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Resumo 

 

Em meio ao processo de desligamento do sistema analógico no Brasil o mercado 

americano de televisão implanta um novo padrão de transmissão mais adaptado às 

novas demandas de uma sociedade conectada e que consome televisão e conteúdos 

audiovisuais que vai de encontro ao modelo de negócios da TV aberta. Este novo 

padrão poderá em breve influenciar o mercado de televisão no país e forçar que nosso 

sistema televisivo passe novamente por uma escolha e mudança de padrão de 

transmissão digital.  

 

Palavras-chave: TV Digital; Modelo de Negócios; ATSC 3.0; Televisão 4K. 

 

 

Introdução 

 

No dia 22 de fevereiro de 2017 a Federal Communications Commission (FCC),  

agência que regula a radiodifusão nos Estados Unidos, aprovou a implantação do novo 

padrão de transmissão digital do sinal de televisão naquele país. O ATSC 3.0 traz 

avanços consideráveis em relação ao padrão anterior que fora implatando no final dos 

anos da década de 1990. O novo padrão está preparado para contemplar as principais 

demandas de uma sociedade que busca na convergência midiática uma maneira para 

poder consumir conteúdo audiovisual de uma maneira inteiramente diferente do 

contexto social e tecnologico de quando a televisão foi apresentada à sociedade. Apesar 

desta nova fase da TV americana estar ainda em seu início, ela já apresenta os desafiso 

que o Brasil deverá enfrentar em um futuro muito próximo. Isto se deve ao modelo de 

negócios do sistema televisivo brasileiro ser quase similar entre os dois países e, 

também, devido às demandas da sociedade conectada ser muito próxima. O que difere a 

radiodifusão entre os Estados Unidos e o Brasil diz respeito à regulação do sistema e as 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Prof. Dr. do Departamento de Comunicação da UNESP/Bauru e professor no programa de Pós-

Graduação em Mídia e Tecnologia. E-mail: fmachado@faac.unesp.br  
3Aluna regular do curso de Mestrado em Mídia e Tecnologia da FAAC da Unesp de Bauru/SP. E-mail: 
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características econômicas que moldam o consumo audiovisual em outras plataformas. 

Contudo, tem-se verificado um avanço no modo como o brasileiro tem demostrado 

interesse em consumir produtos televisivos em outras plataformas além do aparelho de 

televisão.  

No cenário atual, a televisão brasileira ainda possui uma posicão confortável 

como principal meio de comunicação e detém a maior parecela dos investimentos 

publicitários. A TV aberta no Brasil está longe de acabar, como muitos apregoam, mas 

certamente deve olhar para um futuro próximo que exigirá, talvez, mudanças 

estratégicas no seu modelo de negócios e, consequentemente, como ela irá se relacionar 

com sua audeiência. Este futuro próximo é a TV de Alta Definição, ou TVUHD. Os 

padrões 4K e 8K de resolução da imagem já estão em funcionamento em alguns países 

da Ásia e estão se tornando o padrão de transmissão a ser seguido pelos demais 

mercados, assim com fora com o Full HD no início da migração do sistema analógico 

de transmissão para o sistema digital.  

O presente texto trata do novo padrão de transmissão autorizado em 2017 no 

EUA, demoninado ATSC 3.0, apresenta suas inovações e analisa como elas estão sendo 

implantadas no mercado de TV americano e como essas transformações poderão afetar 

o mercado brasileiro de TV aberta.  

 

ATSC – Advanced Television System Commitee 

 

O padrão americano de televisão sempre teve influência no mercado mundial de 

televisão, mesmo no tempo da TV analógica. Pessoas de certa idade com certeza se 

lembram dos aparelhos de TV e video K7 onde deveriam ser selecionados os padrões 

Pal-M ou NTSC.  

 

ATSC é a sigla de Advanced Television System Committee. Este é o padrão 

americano de TV Digital que foi desenvolvido no início dos anos de 1990 

pela Grand Aliance, um consórcio de empresas de eletroeletrônicos. O 

objetivo desse comitê foi criar um sistema totalmente digital para substituir o 

sistema analógico NTSC utilizando a mesma largura de banda de um canal 

NTSC. Para isso foi necessário o estudo de técnicas de compressão de vídeo 

e de áudio e a utilização de modulações digitais adequadas à transmissão. 

Esse comitê atua através de um conjunto de documentos, onde são 

especificadas as características do padrão quanto à modulação, compressão e 

ao desenvolvimento do middleware. Em 1995, foi publicado o documento 
(ATSC A/53) da Grand Aliance, com as especificações do sistema. 

(TV DIGITAL..., c2017a). 
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Em 1998 (TV DIGITAL..., c2017b) as transmissões do novo padrão começaram 

nos EUA e deu-se início ao processo de migração do sistema analógico para o sistema 

digital que se completou no dia 12 de junho de 2009. À época, a internet banda larga 

estava ainda em sua fase inicial e a televisão nos EUA apostou na alta definição das 

imagens e do som. A primeira versão do padrão não previa a interatividade na televisão, 

a mobilidade (capacidade de receber o sinal de TV em aparelhos móveis sem a 

utilização de dados das operadoras de celular), a multiprogramação e muito menos a 

competição com os serviços de entrega de conteúdo pela internet, os chamados serviços 

ovet the top (OTT).   

Entre os anos de 1998 até o desligamento da TV analógica em 2009 no EUA, o 

Brasil também se preparava para implantar um novo padrão e não faltaram pressão e 

lobby dos EUA para que o Brasil adotasse o padrão americano, contudo as emissoras já 

haviam decidido á época que o padrão brasileiro seria o japonês com inovações locais. 

 

No dia 29 de juho de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o 

Decreto nº 5820, que estabeleceu as diretrizes para a digitalização da TV 

brasileira. O documento definiu o padrão japonês ISDB-T como base do 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), e determinou 

que se incorporassem inovações tecnólogicas locais (CRUZ, 2008, p. 87).  

 

A definição do padrão foi mais política do que tecnologica, mas estava de 

acordo com os testes realizados pelo Instituto Mackenzie (São Paulo) e que nos 

colocava à frente dos americanos em relação à primeira versão do padrão ATSC. O 

padrão japonês era considerado mais robusto que os concorrestes, inclusive o padrão 

europeu e permitia a alta definição da imagem, a mobilidade, multiprogramação e, por 

conta das inovações tecnológicas locais, permitia a criação de uma camada de 

interatividade batizada de Ginga, um middleware que levaria a interatividade e a 

conectividade com a internet para as regiões mais carentes do país. Não é objeto deste 

estudo traçar o percurso que o Ginga desde a intenção de sua criação até o momento, 

mas é público e notório que houve varias tentativas do governo federal em realmente 

implantar este sisitema, mas atualmente ele está praticamente descartado no Brasil. 

Porém, é forte a sua utilização em países como a Argentina, que adotou o padrão 

brasileiro.  

Se com implantação do SBTVD-T o Brasil esteve um passo à frente dos EUA, 

agora ficamos uma passo atrás com a nova versão ATSC 3.0, isto porque o novo padrão 

contempla as novas demandas da audiência por mobilidade e já está preparado para 
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distribuir a resolução da imagem em 4K no sistema aberto, que é quatro vezes maior 

que o formato Full HD.  

 

O ATSC 3.0 está sendo considerado um novo recomeço para a TV norte-

americana. E não se trata de uma frase de marketing, pois as inovações que o 

novo sistema oferece podem ser consideradas, de fato, um “novo recomeço”, 

pois permitirão à indústria de televisão oferecer seu conteúdo dentro das 

características e demandas da audiência atual. O sistema tem seu foco 

direcionado para o transporte por IP, Ultra Definição, mobilidade e 

publicidade segmentada via SFN – single frenquecy network. Quando 

implantado será um padrão mais flexível e adaptável. Entre outras coisas, 

fornecerá um custo efetivo de um para muitos pela plataforma IP; 

mobilidade, novos serviços, capacidade de direcionar publicidade para alvos 

específicos e aprimorar o sistema de alerta de catástrofes. (MACHADO 

FILHO, 2016). 

 

São inovações significativas, pois não tratam apenas de questões técnicas ou 

melhorias em sistemas anteriores. O novo padrão cria uma nova gama de oportunidade 

de negócios dentro do sistema de televisão aberta (broadcasting) ao permitir 

publicidade por geolocalização, entrega de conteúdo por demanda (Video On Demand) 

e implantação da TV híbrida. Uma modalidade de televisão que distribui sinal tanto pelo 

ar (espectro) quanto pela internet (via IP - Internet Protocol).  

 

Figura 1 – Display exposto no Congresso da National Association of Broadcaster – 

NAB difundindo o ATSC 3.0 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 2 – Display promovendo a TV Híbrida que pode ser implatada no padrão ATSC 

3.0 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 3 – Destaque para a mobilidade no padrão ATSC 3.0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Antes mesmo da liberação do FCC para que as emissoras pudessem utilizar o 

ATSC 3.0 em solo americano, o padrão já tinha sido adotado pela Coreia do Sul. 

Utilizando o padrão americano as emissoras coreanas foram as primeiras a transmitir 

regularmente em sinal aberto a resolução 4K. Este feito se deu a partir da formação de 

um consórcio entre emissoras, fabricantes de equipamentos e governo. A participação 

do governo nesta nova transição é um diferencial na Coreia. Quando o país realizou a 

transição para TV digital em 2012, o governo forneceu set-top-boxes para os 

espectadores que não tinham receptores digitais. Este procedimento vem sendo 

novamente adotado para que as pessoas possam receber o sinal em Ultra Definição. 

(MACHADO FILHO, 2016). 

 

Figura 5 – Comparação dos formatos televisivos em relação ao formato 4K que é 4 

vezes maior que o formato Full HD (1080P) 

 
Fonte: Moreira (2012). 

 

Desafios à Televisão brasileira 

 

Apesar do que muito se apregoa na academia e mesmo por parte da imprensa 

especializada, a televisão no Brasil não enfrenta os mesmo desafios que televisões de 

alguns mercados internacionais. A internet e a distribuição de vídeos por plataformas 

como NetFlix, vem desafiando o modelo de negócios da TV em todo mundo, mas no 

Brasil essa concorrência ainda não foi capaz de reivalizar diretamente com as emissoras 

de televisão. Isto se deve a vários fatores, como o tamanho continental do Brasil, sua 

desigualdade econômica e no acesso a internet.  
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TV aberta no Brasil, por determinação da Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, 

em seu artigo 6º, deve ser ofertada de forma direta e gratuitamente para o público. Com 

isso, cria-se a necessidade de um modelo de negócios que possibilite às emissoras se 

manterem economicamente viáveis. Assim, o uso da propaganda entre os intervalos da 

programação veio se consolidando como modelo de negócios das emissoras de sinal 

aberto. Este modelo tem tido sucesso dentro do mercado publicitário brasileiro. Devido 

à sua penetração como meio de comunicação, presente em 100% dos municípios do 

país, a fatia do mercado publicitário supera em muito os demais veículos. De acordo 

com relatório do Grupo de Mídia São Paulo (2017), a distribuição dos investimentos em 

mídia no Brasil em 2016 representou 55% do total investido. Um percentual que variou 

muito pouco de 2007 (50%) até o ano de 2016. Aliás, o investimento foi maior. A TV 

por assinatura teve um investimento de 13% em 2016 e os jornais de 12%.  

 

Figura – 4 Distribuição dos investimentos em mídia 

Fonte: Grupo de Mídia São Paulo (2017). 

 

Mas, mesmo que os números indiquem uma posição até o momento confortável 

para a TV brasileira quanto à manutenção do seu modelo de negócios é possível 

perceber que ações estão sendo tomadas para que o futuro não chegue rápido demais e 

que as inovações, que já são realidade em outros países, não provoque a inviabilidade 

econômica das emissoras brasileiras. Os principais deafios que a TV no Brasil deverá 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

enfrentar e que já estão diante de nós diz respeito à transmissão do sinal em 4K no 

sistema aberto e a concorrência com a internet e as operadoras de OTT. O Brasil ainda 

está na fase incial do desligamento da TV analógica e a migração para o sistema digital. 

O processo deu-se início em 1º de março de 2016 e foi adiado várias vezes pelo governo 

federal. O mais recente cronograma prevê o desligamento completo para o ano de 2023. 

Em relaçao ao 4K o maior problema para o Brasil é o espectro.  

 

Para adoção da tecnologia na TV aberta, há uma questão técnica de espectro 

disponível na radiodifusão para que as transmissões sejam possíveis. Alguns 

especialistas dizem acreditar que as únicas alternativas para fazer isso 

acontecer seriam por meio das redes de TV a cabo e de fibra óptica. 

(BRIGATTO, 2016). 

 

A imposição do 4K pelo mercado internacional é que irá forçar as emissoras 

brasileiras a produzirem conteúdo neste formato. Não por acaso, a Sociedade Brasileira 

de Engenharia de Televisão – SET – montou um comitê para estudar a implantação do 

4K no Brasil em sistema aberto. Da mesma forma que ela atuou na implantação do 

padrão Full HD. Produzir no formato 4K é metade da cadeia produtiva da televisão, 

portanto a transmissão nesse formato é um ponto estratégico para engajamento da 

audiência e concorrencia com outras plataformas.  

 

A Rede Globo quer mais atenção do governo ao futuro da TV aberta, para 

além da migração dos canais analógicos para o padrão digital. Segundo o 

Raymundo Barros, diretor de tecnologia do grupo, “não estamos falando do 

futuro da TV aberta, e já estamos atrasados. [...] Este tema tem que fazer 

parte da pauta da Anatel e Minicom”, frisou, em palestra sobre o 

desligamento da TV analógica no país. O executivo destacou que a Globo já 

renovou todo o parque de câmeras e tem capacidade de gravar toda sua 

programação em 4K. Ele prevê que, em 2018, a empresa terá capacidade para 

entregar a maior parte da programação na ultra-definição. (BUCCO, 2015).  

 

No que diz respeito à concorrência com a internet e os serviços over-the-top 

(OTT) um dos maiores desafios da televisão brasileira é se adequar a este momento de 

transição no qual nossa sociedade está passando. O tamanho do Brasil e sua 

desigualdade econômica ao mesmo tempo é um fator positivo e negativo para as 

emissoras. Positivo porque a televisão é a unica capaz de entregar conteúdo em todo 

territorio nacional a um preço fixo e barato para a população. Negativo porque centros 

urbanos mais desenvolvidos como Rio e São Paulo, onde está a maior parte do sistema 

publicitário é contemplada com as beneces da internet banca larga, o que vem alterando 

o hábito das pessoas no consumo televisivo, principalmente os mais jovens. O 
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comportamento desta faixa da audiência no Brasil é muito similiar ao comportamento 

dos jovens em paises onde a infraestrutura da internet é mais ampla que no Brasil. 

Estudo divulgado pela ComScore afirma que jovens americanos entre 18 e 34 anos 

gastam 1/3 do tempo que assistem de televisão em plataformas digitais. Isto é muito 

ruim para o modelo de negócios da televisão, pois sua programação está sendo vista, 

mas não retorna em publicidade para as emissoras. 32% desta faixa de idade relataram 

usar dispositivos de TV conectados para acessar programas de TV, com os consoles de 

jogos a percetagem é de 25%. (RICHMOND, 2014). 

Além, de consumirem televisão, mas não inteiramente no modo tradicional, a 

oferta de conteúdo conta com serviços de streaming4 como da empresa NetFlix que 

oferta um vasto catálodo de filmes e séries televisivas e exclusivas e que tem tido 

grande aceitação no Brasil.  

 

Embora não divulgue dados financeiros ou de assinantes, exceto nos EUA, o 

Netflix faturou algo em torno de R$ 1,1 bilhão no Brasil no ano passado. 

Fontes do mercado ouvidas por esta coluna afirmam que, com seus estimados 

4 milhões de assinantes no país, o canal de streaming faturou cerca de R$ 250 

milhões a mais do que a previsão mais otimista de faturamento do SBT no 

ano passado (R$ 850 milhões). O Netflix faturou quase o triplo do previsto 

pelo mercado para a Band no ano passado (algo em torno de R$ 450 milhões) 

(FELTRIN, 2016).  

 

As outras possibilidades que estão presentes no padrão ATSC 3.0 como, TV 

híbrida, publicidade direcionada por geolocalização, sistemas de alerta de catastrofe e 

vídeo sob-demanda, são possibilidades que deverão ser previstas também no Brasil, mas 

que devido às nossas características, descritas acima, dizem respeito a um futuro em 

longo prazo.  

 

Considerações finais 

 

Aqueles que acompanham a trajetoria da televisão digital no país desde seu 

desenvolvimento técnico em 2002 irão vivenciar uma experiência parecida neste outro 

momento quando a televisão será novamente forçada a adotar um novo padrão. 

Novamente veremos os interesses políticos e econômicos penderam para diferentes 

lados. Qual padrão o Brasil deverá adotar? O novo padrão americano? O padrão 

                                                 
4 Tecnologia que envia informações multimídia através da transferência de dados utilizando a internet 

(nota do autor).  
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japonêns? Deverá novamente desenvolver um padrão nacional? E não apenas no campo 

político e econômico vivenciaremos experiências silimilares. No campo da produção de 

conteúdo seremos forçados a estudar os impactos do formato 4K. Revisitando 

publicações da época é possível perceber que as dúvidas e análises de acadêmicos e 

profissionais da área são muito próximas aos que estamos discutindo autualmente. O 

livro da Compós5 é um bom exemplo de como estamos novamente numa fase 

desruptiva. Há textos que discutem a interatividade na televisão, interatividade no 

telejornalismo, customização da publicidade, novos formatos para a televisão digital e 

etc. Passados oito anos, infelizmente muitas análises e tendências que foram afirmadas 

nos texto não se tornaram realiadade. A televisão no Brasil continua muito parecida com 

seus primórdios, exceto pela qualidade técnica. Mas, seus conteúdos, sua forma de 

produção, sua penetração e seu modelo de negócios ainda são quase iguais em sua 

totalidade com a TV analógica. Contudo, há em nossa época um elemento que ainda não 

se mostrava capaz de concorrer com a televisão: o telefone celular inteligente ou 

Smartphone. Negroponte (2003) apregoou que, no futuro, cada casa teria um 

equipamento que seria o centro nervoso do lar. Aquilo que ele demominou de 

“telecomputador”. O autor acertou em prever que um equipamento iria fundir a 

televisão e o computador, mas não foi possível imaginar à época que essa convergência 

se daria em um aparelho que cabe na palma de mão. E mais, chegou a dizer: “A chave 

para o futuro da televisão é parar de pensar nela como televisão”. O tempo tem 

mostrado que quanto mais a televisão se consolida como meio destinado a audiência 

genéria, como prestação de serviços e programação ao vivo é que ela tem se fortalecido 

e oferecido aquilo que os serviços sob-demanda não conseguem fazer (ainda). Michael 

Wolff lançou um livro em 2015 que somente pelo título já se pode percerber a 

descontrução do futuro previsto por Negroponte. O título é: “Televisão é a nova 

televisão: o truinfo da velha mídia na era digital”.6  

O que podemos perceber é que a televisão vem se adaptando com relativo 

sucesso às novas exigências dos espectadores é mais uma fez ela irá se adaptar para 

suprir a demanda de imagens melhores e maiores, mobilidade e demandas que ainda 

nem sabemos. O reinado da Televisão como veículo de maior penetração no Brasil 

                                                 
5 SQUIRRA, Sebastião; FECHINE, Yvana (Org.). Televisão digital: desafios para a comunicação. Porto 

Alegre: Sulina, 2009. (Livro da CAMPÓS). 
6 Editora Globo Livros. 
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ainda aparenta ter uma vida bem longa e rentável. Apenas precisamos de uma nova 

adaptação para voltar ao primeiro time dos mercados internacionais de TV.  
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