportam o serviço de internet móvel.
Analisando esse panorama, verifica-se a importância que o acesso à internet por meio dos
aparelhos celulares vem atingindo no país. É necessário e tem ocorrido o constante
aperfeiçoamento da gestão do espectro de radiofrequência que, no caso em tela,
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envolvendo a alocação da TV digital e ampliação da internet móvel 4G, causa cada vez
mais impacto no crescimento do acesso da qualidade do serviço móvel pessoal no Brasil.
A Figura 6 demonstra a linha histórica com alguns marcos de referência da implantação
da TV digital no Brasil, entre os quais ressaltam momentos que serão analisados ao longo
do presente trabalho.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 6 – Linha do Tempo da implantação da TV digital
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3. Metodologia
3.1

Modelo de Governança e ação estratégica

O Brasil foi pioneiro na condução do desligamento do sinal analógico quando usou um
método vinculante de parte da faixa utilizada pela televisão aberta (radiodifusão),
operacionalizado por meio de procedimento de leilão.
Com efeito, em 2014, a Anatel publicou o Edital n. 2/2014-SOR/SPR/CD-Anatel,
referente ao leilão de radiofrequências na Faixa de 700 MHz (especificamente, a Faixa
de 708-803 MHz) para uso do sistema de quarta geração de telefonia móvel (4G),
atendendo às políticas de desenvolvimento da internet no país e seguindo a identificação
internacional da faixa da União Internacional de Telecomunicações (UIT), para serviços
de telefonia móvel.
O Edital de Licitação n. 2/2014-SOR/SPR/CD-Anatel: Radiofrequências na Faixa de
700 MHz especifica o seguinte:
[...] 1.1. Os objetos desta Licitação, divididos em Lotes conforme definidos no
ANEXO II – A e Áreas de Prestação contidas no ANEXO I, são:
a. Tipo A (lotes 1 a 6) – a expedição de autorização para uso de
Radiofrequências em caráter primário de bloco de 10 + 10 MHz, na Subfaixa
de Radiofrequências de 708 MHz a 748 MHz e de 763 MHz a 803 MHz,
disciplinadas pelo Anexo à Resolução n. 625, de 11 de novembro de 2013, pelo
prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez a título oneroso, por
igual período, nas Áreas de Prestação descritas no ANEXO I;
b. Tipo B (lotes 7 a 18) – a expedição de autorização para uso de
Radiofrequências em caráter primário de bloco de 5 + 5 MHz, na Subfaixa de
Radiofrequências de 708 MHz a 748 MHz e de 763 MHz a 803 MHz,
disciplinadas pelo Anexo à Resolução n. 625, de 11 de novembro de 2013, pelo
prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez a título oneroso, por
igual período, nas Áreas de Prestação descritas no ANEXO I;

Posto isso e guardada a pertinência das especificidades do referido Edital de Licitação,
particularizamos em quatro aspectos, a saber:
i.

Da Entidade Administradora do processo de Redistribuição e Digitalização de
canais de TV e TRV – EAD;

ii.

Do grupo de Implantação do processo de Redistribuição e Digitalização de Canais
de TV e RTV – Gired;

iii.

Do cumprimento dos compromissos de abrangência; e
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iv.

Do Compromisso de Aquisição de Produto de Tecnologia Nacional.

Nesse sentido, destaca-se aquilo que o Edital pauta em relação a esses aspectos. Observase, no Anexo II-B do Edital, que trata dos Compromissos e Condições de Uso da Faixa
de Radiofrequência de 700 MHz, ao passo em que vale destacar o seguinte:
(i)

Da Entidade

Administradora

do

processo de Redistribuição

e

Digitalização de canais de TV e TRV – EAD.
Quanto aos aspectos do Edital que envolvem a EAD, destacam-se:
[...]
9. As Proponentes vencedoras deverão constituir, no prazo de até 90 (noventa)
dias corridos, a partir da criação do Grupo de que trata o item 14, Entidade
Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização dos Canais de
TV e RTV – EAD com o objetivo de operacionalizar, de forma isonômica e
não discriminatória todos os procedimentos relativos ao ressarcimento de que
tratam os itens anteriores.
9.1. Todo o ônus decorrente da constituição, administração e operação da EAD
para prestação dos serviços previstos no item anterior já está incluído no valor
do ressarcimento previsto no item 3.1.
[...]
12. A EAD deve executar as seguintes atividades, dentre outras definidas pelo
Grupo de que trata o item 14:
I. Gerir e empenhar os recursos referidos no item 3, observando os princípios
da economicidade, modicidade, eficiência, probidade administrativa e ética.
II. Distribuir 1 (um) Conversor de TV Digital Terrestre com interatividade e
com desempenho otimizado, ou com filtro 700 MHz, bem como 1 (uma)
antena de recepção de TV Digital, para cada família cadastrada no Programa
Bolsa Família do Governo Federal, conforme especificação e forma de
distribuição definida pelo Grupo de que trata o item 14.
III. Executar o processo de redistribuição de canais de TV e RTV, conforme
itens 4 e 5, respeitando os prazos para desligamento das transmissões
analógicas de TV definidos pelo Ministério das Comunicações por meio das
Portarias n. 477, de 20 de junho de 2014, e n. 481, de 9 de julho de 2014,
expedidas em observância ao artigo 10 do Decreto n. 5.820, de 29/6/2006,
alterado pelo Decreto n. 8.061, de 29/7/2013.
IV. Elaborar, junto aos fornecedores, às equipes de instalação e logística e às
empresas de radiodifusão a serem ressarcidas, para análise e aprovação do
Gired, os cronogramas operacionais de migração para os novos canais de TV
e RTV atribuídos, respeitando os prazos definidos pelo Ministério das
Comunicações por meio das Portarias n. 477, de 20 de junho de 2014, e n. 481,
de 9 de julho de 2014, expedidas em observância ao artigo 10 do Decreto n.
5.820, de 29/6/2006, alterado pelo Decreto n. 8.061, de 29/7/2013.
V. Submeter ao Grupo de que trata o item 14, para validação, dados aferidos
do atingimento da condição para o desligamento da transmissão analógica dos
serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão,
estabelecida pelo Ministério das Comunicações no art. 1º da Portaria n. 481,
de 9 de julho de 2014.
VI. Observadas as orientações do Grupo de que trata o item 14, especificar,
adquirir e instalar equipamentos e infraestrutura de radiodifusão que garantam
condições técnicas de cobertura, capacidade e qualidade semelhantes as dos
equipamentos de radiodifusão já utilizados pelos radiodifusores objeto do
ressarcimento, bem como a continuidade do serviço durante a redistribuição
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do respectivo canal, e transferir, após a instalação, a propriedade desses bens
aos respectivos Radiodifusores.
VII. Acompanhar, durante o processo de redistribuição de canais de TV e RTV,
as condições técnicas de cobertura, capacidade e qualidade das transmissões
de TV Digital.
VIII. Promover, em seu âmbito ou mediante a contratação de terceiros,
capacitação dos recursos humanos, quando necessário, para garantir a correta
operação dos novos equipamentos adquiridos ou adaptados.
[...]
XII. Acompanhar a implantação das redes de SMP utilizando a faixa de 700
MHz, conforme cronograma disposto no item 18, e analisar, para avaliação do
Grupo de que trata o item 14, a viabilidade técnica para antecipação deste
prazo.
XIII. Prover, conforme definido pelo Grupo que trata o item 14, página na
Internet e campanha publicitária, inclusive em TV aberta, para informar toda a
população sobre o processo de redistribuição de canais e de desligamento do
sinal analógico de TV, e também sobre as formas de mitigação das possíveis
interferências prejudiciais quando da implantação das redes SMP na Faixa de
700 MHz. [...]

(ii) Do grupo de Implantação do processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV – Gired;
São várias as funções e atribuições do Gired e a Ouvidoria destaca as seguintes:
14. Para disciplinar e fiscalizar a implantação do processo de redistribuição de
canais de TV e RTV, as soluções para os problemas de interferência prejudicial
nos sistemas de radiocomunicação e da EAD, a Anatel constituirá o Gired ,
coordenado e presidido por Conselheiro Diretor indicado pelo Conselho
Diretor da Agência em até 15 (quinze) dias corridos a partir da publicação dos
extratos dos Termos de Autorização no Diário Oficial da União.
14.1. O Gired será composto por representantes da Anatel e do Ministério das
Comunicações, bem como por representantes de todas as Proponentes
vencedoras e, em mesmo número que essas, por representantes de entidades
que representem os radiodifusores. [...]
15. São atribuições do Gired, dentre outras listadas neste Edital:
I. A disciplina e a fiscalização das atividades da EAD conforme as obrigações
previstas no presente Edital;
II. Definição da forma e demais aspectos do provimento, pela EAD, de página
na Internet e campanha publicitária, inclusive em TV aberta, para informar
toda a população sobre o processo de redistribuição de canais e de
desligamento do sinal analógico de TV, e também sobre as formas de
mitigação das possíveis interferências prejudiciais quando da implantação das
redes SMP na Faixa de 700 MHz.
III. Acompanhamento dos procedimentos operacionais relacionados às
atividades da EAD para atendimento dos objetivos e cronogramas
estabelecidos;
IV. Coordenação de processos negociais e oferta de subsídios que permitam ao
Conselho Diretor da Anatel dirimir eventuais conflitos que venham a ocorrer
nos procedimentos relativos às atividades da EAD;
V. Aprovação do cronograma operacional de atividades da EAD, que deverá
respeitar os prazos definidos pelo Ministério das
[...]
X. Validação, nos termos da Portaria n. 481, de 9 de julho de 2014,
estabelecida pelo Ministério das Comunicações, e com base nos dados aferidos
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pela EAD, o atingimento da condição para o desligamento da transmissão
analógica dos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão
de televisão;
XI. Atuação preventiva, caso necessário, para dirimir eventuais problemas
técnicos no processo de redistribuição de canais de TV e RTV e na mitigação
de interferência prejudicial nos sistemas de radiocomunicação.

Considerando a importância para a execução de toda a política pública governamental do
modelo como um todo, o atual Presidente da Anatel, Engenheiro Juarez Martinho
Quadros do Nascimento, passou a assumir a Presidência do Gired.
A gestão conjunta do Gired para com a EAD e todo processo fica evidenciada por meio
das Atas, que podem ser conferidas na página do “Seja Digital”. 10 As atas que são
produzidas a cada reunião do Gired tratam, no geral, das apresentações dos trabalhos
operacionais desenvolvidos no âmbito de cada um dos grupos técnicos, a saber:
acompanhamento financeiro (GT-F), Remanejamento (GT-Rm), Comunicação (GTCom), por exemplo, entre vários outros informes em que são apresentados os resultados
da pesquisa Ibope de aferição da fase de conclusão do desligamento.
(iii)

Do cumprimento dos compromissos de abrangência
16. As Proponentes vencedoras desta Licitação e que tenham assumido os
Compromissos de Abrangência referentes ao uso da Faixa de 2.500 MHz a
2.690 MHz e constantes dos itens 7 e 12 e subitens do Anexo II-B do Edital de
Licitação 004/2012/PVCP/ SPV – ANATEL poderão optar, quando da
assinatura dos Termos de Autorização objeto do presente Edital, por utilizar
qualquer subfaixa de radiofrequência, dentre aquelas para as quais detenham
Autorização de Uso de Radiofrequência, para o cumprimento de quaisquer
daqueles Compromissos de Abrangência.

Os compromissos de abrangência assumidos pelas empresas na licitação de 2012 para
prestar o serviço em determinadas cidades podem ser adimplidos, agora, com a utilização
da Faixa de 700 MHz, em vez da exclusividade da Faixa de 2,5 GHz. Faculdade permitida
apenas para as empresas vencedoras da licitação do novo Edital de 2014 e que atendessem
as obrigações de pagamento do item 16.1 e demais obrigações dispostas em 16.2 a 16.511 .
Ao optar por esta, em razão da propagação do sinal se dar com maior abrangência na
Faixa de 700 MHz, para o mesmo serviço previsto para a Faixa de 2,5 GHz, termina por

10

Disponível em: <http://www.sejadigital.com.br/gired>. Acesso em 5, mar, 2018.
Infelizmente nenhuma das quatro prestadoras que venceram o leilão aderiu às cláusulas mencionadas,
inviabilizando o uso da Faixa de 700 MHz para atender as obrigações da Faixa de 2.500 MHz.

11
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proporcionar uma melhor eficiência de espectro em benefício à sociedade em razão da
possibilidade de ampliação da cobertura e oferta da banda larga móvel.
(iv) Compromisso de Aquisição de Produto de Tecnologia Nacional
1. A Proponente vencedora deverá cumprir as seguintes metas mínimas de
compromisso de aquisição de bens, produtos, equipamentos e sistemas de
telecomunicações e de redes de dados com tecnologia nacional, considerando
regulamentação específica sobre a forma de verificação, acompanhamento,
acreditação e definições quanto à tecnologia desenvolvida no país, dentre
outros dispositivos, e diplomas legais, em especial o Processo Produtivo
Básico – PPB, disciplinado por meio das Leis n. 8.248, de 23 de outubro de
1991 ou n. 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Portaria n. 950, do Ministério
da Ciência e Tecnologia, de 12 de dezembro de 2006, e suas alterações, durante
a vigência da Autorização do Uso de Radiofrequência objeto deste Edital:
1.1. Até dezembro de 2016: 65% dos investimentos em bens ou produtos
adquiridos, sendo 50% de acordo com o PPB e 15% em investimentos em bens
ou produtos com tecnologia desenvolvida no País;
1.2. Entre 2017 e dezembro de 2022: 70% dos investimentos em bens ou
produtos adquiridos, sendo 50% de acordo com o PPB e 20% em investimentos
em bens ou produtos com tecnologia desenvolvida no País.

Entende-se que esses quatro aspectos são eixos estruturantes da política pública definida
e que caracterizam os desafios que foram assumidos, não apenas pela consecução do
Leilão em si, mas da governança a ser instalada a partir dele, de maneira que todo o
processo de transformação cultural, para a execução da migração, fosse realizado. Toda
essa arquitetura foi fundamental, uma vez que o estabelecimento, por meio do Edital, que
haveria um montante de recurso, como obrigação dos vencedores do leilão, para a
viabilização do projeto de migração, em que parte desses recursos é destinada à execução
do projeto, com o modelo de execução, coordenado pelo Gired, exercitando-se a
governança própria de modelos de parceria público-privado, sendo a EAD a Entidade
definida para executar as tarefas em nível operacional.
No sentido de desenvolver projetos específicos, as organizações passam a assumir formas
organizacionais que deem conta dos novos desafios. Com isso, passou-se a adotar o que
é conhecido como Sociedade de Propósito Específico (SPE), que nada mais é que uma
associação que tem como razão de existência uma única finalidade e, findo o qual, esta
sociedade será extinta, ou seja, a sua duração corresponde a duração do determinado
projeto.
Comparando o modelo de governança para a implementação da política pública do
desligamento do sinal analógico, percebe-se que a EAD foi criada a partir da concepção
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explanada no parágrafo anterior. A política pública bem definida, com todas as suas fases
delineadas e com um acompanhamento bastante próximo, resultou em uma forma de
organização que pudesse dar conta de todas essas características 12 (Figura 7).

Fonte: ANATEL

Figura 7 – Modelo de Governança.

3.2 Do cronograma de desligamento da TV analógica
O desligamento do sinal analógico foi determinado inicialmente pelo Decreto n. 5.820 de
2006, fazendo previsão de conclusão até 31 de dezembro de 2018. Posteriormente, o
Ministério das Comunicações expediu a Portaria n. 481, de 9 de julho de 2014, que
determinou o cronograma de desligamento dos municípios, iniciando-se em 29 de
novembro de 2015 e sendo finalizado em 25 de novembro de 2018. Subsequenteme nte,
foram definidas as cidades afetadas pelo desligamento analógico que devem desligar em
conjunto com as principais cidades de forma a viabilizar o processo. A partir de 2015, foi
autorizado o uso da Faixa de VHF, compreendida entre os canais 7 a 13 (“VHF alto”),
para o funcionamento da televisão digital. Permitiu-se também que os canais analógicos
desta faixa operem até a data do desligamento.
Posteriormente, o Ministério das Comunicações expediu a Portaria n. 378, de 22 de
janeiro de 2016, determinando critérios para permitir o desligamento da transmissão
analógica das emissoras de televisão em cada município. Ao atingir pelo menos 93% de

12

O Código Civil de 2002 permite a SPE no parágrafo único do artigo 981. Atualmente essa é a principal
forma adotada nos projetos de Parceria Público-Privada (PPP).
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domicílios que acessem o serviço livre, aberto e gratuito por transmissão terrestre –
conforme estabelecido pelo Gired –, o município estará apto ao desligamento do sinal
analógico e a consequente liberação da Faixa de 700 MHz. Considera-se apto, além de
outras tecnologias de recepção do sinal digital, o domicílio equipado com pelo menos um
televisor com receptor digital integrado ou televisor analógico com conversor externo,
além de antena apropriada para recepção do sinal.
O citado Cronograma do Desligamento da TV Analógica tem sido objeto de revisão e
atualizações de adequações promovidas por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), a exemplo das Portarias MCTIC n. 7.432, de 20/12/2017 e n. 7.008,
de 29/11/2017.
O cronograma de desligamento do sinal analógico

no Brasil está demonstrado

sinteticamente na Figura 8.

Fonte: EAD.

Figura 8 – Cronograma de desligamento do sinal analógico no Brasil.

Em atendimento as especificações dos itens 6.1 a 7, bem como itens 12.II do Edital n.
2/2014-SOR/SPR/CD-Anatel, a EAD desenvolveu um plano de ação para convencime nto
e distribuição à população na adoção do kit com conversor e antena.
Assim, o processo de mudança cultural contou com o mapeamento, em nível de
município, da quantidade de lares com TV analógica. Desses, o percentual de lares
incluídos nos programas assistenciais do Governo.
De acordo com a Portaria MC n. 481/2014, a condição de desligamento é descrita da
seguinte forma:
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Art. 1º – É condição para o desligamento da transmissão analógica dos serviços
de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão, respeitado
o prazo final estabelecido no Decreto n. 5.820 de 2006, alterado pelo Decreto
no 8.061, de 2013, que, pelo menos, noventa e três por cento dos domicílio s
do município que acessem o serviço livre, aberto e gratuito por transmissão
terrestre, estejam aptos à recepção da televisão digital terrestre.

Ficou adicionalmente definido pelo Gired, a partir dos resultados da pesquisa de
responsabilidade pela EAD para aferir as condições dispostas no art. 1º supracitado, que:
I – Consideração da margem de erro da pesquisa (3%) em favor do
atingimento;
II – Consideração no universo e como aptos todos os domicílios com recepção
exclusivamente de TV a cabo.
III – Consideração no universo e como aptos todos os domicílios com recepção
híbrida com ao menos dois pontos de TV a Cabo.” (p. 14, Ata da 14ª Reunião
Ordinária do Gired).

Aspectos referentes à metodologia da pesquisa estão demonstrados na Figura 9.

Fonte: EAD, 2018.

Figura 9 – Metodologia da pesquisa.

A Figura 10 detalha como é o planejamento amostral da aferição:

Fonte: EAD, 2018.

Figura 10 – Planejamento amostral.
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3.3 Vencedores do Leilão
Ocorrido em 30 de setembro de 2014, o leilão arrecadou cerca de nove bilhões de reais,
sendo que parte do valor destinou-se à reserva para cumprir obrigações oriundas do Edital
e, também, aos procedimentos necessários ao desligamento do sinal analógico em todas
as regiões do país.
Claro, Tim e Vivo venceram a disputa pelos três lotes nacionais que permitem oferecer o
serviço de telefonia e banda larga móvel de quarta geração em todo o país. A Algar
arrematou o lote 5 (regional) do leilão, que permite oferta do 4G na área em que a
empresa, ex-CTBC, já possui concessão de telefonia móvel, permitindo a sua expansão
local. Dois lotes regionais não tiveram ofertas e chegaram a ser oferecidos fracionados na
segunda fase do leilão, mas permaneceram sem interessados. Destaca-se, também, a
ausência da Oi entre as arrematadoras leilão.
A “limpeza da Faixa de 700 MHz”, ou seja, o remanejamento dos canais de televisão 13
que ocupavam tal espectro exige gastos estimados em R$ 3,6 bilhões com compra de
equipamentos para que as emissoras transmitam em frequência

diferente. Esse

investimento deve ser feito pelas vencedoras do leilão; parte dos recursos também é usado
para compra e instalação de equipamentos para evitar interferências, principalme nte
devido ao serviço 4G utilizar faixa próxima da usada pela TV digital.

3.4

Estratégia de operacionalização

O processo que envolve a digitalização das transmissões de TV, o desligamento do sinal
analógico da TV aberta e a implantação do 4G na Faixa de 700 MHz, como visto, é
coordenado pelo Gired e operacionalizado e divulgado pela EAD.
O desligamento das transmissões analógicas tem como critério fundamental que pelo
menos 93% dos domicílios de um município que receba TV aberta estejam aptos à
recepção do sinal digital.

13

Emissoras analógicas e digitais que ocupam a faixa UHF entre os canais 52 e 69 deveriam ser realocadas
para os canais 14 a 51, na mesma faixa.
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Nesse processo, ações de comunicação são veiculadas como, por exemplo, durante a
programação da emissora de TV aberta e na parte superior da tela, com o logotipo “A” de
TV analógica e texto informativo com a data de desligamento. Como coautores no
processo, os telespectadores devem tomar providências para continuarem assistindo a TV
aberta após a transição, em seu município, ao adquirirem um conversor de TV digital ou
um aparelho que já sai de fábrica com o conversor integrado.
Em tempo, a EAD submete ao Gired Estudo de Viabilidade Técnica para um munic íp io
ou agrupamento de municípios, que avalia e aprova, declarando aptos à implantação de
telefonia e internet móvel na Faixa de 700 MHz.
As operadoras manifestam interesse no uso da faixa, e a EAD planeja ações de mitigação
e execução de ações preventivas, 14 apresentando, ao Gired, o planejamento e execução,
além de formalizar à Anatel a conclusão das ações de mitigação preventivas e dar
publicidade em seu site na internet.
Após a Anatel emitir licenças de funcionamento das estações do serviço móvel na faixa
nesses municípios, a EAD pode iniciar a execução das ações de mitigação corretivas.
Como ilustração de forma a permitir melhor entendimento dos procedimentos adotados,
o Gired aprovou a Ata da 30ª Reunião Ordinária, em 30/5/2017, na sede da Anatel, a
entrada em operação do sinal de banda larga móvel na Faixa de 700 MHz em sete capitais,
Boa Vista /RR, Fortaleza/CE, Macapá/AP, Natal/RN, Rio Branco/AC, Recife/PE,
Maceió/AL, e em mais 67 cidades. A maioria desses municípios estava em período de
“mitigação preventiva de interferências”. Nessa condição, o sinal da banda larga móvel é
ativado de modo preliminar de forma a verificar se a população identifica interferênc ias
na TV aberta.
Em caso positivo, contata-se o site da “TV Perfeita”15 para registro do problema, com
prazo a ser respondido pela EAD, que, por sua vez, atuará para resolvê-lo. Até o momento
não foi confirmada nenhuma interferência da banda larga móvel operando na Faixa de

14

Campanha de mitigação preventiva corresponde àquela em que a população é informada sobre como agir
em caso de interferência do sinal da banda larga móvel na TV aberta digital. O período de mitigação dura
em média 30 dias. Após o término deste processo, a Anatel autoriza que a banda larga móvel passe a
funcionar na Faixa de 700 MHz. As pendências mais comuns para o início da mitigação são relativas à
canais autorizados, mas que não estão em funcionamento.
15 Disponível em: <http://www.TVperfeita.com.br/ >. Acesso em 5 mar. 2018.
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700 MHz na TV aberta nos municípios onde já ocorre a convivência dos serviços. Esse
período de mitigação dura em média 30 dias, mas pode apresentar variações de acordo
com a especificidade técnica de cada localidade. Após o término deste processo, a Anatel
permitirá que a banda larga móvel na Faixa de 700 MHz entre em operação definitiva
nestas localidades. Embora a faixa tenha sido liberada, em alguns municípios, há ainda a
necessidade de alteração de canais de radiodifusão para o início do processo de mitigação.

3.5.

Plano de ação da Entidade Administradora do processo de Redistribuição e

Digitalização de canais de TV e TRV – EAD
Como informado pela própria EAD, ela criou duas marcas que dialogam com a população
em geral: “Seja Digital” (switch off) e “TV Perfeita” (Mitigação de interferência). A
terceira área de negócios trata as questões dos remanejamentos de canais: EAD
Engenharia. Na Figura 11, está ilustrado como a EAD se organizou para tratar o projeto
como um todo e de acordo com as atribuições definidas no Edital.

Fonte: EAD.

Figura 11 – Organização do projeto.
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Assim, acredita-se que se alcançou a condição de viabilização da política pública, por
meio da constituição da EAD. Percebeu-se que, além da decisão estratégica de liberação
da faixa, daria maiores condições de acesso à internet. Isso implicaria um processo de
aculturamento, viabilizando, também, recursos humanos e financeiros, e treinamento.
Percebe-se, também, que a outra grande ideia foi viabilizada pela maneira de introduzir a
mudança junto à sociedade, por meio de: Plano de Comunicação e Atuação junto às
ONGs.

3.6

Considerações a respeito do Plano de Comunicação da EAD

Em resposta a questionamento feito por esta Ouvidoria, a EAD informou que, quanto ao
Plano de Comunicação, o mesmo é executado em diversos formatos e visam atingir toda
a população, uma vez que a missão seria não deixar ninguém para trás. No entanto, a
comunicação durante todo o período de trabalho aborda prioritariamente os beneficiá r ios
de Programas Sociais do Governo Federal, a população de baixa renda não beneficiá r ia,
além de outros grupos vulneráveis por meio da exclusão, grupos em situação de
vulnerabilidade.
De acordo com a EAD, estrategicamente a intensidade de mídia aumenta com a
proximidade da data do desligamento do sinal analógico, conforme demonstrado na
Figura 12.

Fonte: EAD.

Figura 12 – Fases de intensidade de mídia.
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À medida que a data do desligamento se aproxima, a comunicação reforça a urgência de
fazer a conversão, tanto no tom das mensagens quanto nas cores das peças, como
exemplificado na Figura 13.

Fonte: EAD.

Figura 13 – Peças gráficas para veiculação.

A empresa responsável pela campanha optou por implementar as peças de maneira
gradativa, em fases, onde a informação sobre o desligamento é dada de maneira diferente
a cada estágio. Percebemos diferenças nas paletas de cores e nos formatos de texto
utilizados, variando de cores mais frias no início da campanha, para cores mais quentes e
vibrantes na reta final, visando despertar urgência e a proximidade do evento.
Em relação ao texto, jogos de palavras e anedotas foram usados no início do plano, para
despertar a curiosidade e anunciar o fato. Em contrapartida, no final foram usadas
sentenças afirmativas e indagações diretas, enaltecendo a importância do acontecime nto
noticiado.
Conforme a característica de cada praça, um mix de formatos de mídia pode ser utilizado
no processo de Comunicação, como exemplificado na Figura 14.
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Fonte: EAD.

Figura 14 – Meios selecionados para o processo de comunicação.

Quanto aos meios midiáticos escolhidos, foram selecionadas variações entre os meios
tradicionais e mídias digitais. Entende-se que esse seja o caminho para se alcançar grande
parte da população brasileira em geral. Inclusive, abrangendo o âmbito das mídias sociais
nessa produção de conteúdo.
Os conteúdos da “Seja Digital” também são trabalhados para engajar o público em geral
pelas Redes Sociais e Jornalistas por meio de assessoria de imprensa. São três os pilares
de conteúdo (Figura 15).

Fonte: EAD.

Figura 15 – Pilares de conteúdo no processo de comunicação.

O material produzido ronda três pilares principais.

Primeiro, o Institucional, de

visibilidade da própria empresa responsável pela ação. Segundo, o Desligamento, textos
informativos a respeito do evento. E por final, Entretenimento, trazendo a questão de a
TV ter uma participação muito grande na vida do brasileiro para o contexto.
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Sobre a atuação junto às ONGs, a EAD informou que efetua parceria, com diversos
setores da Sociedade Civil, pois, por meio de ONGs, comunidades religiosas,
voluntariado e diversas instituições e que é possível impactar diretamente a população
vulnerável que precisa de especial apoio durante o processo de desligamento. 16
A mobilização social tem o objetivo de ajudar a população de menor renda a se converter
a recepção do sinal digital por meio de ações diretas com o público e estas entidades têm
a linguagem da comunidade, valorizando a cultura local.
As potenciais ONGs são identificadas por meio dos profissionais da área de mobilização
da “Seja Digital”, que possuem vasta experiência em projetos de mobilização social. Para
ser selecionada como parceira a ONG precisa:
a) ter capacidade administrativa e financeira;
b) possuir capilaridade na comunidade em que atua; e
c) ter legitimidade junto à população.
A relação com as ONGs é feita por meio de contrato de prestação de serviços, no qual
ficam especificadas as atribuições das partes.

3.7

Sobre o descarte

O Edital da Faixa de 700 MHz previu a questão da sustentabilidade ao especificar que a
EAD proceda com orientações a população nesse sentido, item 12. XI. do Edital – Dar
tratamento aos equipamentos e infraestrutura que forem objeto de substituição, conforme
disposto no item 5.3. Nos casos de substituição de equipamentos, a Entidade de que trata
o item 9 – EAD, dará tratamento aos equipamentos originais conforme definição do
Grupo de que trata o item 14 – Gired. Solomon (2016) aponta que existem estratégias
empresariais que se preocupam em maximizar o investimento em processos sustentáve is
e que focam basicamente em três preocupações ou resultados, a saber: 1) financeiro, com
geração de lucro para todos; 2) sociais quando as comunidades são beneficiadas; e 3)

16

Disponível em: <http://www.telesintese.com.br/quando-as-teles-e-as-TVs-comerciais-se-aliam-ao s movimentos-sociais/>. Acesso em 5 mar. 2018.
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ambientais, quando se reduzem os danos ambientais e ocorre melhoria das condições
naturais.
Importante citar que o descarte de produtos, sobretudo tecnológicos, é vital pelas
significativas implicações nas políticas públicas, uma vez que vivemos em uma sociedade
de descartáveis que geram grandes problemas para o meio ambiente e impacto na
natureza. É fato que as orientações sobre o descarte fazem parte de um processo de
aprendizagem para mudança de atitudes.
Com efeito, as orientações aos cidadãos podem ocorrer por meio de apelo aos valores e
metas de vidas. Solomon (2016) aponta que, em um estudo no qual foi utilizada uma
análise de cadeias meios-fim, de forma a identificar como os consumidores associam
metas instrumentais específicas a valores terminais de vida, mais abstratos. Assim, foram
encontradas, pelos pesquisadores, metas sobre como “evitar abarrotamento nos aterros”,
“reduzir desperdício”, “preservar o meio ambiente” e “reutilizar materiais”. Essas metas,
por seu turno, estariam associadas a valores como promover a saúde/evitar doenças
graves, prover a subsistência de gerações futuras.
Observou-se no vídeo disponível no sítio da “Seja Digital” que foram disponibilizadas
informações vinculadas às metas citadas acima, sobretudo, a meta do reaproveitame nto
ou reutilização do material que constitui a TV de tubo. Nesse sentido, foi feito o passo a
passo do desmonte da TV pela Estação de Meta Reciclagem, dando detalhes da finalidade
de cada componente que faz parte da TV. Acrescentam, ainda, que o plástico que envolve
a TV (caixa da TV) leva até 300 anos para se decompor na natureza o que implica o
abarrotamento de aterros e danos ao meio ambiente.
O tubo da TV, por exemplo, é produzido com vidro, chumbo e mercúrio, sendo os dois
últimos altamente tóxicos para o meio ambiente, pois a liberação do chumbo e do
mercúrio por meio da água da chuva pode causar câncer. Constata-se, então, o apelo por
meio de metas vinculadas a valores terminais de vida. Estratégia apropriada e pertinente
para a promoção de novas condutas, no caso de descarte sustentável. Ademais, há
orientações de endereços para recolhimento do material eletrônico no site da “Seja
Digital”, 17 sobre como e sobre onde se pode fazer esse descarte da TV de tubo.

17

Disponível em <http://www.sejadigital.com.br/recicle>. Acesso em 5 mar. 2018.
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Com isso, a Ouvidoria constata que o Edital apresentou e vinculou aos vencedores do
leilão especificidades requintadas de políticas públicas, com foco, sobretudo, na mudança
de padrões de comportamento. As mensagens deixadas pelo vídeo tocam em valores
subjacentes na busca de motivação para que se tenha mais comportamentos sustentáve is.
O descarte é uma questão fundamental para produtos eletrônicos usados. Com efeito,
observa-se a condição do Edital de promoção exemplar da política pública, ao impor aos
vencedores do leilão a condição de promoverem um processo e de educação para
consumo sustentável, com foco no descarte. Importante processo inovador e de educação,
uma vez que a consciência sobre a sustentabilidade acarreta, como dito acima,
incrementos financeiros, sociais e ambientais (SOLOMON, 2016).
No Brasil, mais de 1,4 milhão de toneladas de lixo eletrônico são descartadas por ano.
Porém, menos de 2% deste volume é reciclado atualmente. Considerando que o
desligamento do sinal analógico de TV acelera o descarte de televisores, a Associação
“Seja Digital” buscou parceiros para realizar uma campanha de coleta e destinação correta
desses equipamentos, que muitas vezes acabam em locais impróprios, apresentando riscos
de contaminação para o meio ambiente e para as pessoas.
Nos diversos clusters, a “Seja Digital” disponibiliza pontos de descarte de lixo eletrônico.
Foram mais de 626 pontos de descarte, 38,0 mil TVs coletadas e 630,9 toneladas. A tabela
1 apresenta os resultados em clusters já desligados.
Tabela 1 – Pontos de descarte de lixo eletrônico em clusters já desligados.
CIDADE

Brasília
São Paulo
Goiânia
Salvador
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
Campinas

DESCARTE
50 pontos de descarte
1,5 mil televisores coletados
+33 toneladas de lixo eletrônico
+230 pontos de descarte
+10 mil televisores coletados
260 toneladas de lixo eletrônico
25 pontos de descarte
+800 televisores coletados
10 toneladas de lixo eletrônico
+9 pontos de descarte
+1,0 mil televisores coletados
+13 toneladas de lixo eletrônico
120 pontos de descarte
8 mil televisores coletados
63,8 toneladas de lixo eletrônico
162 pontos de descarte
+15,6 mil televisores coletados
227,1 toneladas de lixo eletrônico
30 pontos de descarte
2 mil televisores coletados
24 toneladas de lixo eletrônico

Fonte: EAD.
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4.

Resultados e Análises da Operacionalização

4.1

Resultados da ocupação da Faixa de 700 MHz pelos serviços móveis

A migração da TV analógica para a TV digital com melhoria da qualidade, ampliação da
oferta de canais, potencial interatividade do usuário e a possibilidade de utilização de
telefonia e internet móvel na Faixa de 700 MHz para poderão produzir impactos
significativos no âmbito informacional, cultural, social e econômico, especialmente para
a população de rendas mais baixas (classes C, D e E).
Cidades que já possuíam serviço de internet móvel passam a ter incremento com nova
disponibilidade de oferta do serviço, bem como cidades onde sequer havia serviço de
internet móvel ou mesmo de telefonia móvel passam a obter o provimento desse serviço,
com a ocupação da Faixa de 700 MHz e a ativação da tecnologia em 4G que, conforme
dados da EAD, o quantitativo de cidades com 4G ativado até dez./2017 e as cidades com
previsão de ativação até jan./2018 são os seguintes:
x

x

x

Cidade previstas para ativação jan./2018: 37
Cidades que o 4G foi ativado na Faixa de 700 MHz até dez./2017: 1.285 (Tabela
2)

Cidades com mitigação preventiva finalizada até dez./2017: 66

Tabela 2 – Quantitativo de municípios em que as operadoras demonstraram interesse em entrar
em operação.
Data Protocolo EAD
até 31/12/2016
22/3/2017
19/4/2017
21/5/2017
20/6/2017
25/6/2017
29/6/2017
21/7/2017
31/7/2017
21/8/2017
19/9/2017
29/9/2017
23/10/2017
26/10/2017
31/10/2017
23/11/2017

N. de municípios
4
2
12
62
153
3
2
108
18
79
234
10
8
361
14
172

51

30/11/2017
até 31/12/2017
TOTAL

6
37
1.285

Fonte: SOR/Anatel

4.2

Resultado dos “Dividendos Digitais”

Como já visto neste Relatório, a ocupação da Faixa de 700 MHz favorece a expansão da
cobertura de banda larga móvel e a óbvia eficiência na gestão do espectro. De fato, o caso
brasileiro seguiu os exemplos americano, europeu e japonês, que já alocaram a faixa
justamente para a operação do serviço móvel.
Desse modo, já há algum tempo se discute o que se convencionou chamar de “divide ndo
digital”, como a parte do espectro em 700 MHz resultante da migração da TV analógica.
A utilização eficiente do espectro, com a ocupação da faixa remanescente do
desligamento, servirá como instrumento de ampliação do acesso à internet, e este é o
principal consenso. 18
Em 2007, a UIT incluiu para a discussão do tema no painel de radiocomunicação (WRC07) 19 da Conferência Mundial de Telecomunicações, que resultou na elaboração de um
documento (RESOLUTION 224 (Rev.WRC-07)). No caso específico da Região 2, o uso
das frequências abaixo de 1GHz, que inclui todo o continente americano, recomenda- se
o uso das faixas prioritariamente para as redes móveis devido à utilização menor de
Estações de Rádio Base (ERBs), em decorrência do alcance. Isso torna interessante em
países em desenvolvimento e, no caso latino americano, a faixa 698-806 MHz a
implantação redes móveis em áreas rurais.
Atinente às questões de compatibilidade técnica, seguindo as recomendações da União
Internacional de Telecomunicações (UIT), nota-se que existe esforço de harmonização

18

Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/644-resolucao-625>. Acesso em
5 mar. 2018.
19 Disponível em: <http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.132.43.en.100.pdf> .
Acesso em 5 mar. 2018.
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dos padrões de comunicação, no sentido a favorecer o melhor aproveitamento do espectro
legado. 20
Outro corolário, que pode ser estimado, deriva da redução da necessidade de
investimentos para a rede móvel, já que a utilização de um menor número de ERBs
favoreceria menor gasto com a implantação de toda a infraestrutura necessária para a
prestação do serviço em face das condições atuais. De acordo com o estudo da UIT, essa
necessidade em CAPEX seria reduzida em até 12 vezes. 21
Observa-se ainda que mesmo que em áreas com bastante densidade populacional, no caso
de indisponibilidade da faixa, podem ser utilizadas, complementarmente, outras faixas já
ocupadas pelas operadoras do serviço móvel. Fala-se que, tendo uma taxa menor de perda
de penetração, a implementação apresentaria um bônus para o consumidor do serviço
móvel, pois haveria melhora na prestação indoor do serviço, um problema recorrente.
Desse modo, tecnicamente, vislumbra-se melhoria real na qualidade da prestação do
serviço móvel, seja voz ou dados, o que, por si só, já justificaria sua adoção do
aproveitamento desse dividendo.
Nota-se, pelos dados de previsão de expansão do tráfego nas redes de internet no período
entre 2016 a 2021, o tráfego móvel é o que mais deverá crescer, cerca de 47% por ano em
média (Tabela 3).
Tabela 3 – Tráfego Global de Internet 2016–2021
IP Traffic
2016–
2021
Fixa
Móvel

2016–2017

27%
57%

2017–2018

25%
50%

2018–2019

24%
47%

2019–2020

23%
43%

2020–2021

21%
41%

Crescimento
entre 2016–
2021
24%
48%

Fonte: Cisco, 2017. 22

*Petabytes é um múltiplo da unidade de informação byte. O prefixo “peta” indica a décima quinta potência
de 1.000 e significa 1015 bytes, o equivale dizer que igual a = 1.000 Terabytes. Para que se tenha uma ideia

20

CPQD, Relatório Técnico/Consultoria PD.33.10.63A.0051A-RT01-AA, Análise de Utilização do
Espectro
de
700
MHz,
Etapa
I,
Setembro
de
2011.
Disponível
em:
<www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/17-contribuicoes-sobre-o-dividendo-digital1%3FItemid%3D+&cd=1&h l=pt-BR&ct=clnk&gl=b r>. Acesso em: 21 dez. 2018.
21 Cf. CPQD, op. cit., p.28
22
Disponível
em:
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visualnetworking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html>.
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dessa ordem de grandeza, o Google processa 20 petabytes por dia. Ou ainda, 50 petabytes são tudo que a
humanidade escreveu na história em todas as línguas.

4.3

23

Resultados da Distribuição dos Kits

Como se apresentam os principais resultados quanto à migração da tecnologia e liberação
da Faixa de 700 MHz? Observa-se, por meio da Tabela 4, que, até a primeira metade de
fevereiro de 2018, 3.458 municípios apresentaram Faixa de 700 MHz liberada,
contemplando as cinco regiões brasileiras, sendo que 84 estavam pendentes de liberação.
Foram desligadas 333 cidades em 14 clusters.

23

Disponível em https://super.abril.com.br/ciencia/quanto-vale-um-petabyte/. Acesso em 5 mar. 2018.
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Tabela 4 – Quantitativo de cidades por status de liberação de faixa, kits distribuídos e popul ação
beneficiada.

REGIÃO

CIDADES COM FAIXA
LIBERADA
UF

Qde.

AC

21

TOTAL

CIDADES AINDA
Nº de Cidades (em
PENDENTES DE
andamento ou já
LIBERAÇÃO
desligadas)
Qde.
TOTAL
Qde.
TOTAL
0

0

Nº kits distribuídos
Qde.

TOTAL

0

Nº de Beneficiados (até 05/02/2018)
Domicílios

TOTAL

0

População

AM

62

0

3

0

0

0

AP

16

0

0

0

0

0

PA

136

RO

42

10

0

0

0

0

RR

14

0

0

0

0

0

TO

136

0

0

0

0

0

DF

10

0

10

337.920

1.256.878

3.943.100

GO

199

MS

67

MT

129

7

0

0

0

0

AL

96

0

13

0

0

0

BA

415

0

20

465.647

1.445.282

4.093.820

CE

182

0

24

671.008

1.465.960

4.662.130

MA

211

0

10

158.919

440.667

1.552.705

NORDESTE PB

220

PE

185

NORTE

CENTROOESTE

SUDESTE

SUL
TOTAL

427

405

10

0

14

21

0

1.769

15

12

30

40

0

0

0
0

0

0

428.863

766.783

0

142

13
14

0

0

1.061.810

0

2.318.688

0

1.844.376

548.802

0

3.098.755

4.638.786

1.286.877

0

224

0

5

0

0

0

0

26

0

0

0

SE

73

0

17

0

0

0

ES

70

0

7

146.286

679.306

1.910.101

MG

369

RJ

0

39

315

393.909

4.406.550

1.895.523

1.178.294

4.516.494

12.415.419
36.905.736

0

0

250

2.688.061

12.390.987

42

16

27

269.029

1.303.087

RS

248

SC

128

3.458

5.548.209

19

SP

418

19.482.310

0

PR

27

11
0

141

107
7

84

421.541

729.289

38.719

653

7.746.998

2.137.673

14.222.972

3.914.317

163

26

7.041.855

0

PI

26

0

0

RN

439

TOTAL

0

56.779.465

3.863.133
3.812.469

371.709

30.252.253

5.765.383

10.564.005

935.489

88.608.297

Fonte: Elaboração própria com base no Relatório de Distribuição de Kits 5/2/2018 (“Seja Digital”, 2018).

Uma das ações associadas a essa preparação, conforme previsto no Edital analisado
anteriormente neste Relatório, foi a distribuição gratuita dos kits para brasileiros inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) 24 do Governo Federal, além de
famílias com renda mensal de até três salários mínimos, com o qual é possível assistir aos
canais abertos, em aparelho com tecnologia analógica, com qualidade de TV digital.

24

Kits distribuídos por meio do programa “Seja Digital” nas cidades onde a transição do analógico para o
digital. Para receber o kit, é preciso estar cadastrado em um desses programas: Bolsa Família; Minha Casa,
Minha Vida; Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental; Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI); Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Carteira do
Idoso; Aposentadoria para pessoa de baixa renda; Programa Brasil Carinhoso; Programa de Cisternas;
Telefone Popular; Carta Social; Pro Jovem Adolescente; Tarifa Social de Energia Elétrica; Passe Livre para
pessoas com deficiência e isenção de Taxas em Concursos Públicos; Bolsa Estiagem; Programa Nacional
de Reforma Agrária; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Crédito Instalação. A “Seja Digital” foi
constituída por determinação da Anatel, por meio do próprio Edital, pelas operadoras Vivo, Claro, TIM e
Algar para coordenar o processo de distribuição de conversores de TV digital. A oferta dos kits gratuitos
funciona como uma compensação exigida para que as operadoras possam explorar com banda larga e
internet o antigo espectro analógico (Faixa 700 MHz) que está sendo liberado pelas TVs.
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Até fevereiro de 2018, 7,74 milhões de kits já tinham sido distribuídos, o que representa
cerca de 73% da base prevista. O cluster Goiânia chegou a superar as expectativas, sendo
distribuídos 116 mil kits a mais que o previsto. Os referentes ao Rio de Janeiro e Brasília
superaram 90% do programado.
Os valores nulos apresentados na Tabela 4 decorrem daqueles clusters que ainda não
tiveram o seu processo de distribuição de kits iniciado.
Para se ter ideia da abrangência do benefício econômico às classes menos favorecidas, a
distribuição dos kits feita a essa parcela da população gerou economia não dispendida
pela população. Pelo contrário, foi custeada pelas empresas no âmbito da distribuição dos
kits para os inscritos no CadÚnico.
Exemplificando esse montante, cada família que recebe o kit com o receptor de sinal
digital, deixa de comprar uma TV. Fazendo uma pesquisa bem simples em um site de
busca da internet, uma TV de 20 polegadas com o conversor acoplado custa em torno de
R$ 400,00 reais. Desse modo e tomando por base quantitativa o número de kits
distribuídos, um total de 7,74 milhões, até este momento (15/2/2018), os mais pobres
deixaram de gastar o aproximadamente a R$ 3,1 bilhões durante o período desde quando
iniciou esse programa.
O Cluster de Franca/SP destaca-se, pois, mesmo que o processo ainda não esteja
concluído, o número de kits distribuídos já supera a base de dados dos programas sociais
chegando a mais de 105%. O caso do cluster de São Luís possui percentual da base de
kits distribuídos menor, já que a distribuição se iniciou em novembro de 2017. Para essas
localidades, a distribuição tem prazo para finalização em maio de 2018.
Ainda não se iniciou a distribuição de kits para os clusters de Natal, Belém, João Pessoa,
Manaus, Teresina, Aracaju e Maceió, com previsão, até julho de 2018, de distribuição de
cerca de um milhão e meio de equipamentos.
De acordo com o Edital n. 2/2017 – SOR/SPR/CD-Anatel, cabe à EAD que registre as
dificuldades encontradas pela população e atue no sentido de resolvê-las. Por sua vez, a
Anatel, com base no seu Sistema Focus, registra manifestações (reclamações, pedido de
informações,

denúncias,

entre

outras)

acerca

dos

serviços

relacionados

a

telecomunicações. O número de manifestações relacionadas ao desligamento de TV
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analógica e transição para o modelo digital foi pequeno, 2.669 desde o início do processo
de desligamento (Tabela 5) e, destes, o número de reclamações representa menos de 8%
das manifestações, o que é pouco significativo. A maior parte dessas manifestações
decorre da distribuição de kits e do desligamento de sinal (migração de tecnologia e
acompanhamento de processo).

Tabela 5 – Quantitativo de manifestações no Sistema Focus da Anatel sobre o processo de migração
– 2015 a 2018.
N. de Acessos no Focus (fev./2015 a fev./2018) – Todos os motivos
ANO

Reclamação

Pedido de Informação

2 0 18

17

2 0 17

97

2 0 16

53

2 0 15

28

Total

195

16
2.400
31
27
2.474

Fonte: Sistema Focus/Anatel. Acesso em fev./2018.

4.4 Compromisso de Aquisição de Produto de Tecnologia Nacional
Quanto à exigência de aquisição de produto com tecnologia nacional, ao menos em parte,
a Agência, desde a edição da Resolução n. 655, de 5 de agosto de 2015, 25 tomou como
orientação de política pública, definida pelo governo à época, desde o leilão de espectro
da Faixa de 2,5 GHz e 450 MHz, em 2012, mantida também no caso ora objeto deste
trabalho, com a venda da frequência de 700 MHz, continuando a servir de base para
futuros leilões de radioespectro.
Essa Resolução prevê que os operadores móveis que adquiriram as faixas deverão ser
auditados anualmente com prestação de contas à Agência. Para a comprovação, no caso
dos serviços e softwares, esses produtos deverão conter o CERTICS (certificado emitido
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação).

25 Disponível

em:
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2015&jornal=1&pagina=45&total
Arquivos=76>. Acesso em 5 mar. 2018.
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Quanto aos percentuais exigidos, no caso do leilão do 2,5 GHz, entre 2012 e 2014, dos
60% dos investimentos adquiridos pelas operadoras, 50% teriam de possuir tecnologia
nacional ou produção nacional, conforme o PPB (Processo Produtivo Básico), e 10%,
produtos com tecnologia local. Por sua vez, entre 2015 e 2016, o percentual aumentar ia
para 65% dos investimentos em bens e produtos de telecomunicações, sendo que, deste,
50% de produtos com PPB e 15% de tecnologia desenvolvida no país. Entre 2017 e 2022,
os percentuais sobem para 70%, com 20%, respectivamente. Nesses percentuais estão
todas as aquisições da EAD para o atendimento dessa política pública.
As exigências de tecnologia nacional contidas nos editais de licitação das faixas estão
perfeitamente enquadradas nos chamados Local Contents Requirements, em uma
tradução livre, Exigência de Conteúdo Local. A justificativa costuma centrar em aspectos
comportamentais, com vistas à expansão em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e
formação de recursos humanos para a promoção da indústria local ou setorial.
Também costumam alegar que essa política combate eficientemente

o que se

convencionou a chamar de “doença holandesa”, ou seja, a desindustrialização decorrente
da especialização de bens ou serviços mais relacionados a recursos naturais.
No entanto, os volumes excessivos de exigências de conteúdo nacional podem tornar a
indústria pouco atrativa, o que pode vir a impactar em queda de investimentos ou mesmo
desinteresse na aquisição de novos lotes de leilões.
Em estudo recente, Stone et al. (2014), utilizando um modelo quantitativo com países
incluindo o Brasil, demonstrou que os efeitos na economia são negativos à medida que
os preços aumentam e as exportações totais caem, ao permitir que os fornecedores
nacionais aumentem a sua participação no mercado interno, além de aumentar os preços
domésticos. Além disso, ocorre o incremento nos preços dos insumos para os produtores
à jusante que estão privados de importações potencialmente mais baratas, o que aumenta
os seus custos. No mesmo estudo, aponta benefícios para o aumento do valor agregado
da indústria apenas em cenários onde persistam barreiras à entrada, o que não é desejável
para um ambiente de competição.
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Em outro estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) de 2016, que buscou avaliar o impacto econômico das políticas de requisitos de
conteúdo local, concluiu-se que:
i)

Como resultado dessa política, tanto as exportações como as importações tendem a
diminuir em todas as regiões;

ii)

Eleva os custos domésticos de produção para a indústria alvo da política, além de
prejudicar a diversificação econômica doméstica;

iii) Quando excessivamente restritivos, ainda afeta a capacidade das empresas de adotar
as tecnologias mais eficientes, por influenciar as decisões de investimento e emprego,
aumentar o custo da inovação, além de induzir a perda de negócios.
Os requisitos de conteúdo local tomam uma variedade de formas, por isso o desafio da
política é, portanto, encontrar equilíbrio e, a nosso ver, a manutenção de percentuais tão
elevados pode se erigir barreiras a entradas no setor.
As políticas horizontais de toda a economia fornecem o melhor ambiente possível para
que a economia se expanda ao longo de áreas de vantagem comparativa, ao mesmo tempo
em que permitem o desenvolvimento de novas áreas de crescimento. Essas políticas
devem ser direcionadas para a criação de um bom ambiente comercial e regulatór io,
reduzindo as barreiras comerciais e de investimento e visando à política de inovação e
desenvolvimento de infraestrutura. As melhorias nessas áreas políticas complementares
levarão a resultados comerciais que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo. Em
alguns casos, políticas mais direcionadas, como o desenvolvimento de habilidades
selecionadas, poderiam ser consideradas.
4.5

Relato e os Resultados do programa de desligamento em Florianópolis, Porto

Alegre e Curitiba
Esta Ouvidoria teve a oportunidade de participar das ações para desligamento do sinal
analógico, nos clusters de Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. A agenda de reuniões,
entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2017, foi bastante exaustiva, todavia muito
gratificante pela constatação in loco dos resultados de planejamento criterioso, necessário
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justificado pelo envolvimento de muitas pessoas, desde os usuários, membros das ONGs,
passando pelas mensagens na mídia, entre outros.
Em Florianópolis, as atividades tiveram início logo cedo no programa de TV Bom dia
Brasil local, em uma tentativa de alcance do público de renda mais elevada.
Posteriormente, a comunicação foi realizada no jornal de grande alcance, mas com outro
público, denominado Balanço Geral.
Interessante observar que, nesses dois momentos, a fala foi proferida pelo Presidente da
Anatel, o Engenheiro Juarez Martinho Quadros do Nascimento, o que evidenciou a
preocupação com o conteúdo sem deixar de focar na diversidade de informações que
devem ser transmitidas para segmentos diversos da malha social, de forma tal que possam
ser claramente compreendidas exatamente no objeto do seu teor.
Qualquer desvirtuamento, excesso ou carência de conteúdo poderia, assim, comprometer
esse discurso, importante e fundamental para a mudança da atitude da população,
necessária ao sucesso do projeto em tela.
Essas comunicações realizadas pelo Conselheiro Presidente da Anatel são de tamanha
significação, uma vez que a associação da mensagem ao líder do processo gera
credibilidade naquilo que está sendo transmitido. Isso implica vinculação entre o domínio
sobre o teor daquilo que está sendo comunicado com a imagem crível daquele que
comunica, tornando, assim, o processo de transmissão do conteúdo e de absorção mais
convincente. Essa estratégia é pertinente e traz resultados concretos obtidos por meio do
processo de influenciar e direcionar pessoas para alcance de determinados objetivos.
Na sequência, a equipe de migração do sinal se deslocou para a Maternidade Carmela
Dutra, instituição sem fins lucrativos, na qual foi realizada a doação de kits de forma que
as internas no hospital pudessem ter acesso à TV. Nas fotos que se seguem, podem-se
identificar os momentos dessa ação, seguida da distribuição de kits à comunidade, agora
na sede dos Correios.
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Florianópolis, 11 de dezembro de 2017
Maternidade Carmela Dutra e Sede dos Correios

Em Porto Alegre, as atividades também foram planejadas atendendo à mesma sequência,
ou seja, entrevista ao Bom dia Brasil local, nesse caso não teve a entidade filantróp ica
como em Florianópolis, seguindo direto para a agência dos Correios e, posteriorme nte,
para a Rede Record. Ainda em Porto Alegre ocorreu um jantar, no qual as ONGs
participantes, as agências de publicidade, representantes locais da “Seja Digital” deram o
depoimento sobre o andamento dos trabalhos na região. Nesse momento, várias dúvidas
foram sanadas e, por outro lado, se caracterizaram como pertinentes, vez que se teve uma
noção de como foram os trabalhos para penetração e convencimento pela adoção do novo
padrão de TV, nas diversas camadas sociais da região.
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Porto Alegre, 12 de dezembro de 2017
Entrega de kits na sede dos Correios, Bom dia Brasil Local e Balanço Geral

Em Curitiba, novamente, a rotina de trabalho se repete com os mesmos objetivos.
Todavia, nessa Unidade da Federação, esta Ouvidoria conseguiu identificar a importânc ia
da TV nos cuidados com pessoas com diversidade. Na Casa do Pequeno Cotolengo, 26
conferiu ações pedagógicas desenvolvidas com crianças com paralisia cerebral severa e,
sobretudo, como a TV pode ser caracterizada como um recurso em atividades de terapia
ocupacional para: “promover um espaço de troca e elaboração de experiênc ias,
autoconhecimento e estímulos para o desenvolvimento”. 27
A paralisia cerebral afeta, em geral, o movimento e a coordenação motora. Todavia a
deficiência intelectiva e paralisia cerebral nem sempre andam juntas, necessariame nte.
Nesse sentido, o nível de interação daquelas crianças internas no Pequeno Cotolengo, por
meio da TV, ficou bem evidenciado, sobretudo na terapia ocupacional lúdica.

26
27

Disponível em: <http://cotolengosp.org.br/index.php/sobre-nos/>. Acesso em 5 mar. 2018.
Disponível em: <http://cotolengosp.org.br/#terapia_ocupacional>. Acesso em5 mar. 2018.
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Curitiba, 13 de dezembro de 2017
Casa do Pequeno Cotolengo

Os casos aqui relatados nesta seção, como atividade de campo, servem para ilustrar a
experiência da migração, especialmente em momentos próximos aos do desligamento do
sinal digital.
4.5.1 Resultados da pesquisa aferição da EAD
Para melhor entendimento do relato das visitas técnicas realizadas nessas três localidades
descritas anteriormente, segue panorama e análise dados da pesquisa realizada pela EAD,
por intermédio do Ibope, destinada a aferir as condições de aptidão ao desligamento da
TV analógica.
Pesquisa sobre o desligamento da TV Analógica – Florianópolis
A pesquisa de aferição relacionada ao desligamento da TV Analógica em Florianópo lis
foi realizada entre os dias 16 e 27 de janeiro de 2018. A amostra de Florianópolis contou
com 1.078 entrevistas, enquanto no entorno foram realizadas 1.260 (amostra com
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complementos), que totalizam 2.044 entrevistas quando considerada a ponderação para
leitura do cluster 28 , amostra representativa dos domicílios da área urbana e rural.
A figura 16 ilustra informações sobre o perfil do universo referente ao Cluster que
envolve Florianópolis e Entorno.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 16 – Perfil do Universo Total – Cluster Florianópolis.

Praticamente metade dos domicílios do Cluster está em Florianópolis (53%), o que
representa cerca de 188.000 domicílios, em face de 170.000 (47%) do Entorno. O
percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no Cluster é de 4% e de
outros programas sociais, 5%. A população, em sua maioria, é de cidadãos das classes A,
B e C (74%), com renda superior a dois salários mínimos (57%).
Em data próxima ao desligamento, praticamente a totalidade dos pesquisados já tinha
ouvido falar em TV digital (98%), 76% possuíam sinal digital e 97% tinham
conhecimento do desligamento do sinal a analógico, com resultados muito semelhantes
entre Capital e Entorno.

28

IBOPE, 2018.
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Por sua vez, a Figura 17 mostra que cerca de 15% dos pesquisados não sabia quando seria
o desligamento do sinal analógico, um percentual bem inferior ao levantame nto
realizados 90 dias antes, que era de 38%.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 17 – Percentual da população que declarou saber quando o desligamento do sinal analógico
ocorreria – Cluster Florianópolis.

Quando perguntados sobre acreditarem que o desligamento ocorreria na data anunciada,
que seria em 31 de janeiro de 2018, 20% dos pesquisados consideraram que não, o que
demonstra certa falta de credibilidade sobre o cumprimento da data por parte da
população. Pelo levantamento, se 90 dias antes, 90% da população não ficaria sem TV
após o desligamento, em janeiro de 2018, esse percentual subiu para 94%.
Ainda, 91% dos domicílios do Cluster pesquisados tinham acesso ao sinal digital. A
Figura 18 apresenta o perfil desses domicílios.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 18 – Perfil dos domicílios digitais – Cluster Florianópolis.
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Quanto aos domicílios digitais, praticamente metade (52%) é de classes C, D e E, com
dois ou mais aparelhos de TV (58%), apenas com tela fina (76%) e com sinal híbrido
(57%).
Já para os 9% de domicílios analógicos, 78% são das classes C, D e E, sendo que 84%
possuem apenas TV tipo tubo, resultados claramente contrastantes aos domicílios digita is.
A Figura 19 apresenta a evolução do percentual de domicílios com acesso a sinal digita l
no período de, aproximadamente, três meses antes do desligamento.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 19 – Perfil dos domicílios digitais – Cluster Florianópolis.

As classes C2, D e E foram as que apresentaram maior evolução no acesso ao sinal digita l
no período dos últimos 90 dias antes do desligamento.
Nesse período, o percentual de domicílios digitais que utilizava conversores, em face do
total de domicílios, passou de 51% para 57%.
A Figura 20 apresenta algumas informações de perfil das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família.
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Fonte: Ibope, 2018.

Figura 20 – Perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – Cluster Florianópolis.

Trata-se de famílias das classes C, D e E, sendo que 62% possuem apenas um aparelho
de TV e, ainda, 41% possuem apenas tipo tubo. No entanto, verificou-se que, no período
de 90 dias até próximo ao desligamento, o acesso ao sinal digital saiu de 61% para 89%
dos domicílios pesquisados.

Pesquisa sobre o desligamento da TV Analógica – Porto Alegre
A pesquisa de aferição relacionada ao desligamento da TV Analógica em Porto Alegre
foi realizada entre os dias 15 e 28 de janeiro de 2018. A amostra da Capital contou com
1.078 entrevistas,

enquanto

no entorno foram realizadas

2.394 (amostra com

complementos), que totalizam 2.632 entrevistas quando considerada a ponderação para
leitura do cluster, amostra representativa dos domicílios da área urbana e rural.
A Figura 21 ilustra informações sobre o perfil do universo referente ao Cluster que
envolve Porto Alegre e Entorno.
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Fonte: Ibope, 2018.

Figura 21 – Perfil do Universo Total – Cluster Porto Alegre.

Apenas 29% dos domicílios do cluster estão na Capital, o que representa 584.028
domicílios, em face de 1.531.723 (71%) do Entorno. O percentual de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família no Cluster é de cerca de 13% e de outros
programas sociais, de 9%. Sessenta e sete por cento da população pesquisada são cidadãos
das classes C, D e E, sendo que o percentual de famílias das classes A e B da Capital
(46%) é superior ao do Entorno (28%). Mais da metade dos domicílios pesquisados na
Capital (53%) possui renda superior a dois salários mínimos, percentual esse inferior para
áreas do Entorno (41%).
Praticamente a totalidade da população já ouviu falar em TV digital e tinha conhecime nto
do desligamento do sinal analógico (98%). Por sua vez, a Figura 22 mostra que cerca de
12% dos pesquisados não sabiam quando seria o desligamento do sinal analógico.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 22 – Percentual da população que declarou saber quando o desligamento do sinal analógico
ocorreria – Cluster Porto Alegre.
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Quando perguntados sobre acreditarem que o desligamento ocorreria na data anunciada,
que seria em 31 de janeiro de 2018, 18% dos pesquisados consideraram que não.
A pesquisa indicou que, próximo ao desligamento, 89% dos domicílios do cluster
pesquisado possuíam sinal de TV digital. A Figura 23 apresenta o perfil referente a esses
domicílios digitais.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 23 – Perfil dos domicílios digitais – Cluster Porto Alegre.

Quanto aos domicílios digitais, a maioria (66%) é de classes C, D e E, com dois ou mais
aparelhos de TV (54%), apenas com tela fina (67%) e com sinal exclusivamente terrestre
(53%). Já para os 11% de domicílios analógicos, 83% são das classes C, D e E, sendo que
76% possuem apenas TV tipo tubo, resultados bem discrepantes aos dos domicílios
digitais.
A Figura 24 apresenta algumas informações sobre as características das famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família em Porto Alegre.
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Fonte: Ibope, 2018.

Figura 24 – Perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – Cluster Porto Alegre.

Trata-se, de modo geral, de famílias das classes C, D e E, sendo que 58% possuem apenas
um aparelho de TV, 45% possuem apenas tipo tubo. Verificou-se que, proximamente ao
desligamento, o acesso ao sinal digital alcançou o patamar de 92% dos domicílios do
Cluster para os beneficiários do Programa Bolsa Família.
Pesquisa sobre o desligamento da TV Analógica – Curitiba
A pesquisa de aferição relacionada ao desligamento da TV Analógica em Curitiba foi
realizada entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2018. A amostra de Curitiba contou com
1.078 entrevistas,

enquanto

no entorno foram realizadas

1.491 (amostra com

complementos), que totalizam 2.086 entrevistas quando considerada a ponderação para
leitura do cluster, amostra representativa dos domicílios da área urbana e rural.
A Figura 25 ilustra informações sobre o perfil do universo referente ao cluster que
envolve Curitiba e Entorno.
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Fonte: Ibope, 2018.

Figura 25 – Perfil do Universo Total – Cluster Curitiba.

Praticamente metade dos domicílios do cluster está em Curitiba (52%), o que representa
700.024 domicílios, em face de 674.104 (48%) do Entorno. O percentual de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família no cluster é 9% e o de outros programas sociais,
11%; e 62% dos pesquisados são cidadãos das classes C, D e E (62%) e 50% possuem
renda superior a dois salários mínimos.
Praticamente a totalidade da população já ouviu falar em TV digital (98%), 83%
declararam possuir sinal digital, sendo que 99% tinham conhecimento do desligame nto
do sinal a analógico, com resultados muito semelhantes entre Capital e Entorno.
Por sua vez, a Figura 26 mostra que 11% dos pesquisados não sabiam quando seria o
desligamento do sinal analógico.
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Fonte: Ibope, 2018.

Figura 26 – Percentual da população que declarou saber quando o desligamento do sinal analógico
ocorreria – Cluster Curitiba.

Quando perguntados sobre acreditarem que o desligamento ocorreria na data anunciada,
que seria em 31 de janeiro de 2018, 16% dos pesquisados consideraram que não. Pelo
levantamento, 95% da população consideraram que não ficaria sem TV, após o
desligamento.
Ainda, 92% dos domicílios pesquisados do cluster tinham acesso ao sinal digital. A
Figura 27 apresenta o perfil desses domicílios.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 27 – Perfil dos domicílios digitais – Cluster Curitiba.
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Quanto aos domicílios digitais, a maioria (62%) é de classes C, D e E, com dois ou mais
aparelhos de TV (58%), apenas tela fina (69%) e com sinal exclusivamente terrestre
(58%).
Já para os 8% de domicílios analógicos, 84% são das classes C, D e E, sendo que 85%
possuem apenas TV tipo tubo, resultados claramente contrastantes aos domicílios digita is.
A Figura 28 apresenta o perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Fonte: Ibope, 2018.

Figura 28 – Perfil das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – Cluster Curitiba.

Trata-se, de forma geral, de famílias das classes C, D e E, sendo que 54% possuem apenas
um aparelho de TV e 45% possuem apenas tipo tubo. Desses 90% possuem sinal digital.
4.5.2 Relato da Reunião do Gired e da aprovação MCTIC
Em 30 de janeiro de 2018, na 38ª Reunião ordinária, o Gired procedeu com discussão e
tratativas sobre:
1)

“Avaliação do cronograma operacional de remanejamento de canais de TV e RTV
para os agrupamentos de Curitiba/PR, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS,
submetido pela EAD;

2)

Resultado

da pesquisa

de aferição

dos agrupamentos

de Curitiba/PR,

Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS, segunda onda, pré-desligamento;
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3)

Deliberação acerca do atendimento da condição para o desligamento da transmissão
analógica no agrupamento de Curitiba/PR;

4)

Deliberação acerca do atendimento da condição para o desligamento da transmissão
analógica no agrupamento de Florianópolis/SC;

5)

Deliberação acerca do atendimento da condição para o desligamento da transmissão
analógica no agrupamento de Porto Alegre/RS;

6)

Medidas pós-data do desligamento da transmissão analógica no agrupamento de
Curitiba/PR;

7)

Medidas pós-data do desligamento da transmissão analógica no agrupamento de
Florianópolis/SC;

8)

Medidas pós-data do desligamento da transmissão analógica no agrupamento de
Porto Alegre/RS.

Isto posto, em 31 de janeiro, o Ministro da Ciência, Tecnologia,

Inovações e

Comunicações, Gilberto Kassab, e o Presidente da Anatel, Engenheiro Juarez Martinho
Quadros do Nascimento, concederam entrevista coletiva para assinatura da Portaria
Ministerial MCTIC n. 560, de 31/1/2018, que “Homologa o encerramento da transmissão
da programação das emissoras dos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de
retransmissão de televisão, em tecnologia analógica, na data de 31 de janeiro de 2018, do
agrupamento de municípios de Curitiba/PR, e 28 de março de 2018, do agrupamento de
municípios de São Luís/MA e homologa, de forma escalonada, o encerramento da
transmissão da programação das emissoras dos serviços de radiodifusão de sons e
imagens

e de retransmissão

de televisão,

dos agrupamentos de municípios de

Florianópolis/SC, Franca/SP, Ribeirão Preto/SP e Porto Alegre/RS”. 29
Em Curitiba e mais 26 municípios do Paraná, o sinal analógico de televisão foi desligado
na quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. Ainda na Região Sul, o sinal analógico começou a
ser desligado no dia 31 de janeiro, em Florianópolis e mais seis cidades de Santa Catarina,
e em Porto Alegre e outros 106 municípios do Rio Grande do Sul. Nesses dois

29

Disponível em:
<http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTIC_n_560_de_31012018.ht
ml>. Acesso em 5 mar. 2018.
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agrupamentos, o desligamento será concluído em 28 de fevereiro e 14 de março,
respectivamente, beneficiando um total de 6,7 milhões de habitantes. 30

30

Disponível em:
<http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/01/Min istro_e_presidente
_da_Anatel_concedem_entrevista_sobre_desligamento_do_sinal_analogico_em_186_cidades.html>.
Acesso em 5 mar. 2018
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5. Discussão e Conclusões
A TV aberta, meio de comunicação mais popular no Brasil, com o advento da TV digita l,
vem passando por evolução tecnológica de grande magnitude. A previsão do plano de
desligamento do sinal analógico até 2018, nas capitais e nos principais clusters fará que
o acesso à TV digital chegue a maior parte do país, com qualidade superior de imagem e
som, com a possibilidade de acesso a recursos de conectividade e interatividade.
A definição do padrão japonês de TV digital no Brasil (ISDB-T) a adoção de codificadora
de última geração tem sido tão exitoso, que o Ministério das Comunicações à época (hoje
MCTIC) empreendeu discussões com vários países da América do Sul (exceto
Colômbia), países da América Central dentre outros. De fato, não é mais um padrão
japonês.
Entre os benefícios da implantação da TV digital, alguns podem ser citados: a) melhor ia
da qualidade de áudio e vídeo; b) aumento da quantidade de programação; aumento
substantivo do número de canais ofertados, pois na mesma faixa trafegada por um único
canal analógico pode trafegar até quatro canais digitais de alta definição; c) possibilidade
de interatividade do usuário, de forma a ampliar o acesso à internet.
O que se constatou a partir da busca de informações para a constituição deste relato foi a
implantação de um projeto de política pública inovador a despeito de toda a complexidade
aparente, mas que, na verdade, como citamos anteriormente, tem sido uma solução
inovadora que ampliará o acesso a uma TV de altíssima qualidade e poderá levar a internet
às classes menos favorecidos ao permitir amplo acesso à educação e outras aplicações de
interesse social inovadora, com proposições poderosas, aparentemente simples, capazes
de mudarem comportamentos, atitudes e crenças.
No que se refere aos quatro pilares que usados para o entendimento da metodologia
adotada pode-se concluir que:
EAD e Gired
Sobre a EAD e Gired, que constituem os dois primeiros pilares da nossa análise, ficou
evidente

que ambos estão inseridos

em um processo

de governança,

com

responsabilidades compartilhadas, em um mútuo controle contingente desses fazeres e/ou
tarefas alocadas. Assim, a instituição constituída para ser a operação do processo vem
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apresentando resultados compatíveis com o disposto no Edital n. 2/2017 – SOR/SPR/CDAnatel.
Nesse sentido, fica evidente a importância do planejamento com várias frentes
operacionais de forma que as especificações do Edital pudessem ser contempladas por
meio de várias ações, cujo desfecho exitoso se deve a um cuidadoso planejame nto.
Observamos que as pesquisas do Ibope se tornaram efetivo instrumentos de gestão, de
maneira que o Gired pudesse, com segurança, tomar as decisões sobre o desligamento do
sinal nos clusters, ou se for o caso, adotar outra ação junto à EAD para que em curto
espaço de tempo, a meta de 93% de domicílios aptos pudesse ser atingida de maneira
eficiente.
Essas decisões se tornaram consequência dos relatos mensais nas reuniões do Gired sobre
a atuação da EAD nos clusters, resultados das pesquisas Ibope, ações de mitigação
corretiva, entre outros critérios para tomada de decisão previamente identificados no
planejamento da EAD a partir do Edital e que se tornaram os pontos de controle e de
avaliação pelo Gired. Percebe-se que esses pontos de avaliação foram fundamentais para
o sucesso da governança.
Ademais, o plano de comunicação e de mobilização social foi tratado com especialis tas
pensando sempre com objetivo de levar a sociedade ao convencimento sobre a
importância do sinal digital e quais as consequências da não conversão.
Ainda, atendendo às especificações do Edital, a problemática do descarte foi bem
colocada tanto pelo Edital quanto pela forma de operacionalização da EAD. Santos e
Barki (2011) destacam a importância e o dever constitucional do Estado de preservação
do meio ambiente que obriga o poder público a preservar os recursos naturais por meio
de educação para consumo. Não obstante, identificou-se a introdução de princíp ios
voltados para a precaução e prevenção com os danos a natureza, que ocorrem por meio
de descarte inadequado oriundo dos produtos e equipamentos de tecnologias de
telecomunicações. Ademais, constatou-se o máximo de visibilidade ao processo de
descarte, comunicação da existência de pontos de descarte e os benefícios para o
ecossistema quando esse procedimento é realizado de forma consciente, educada,
responsável, em suma, cidadã. Esse fato, em particular, destacou a responsabilização do
regulador com a construção de uma ordem internacional, pautada em um conjunto de
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intervenções, que se preocupa em modelar as ações humanas sobre o ambiente, naquilo
que tange consumo e descarte de tecnologia.
Compromissos de abrangência
O licenciamento da Faixa de 700 MHz está possibilitando o aumento de velocidade da
banda, utilizando-se esta faixa em conjunto com outras que permitem a tecnologia 4G,
assim como a possibilidade de uso desta faixa para a ampliação do acesso rural.
Compromisso de Aquisição de Produto de Tecnologia Nacional
Nesse particular, desejamos refletir sobre os prós e contras no que ficou definido como a
adoção de produto de tecnologia nacional. Postulamos sobre essa condição em um
momento de globalização e de abertura de mercado. De igual maneira, se essas políticas
deveriam ser direcionadas para a criação de um bom ambiente comercial e regulatór io.
Nesse sentido, reduzindo as barreiras comerciais e de investimento e visando à política
de inovação e ao desenvolvimento de infraestrutura como um todo.
Para além de tudo que foi posto, destacamos ponto importante de todo esse processo que
é a inovação trazida pela proposta do Edital da Faixa de 700 MHZ. Como citado neste
documento, ele todo é muito inovador, mas tem aspecto que desejamos particularizar,
sobre a problemática da reciclagem determinada para a EAD como uma das suas
obrigações.
Observa-se que houve aqui o cuidado com essa questão de educação para consumo, uma
vez que entendemos, também, que não há como deixar de se inserir assunto tão relevante
e bastante presente no cotidiano da Gestão Pública. Lembramos, todavia, que o Brasil é
signatário da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Acrescentamos que,
ainda que esse Edital tenha sido feito antes do Brasil ter pactuado os objetivos de
desenvolvimento

sustentável,

identificamos

pela parte do regulador

brasileiro

preocupação com essa questão, o que dá ao Edital o tom de inovação. Assim, o objetivo
12 da Agenda 2030, no item 12.7, fala sobre a importância de os signatários promoverem
práticas de compras públicas sustentáveis.

31

31

Disponível em: <http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/noticias/transformando-nosso-mundo-aagenda-2030-parao-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em 5 mar. 2018.
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Com efeito, considerando a proposição do Edital da Faixa de 700 MHz como um todo e
seus resultados

positivos,

desejamos

postular

sobre projetos dessa natureza,

consideravelmente inclusivos e sustentáveis e em sobre ser esse um caminho para a
regulamentação da Anatel, na qual se possa tratar mais de questões dessa ordem e menos
de regras, procedimentos, determinação de uso da tecnologia A ou B.
Estudos que resultaram na obra “Limites do Crescimento”, de 1972, produzida por
Professores no Massachussetes Institute of Technology (MIT), com o objetivo de
colaborar com cientistas dessa área, fizeram previsão do que poderia ocorrer no mundo
nos próximos 40 anos. Para tanto, adotaram um paradigma de visão do mundo chamado
de espinha dorsal determinista. O modelo parte da produção da riqueza (Produto Interno
Bruto – PIB) segue o uso de energia, emissão de CO 2 , problemas de recursos e clima,
inversão, crescimento do consumo per capita, iniquidade, tensão social, produtividade e
trabalho e chega novamente ao PIB. O que se percebe é que, desde que se publicaram os
“Limites do Crescimento”, há lenta resposta sobre o como é difícil trabalhar com a
mudança de paradigmas.
No entanto, o regulador brasileiro, em uma iniciativa simples em meio à complexidade
do tema e da operacionalização do desligamento da TV analógica, implantação da TV
digital, ampliação dos serviços de telefonia e internet móvel, mas com metas bem
estabelecidas e governança, consegue catapultar o mercado e simultaneamente criar
estratégias de mudança de conduta junto à sociedade, por meio de iniciativas concretas
em meio a complexidade para a operacionalização do desligamento da TV analógica,
ampliação dos serviços de telefonia e internet móvel, sempre obedecendo as metas e a
governança estabelecida pelo Gired.
Destarte, esta Ouvidoria sugere que este projeto, na sua concepção e nos seus resultados,
seja apresentado no Fórum dos Reguladores da UIT e na CITEL, respectivamente, uma
vez que se caracteriza como um case de sucesso, podendo ser referência para outros países
que ainda não passaram pelo processo de migração da TV analógica para a digital, bem
como referência para outros projetos similares.

79

6. Referências Bibiográficas
ANGELUCI, A. C. B.; LOPES, R. D.; ZUFFO, M. K. Estudo Comparativo entre TV
Digital Aberta e TV Conectada no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 34., 2001, Recife. Anais... Recife: Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2011. p. 1-16.
CISCO. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update,
(2010)–2015. White Paper de 28 março de 2017. Disponível em:
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visualnetworking- index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html>. Acesso em: 23 jan.
2018.
INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO E ESTATÍSTICA (IBOPE). Introdução. In:
____. Pesquisa Aferição EAD. Janeiro de 2018.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) Contínua 2016. Características
Gerais dos Domicílios. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
2016. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticasnovoportal/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?&t=downloads>. Acesso em: 16
dez. 2017.
JANNUZZI, P. M. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e
aplicações. São Paulo, Alínea, 2017.
Quadros, J. M. (2018). Que ninguém fique sem o sinal de TV digital. Convergência
Digital. Disponível em:
<http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTempl
ate=site&UserActiveTemplate=mobile&infoid=47014&sid=15>. Acesso em: 9 fev.
2018.
SANTOS, M.G.; BARKI, T.V.P. Licitações e contratações públicas sustentáveis. Belo
Horizonte: Fórum, 2011.
SCHUMPETER, J. (1942). Capitalism, socialism and democracy. Nova York:
Routledge, 2003.
SOLOMON, M. R. O comportamento do consumidor. Porto Alegre: Bookman, 2016.
STONE et al. Modelling Local Content Requirements: Quantitative Restrictions in a
CGE Model. 17th Annual Conference on Global Economic Analysis, Dakar, Senegal.
80

2014. Disponível em:
<https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/7203.pdf>. Acesso em 5
mar. 2018.
TELEBRASIL. CPQD, Relatório Técnico/Consultoria PD.33.10.63A.0051A-RT01-AA,
Análise de Utilização do Espectro de 700 MHz, Etapa I, Setembro de 2011. Disponível
em: <www.telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/17-contribuicoes-sobreo-dividendo-digital-1%3FItemid%3D+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso
em: 21 dez. 2018.
THOMPSON, John B. A mídia e a Modernidade: uma teoria social da mídia. 12. ed.
Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Palavra. In: Pensamento e Linguagem. São Paulo:
Martins Fontes, 1996.
WANG, W.; WANG, B; ZHI LV.; HUANG, W; ZHANG, Y. Analysis of interference
from digital Terrestrial Television Broadcast to LTE TDD in Digital Dividend
spectrum. Network Infrastructure and Digital Content, 2010. 2nd. IEEE International
Conference on. p. 692-697, Set. 2010.

81

