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 Legislação Vigente;
 Normas do SBTVD;
 Cadeia Produtiva na TV Digital;
 Alguns Problemas Apresentados;
 Papel da ANATEL;
 Apresentação de Propostas;
 Discussão sobre o Assunto.



 Art. 1º Fica instituído o Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital - SBTVD, que tem por finalidade 
alcançar, entre outros, os seguintes objetivos:

 I - promover a inclusão social, a diversidade 
cultural do País e a língua pátria por meio do 
acesso à tecnologia digital, visando à 
democratização da informação;

 II - propiciar a criação de rede universal de 

educação à distância; (grifo meu)





 I - Canal do Poder Executivo: para transmissão de atos, 
trabalhos, projetos, sessões e eventos do Poder 
Executivo;

 II - Canal de Educação: para transmissão destinada ao 
desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do 
ensino a distância de alunos e capacitação de 
professores;

 III - Canal de Cultura: para transmissão destinada a 
produções culturais e programas regionais; e

 IV - Canal de Cidadania: para transmissão de 
programações das comunidades locais, bem como para 
divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e 
eventos dos poderes públicos federal, estadual e                
__________________municipal.
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 Dificuldade em carregar o Programa 
Interativo ou “travamentos”;

 Divergência entre comandos do controle 
remoto do receptor e a ajuda da aplicação;

 Conteúdos interativos desatualizados;

 Poucas emissoras transmitindo aplicações 
interativas;

 Poucos fabricantes oferecendo 
interatividade no STB e/ou TV com 
conversor embutido.



 Aplicativo não está conforme de acordo com 
as normas GINGA??? (Provedor de serviços 
interativos)

 Problemas na multiplexação ou transmissão 
do sinal digital??? (Emissora)

 Hardware não suporta a aplicação (memória 
ou processador)???? (Receptor)

 Middleware está de acordo com as normas 
GINGA? (Receptor)













 TV LG 42LH45ED com conversor embutido 
com Middleware compatível com as normas 
GINGA (full);

 STB Proview XPS1000 com Middleware 
RCASOFT compatível com o GINGA-NCL;

 STB Visiontec VT7200E com Middleware 
compatível com as normas GINGA (full).

 Obs: Middleware segundo informações dos 
fabricantes.



 Art. 52. Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de 
aparelhos de televisão equipados com recursos 
tecnológicos que permitam sua utilização de modo a 
garantir o direito de acesso à informação às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva ou visual.

 Parágrafo único. Incluem-se entre os recursos referidos 
no caput:

 I - circuito de decodificação de legenda oculta;

 II - recurso para Programa Secundário de Áudio (SAP); e

 III - entradas para fones de ouvido com ou sem fio.



 (...)

 § 2o A regulamentação de que trata o caput 
deverá prever a utilização, entre outros, dos 
seguintes sistemas de reprodução das mensagens 
veiculadas para as pessoas portadoras de 
deficiência auditiva e visual:

 I - a subtitulação por meio de legenda oculta;

 II - a janela com intérprete de LIBRAS; e

 III - a descrição e narração em voz de cenas e 
imagens.



 Uso do Braille indicando as teclas 
(ex.modelos da Samsung em algumas 
teclas)

 Formato diferentes em cada botão colorido 
de interatividade (Becker et. al., 2006)



 Entidade privada sem fins lucrativos

 Possui três categorias de associados:
◦ Plenos – direito a voto e podem se eleger para o 

conselho delberativo e fiscal – pagam anuidade;

◦ Efetivos – não tem direito a voto e não podem ser 
votadas – pagam anuidade;

◦ Observadores – podem participar pessoas físicas, 
mas sob indicação do conselho deliberativo – não 
pagam anuidade.

 As normas ABNT do SBTVD foram --------
-----emanadas neste fórum.



LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA

NORMA BRASILEIRA -

ABNT

Decreto Presidencial

4.091/2003

Ensino a Distância -

Interatividade

NBR 15604

Tabela A.1 pág. 55 - Middleware

GINGA não obrigatório

Quando portado no padrão full-

seg obrigatório GINGA (NCL e J)

Quando portado no padrão one-

seg obrigatório somente GINGA

NCL

Decreto  Presidencial 

5296/2004

Define acessibilidade para 

PNEs

NBR 15604

Tabela A.1 pág. 52 -

Acessibilidade não obrigatória

no receptor para:

Closed-caption, Audiodescrição,

Locução, Dublagem, Janela de

LIBRAS



 Definido pela Lei Geral de Telecomunicações 
– Lei 9472 de 16/07/1997.

 Regulação do setor de Telecomunicações.

 Concessão de Canais do SBTVD (Portaria nº 
652 de 10 de outubro de 2006);



 OCDs são regidas pela Resolução ANATEL 
242 de 30/11/2000;

 Em nome da ANATEL essas empresas 
realizam testes com o objetivo de certificar 
equipamentos de telecomunicações.



 Art. 16. Serão designados, pela Anatel, organismos de 
certificação que atendam a um dos seguintes requisitos:

 I - organismos credenciados pelo Inmetro para 
certificação de produtos de telecomunicação;

 II - entidades estabelecidas no Brasil, sem fins lucrativos, 
com capacidade técnica e administrativa necessárias à 
boa condução de processo de avaliação da conformidade 
de produtos de telecomunicação, conforme descrito no 
Anexo I deste Regulamento; ou

 III - organismos de certificação estrangeiros 
reconhecidos por meio de Acordo de Reconhecimento 
Mútuo.



 Inclusão do Middleware GINGA como 
obrigatório;

 Inclusão da acessibilidade como obrigatório:
◦ Recursos no Middleware;

◦ Controle remoto  com Braille e teclas de 
interatividade com formatos diferentes;

 Padrão one-seg prover o GINGA (NCL e J).



 ANATEL como órgão regulador e imparcial;

 Inclusão da ANATEL na certificação da 
cadeia produtiva da TVD;

 Certificação através de OCDs de todos os 
equipamentos e softwares usados na 
transmissão e recepção de sinal do SBTVD;

 Para certificação do Middleware utilizar 
como base a NBR15604 e NBR15606, 
complementando através de um GT.



Obrigado!


