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1. OBJETO 

 

 Relatório de resultados econômicos e tecnológicos do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital – PATVD, com o objetivo 

de atender ao que dispõe o artigo 22 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, o artigo 16 do Decreto 

nº 6.234, de 11 de outubro de 2007 e o artigo 6º da Portaria MCT/MDIC/MF nº 298, de 13 de maio de 

2008. 

 

2. CONSIDERAÇÕES 

 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV 

Digital (PATVD) foi criado pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 e regulamentado pelo Decreto nº 

6.234, de 11 de outubro de 2007. O PATVD tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento 

e a fabricação de transmissores no Brasil, medida que veio complementar o Sistema Brasileiro de TV 

Digital Terrestre – SBTVD-T, instituído pelo Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006. 

  O Decreto nº 5.820, de 2006, estabeleceu as diretrizes básicas para a implantação do Sistema 

SBTVD-T e para a transição do sistema de transmissão analógica atual para o sistema de transmissão 

digital. O SBTVD-T adotará, como base, o padrão de sinais do ISDB-T, utilizando a tecnologia de 

modulação BST-OFDM, incorporando as inovações tecnológicas aprovadas pelo Comitê de 

Desenvolvimento do SBTVD, coordenado pelo Ministro das Comunicações e integrado pelos Ministros 

da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Fazenda, Cultura e das 

Relações Exteriores. O SBTVD-T utilizado no Brasil está baseado no padrão nipo-brasileiro e 

proporciona maior qualidade da imagem e do som, possibilitando a interatividades com o 
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telespectador e acesso por dispositivos móveis o, como aparelhos celulares, computadores portáteis 

e aparelhos GPS. 

A transmissão de TV Digital no Brasil começou em 2 de dezembro de 2007. O cronogama de 

migração e desligamento do sistema analógico terá início em abril de 2016, no Distrito Federal e 

municípios da Região do Entorno. No decorrer desse mesmo ano, vai abranger capitais e cidades dos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. O cronograma será concluído no fim de 

2018. Antes de dar início ao chamado switch off, termo em inglês que significa o desligamento do 

sistema analógico de TV aberta, será realizado um teste na cidade de Rio Verde, em Goiás, programado 

para 29 de novembro de 2015. 

 De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em maio de 2012, a 

cobertura da TV digital atingiu 46,8% da população brasileira, o equivalente a quase 90 milhões de 

pessoas, presença em 508 municípios e mais de 31 milhões de domicílios. Os dados da ANATEL 

indicavam que neste mês haviam 132 emissoras de TV Digital em operação. 

 Os radiodifusores, a ANATEL e o Ministério das Comunicações estimam que em 2016 a 

cobertura da TV  Digital terrestre no Brasil será igual ou superior à cobertura da tv analógica atual. 

 O PATVD foi então criado para que houvesse o desenvolvimento e a fabricação de 

transmissores digitais no Brasil. Esses transmissores são utilizados pelas emissoras e retransmissoras 

de radiodifusão, de sinais digitais, uma vez que os aparelhos de recepção tanto os fixos como os 

móveis contam com incentivos e benefícios para a fabricação no País do Polo Industrial de Manaus e 

da Lei de Informática. 

Desde a criação do PATVD em 2007, foram aprovados cinco projetos de fabricação de 

transmissores digitais para televisão, para as seguintes empresas: 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
PORTARIA DE 

APROVAÇÃO DO 
PROJETO 

HARRIS Soluções em Comunicação do Brasil Ltda 08.807.233/0001-02 653/2012 

LINEAR Equipamentos Eletrônicos S. A. 19.690.445/0001-79 355/2010 

SANMINA-SCI do Brasil Integration Ltda 01.498.525/0001-61 753/2012 

SCREEN SERVICE do Brasil Indústria e Comércio de 
Produtos Eletrônicos Ltda 

03.263.032/0001-78 
932/2010 e 
752/2012 

SUPERIOR Tecnologia em Radiodifusão Ltda 05.799.928/0001-00 754/2012 

  



3 

3. RESULTADOS ECONÔMICOS E TECNOLÓGICOS DO PROGRAMA 

 

Neste segundo triênio do Programa PATVD, considerando as cinco empresas com projetos 

aprovados e para as empresas devidamente habilitadas no Programa, foram obtidos os seguintes 

resultados agregados: 

- Faturamento global: superior a R$ 149 milhões 

- Investimentos em pesquisa e desenvolvimento: superior a R$ 5 milhões 

- Projetos de P&D realizados: 06 

- Número de instituições conveniadas: 02 

Os resultados efetivos do Programa começarão a ser sentidos a partir de 2013, uma vez que, 

impulsionados pela Copa do Mundo de Futebol no Brasil que se realizou em 2014, houve a aceleração 

da transmissão de sinais digitais por parte das emissoras e retransmissoras de canais de televisão. 

Por último, foi identificada pelos Ministérios envolvidos no acompanhamento do PATVD, a 

necessidade de complementar a regulamentação da Lei nº 11.484, de 2007. Adicionalmente, os 

fabricantes de transmissores solicitaram a inclusão de novos equipamentos e produtos destinados à 

transmissão de sinais de TV digital no Programa. Essas medidas estão em análise nas áreas técnicas e 

jurídicas dos Ministérios, considerando a renúncia fiscal envolvida. 

 

Relatório elaborado pelo GTI-PATVD em 17 de março de 2015. 
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