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Apresentação

Com esta edição, os Cadernos CPqD Tecnologia completam seu primeiro ano de circulação. A
repercussão alcançada pelos Cadernos nesse período mostra que a publicação, concebida para ser
mecanismo de disseminação dos resultados dos projetos de pesquisa e desenvolvimento conduzidos
pelo CPqD, está no caminho de sua consolidação como veículo de difusão tecnológica, cumprindo a
missão para a qual foi criada.
Este segundo número dos Cadernos, que agora oferecemos aos nossos leitores, reflete o resultado da
experiência desse primeiro ano de atividades e o nível de maturidade alcançado no processo de
elaboração e de seleção dos trabalhos apresentados. Esperamos que os artigos aqui publicados, que
estão focados em temas tecnológicos atuais e na realidade brasileira, contribuam para o
desenvolvimento dos profissionais do setor.
Queremos expressar nossos agradecimentos aos membros do Comitê Editorial pelas contribuições e
pela análise, avaliação e seleção dos trabalhos publicados. Essa participação é sempre valiosa e confere
maior valor e qualidade aos Cadernos. Registramos nosso reconhecimento, em particular ao Prof. Luís
Afonso Bermúdez, que incentivou a criação dos Cadernos, ajudando a superar as dificuldades iniciais
com entusiasmo e equilibrada orientação, e conduzindo os trabalhos do Comitê até meados deste ano,
quando se encerrou seu mandato no Conselho Curador do CPqD. A existência desta publicação muito se
deve a seu estímulo.

Claudio A. Violato
Vice-Presidente de Tecnologia
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Prefácio

Já no seu segundo ano de implantação, os Cadernos atingem uma regularidade que deixa patente a sua
boa aceitação junto à comunidade de pesquisadores do CPqD. Seu sucesso deve-se em muito ao
trabalho do Professor Luís Afonso Bermúdez, primeiro presidente do Fórum de P&D, a quem tenho a
honra e a responsabilidade de suceder. Bermúdez foi um dos idealizadores dos Cadernos e sua atuação
no Fórum, com competência e simpatia, foi decisiva para aproximar ainda mais o CPqD e a comunidade
acadêmica. A ele agradecemos e dedicamos este número que contém oito artigos resultantes de uma
difícil seleção.
O primeiro, assinado por Sônia Kutiishi e Lara Piccolo, trata do instigante tema de relação entre TV digital
e inclusão social. Partindo das premissas do decreto que instituiu o Sistema Brasileiro de TV Digital, as
autoras discutem as especificidades do caso brasileiro, entre elas os requisitos de interatividade.
O segundo artigo, por Claudia Tambascia e colaboradores, também está voltado para o importante tema
da inclusão digital. Avalia projetos inovadores partindo de um mapeamento das iniciativas nacionais, com
ênfase em soluções voltadas a pessoas com necessidades especiais.
No terceiro artigo, Ismael Ávila e colaboradores descrevem um processo de modelagem da dinâmica que
as redes sociais exercem sobre a disseminação de uma nova tecnologia na sociedade.
O uso da rede WiMAX para prover serviços de telefonia é o tema do quarto artigo, por Roberto Petry,
Carlos Oliveira e José Martins. São apresentadas uma avaliação técnica e uma estimativa de custos,
comparando-se dois modos de operação: mesh e multiponto.
O quinto artigo trata um tema de grande atualidade: as redes Ad Hoc. Os autores, Heloísa Pimentel,
Fabrício Figueiredo e José Martins, apresentam os passos necessários para a especificação e a
configuração de uma rede Ad Hoc, avaliando o desempenho por meio de simulação.
No sexto artigo, também assinado por Fabrício Figueiredo, em parceria com diversos colaboradores, o
tema das redes Ad Hoc é tratado, fornecendo uma análise de desempenho de diversos protocolos. O
objetivo é atender sistemas de baixo custo focado em serviços de telefonia rural.
O sétimo artigo, de Júlio César de Oliveira e colaboradores, é voltado para as redes WDM, em particular
para o uso de um multiplexador ótico do tipo ROADM. Os autores mostram como tal dispositivo pode
melhorar a capacidade de transmissão e o nível de reconfigurabilidade de uma rede óptica.
O oitavo e último artigo, por Marcos Salvador e colaboradores, também voltado para as redes ópticas,
descreve e analisa o desempenho de um protocolo de controle de acesso para redes em anel.
A diversidade e a atualidade dos temas tratados nesses oito artigos nos dão uma idéia, ainda que
incompleta, das atividades da Fundação CPqD e do excelente nível de seus pesquisadores. Na condição
de “editor recém-chegado”, embora membro do Fórum de P&D desde sua fundação, agradeço aos
autores por suas contribuições e aos demais membros do Fórum, responsáveis pelo processo de revisão
e seleção.

João Marcos Travassos Romano
Presidente do Fórum de P&D do CPqD
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Provas de conceito de aplicações para TV digital
interativa com o propósito de promover a
inclusão digital no Brasil*
Sônia Mayumi Kutiishi**, Lara Schibelsky Godoy Piccolo
A TV digital já é realidade em outros países do mundo. No Brasil, a transmissão digital da programação
televisiva está se consolidando nas redes de TV por assinatura (por satélite e cabo). No entanto, a TV
paga atinge apenas 7% da população, essencialmente formada pelas classes econômicas de maior
poder aquisitivo. A TV terrestre, que atinge grande parte da população, está passando por um processo
de digitalização que representa um grande desafio ao governo e à comunidade científica em razão das
proporções dos impactos que essa mídia causa na sociedade. Por causa da cobertura em todo o
território nacional e da alta penetração nos lares brasileiros, a TV aberta atinge todas as camadas
sociais, sendo fonte de entretenimento e de informação para todo cidadão que possui um aparelho de
televisão. Por esses motivos, o Projeto SBTVD objetiva utilizar esse meio de comunicação como um
instrumento de inclusão digital para diminuir o abismo social que atinge a população brasileira. E, para
atender a esse requisito do governo, a digitalização da TV terrestre no Brasil apresenta desafios
peculiares, se comparada com as experiências de outros países que já implantaram essa tecnologia.
Este artigo tem por objetivo analisar os requisitos do governo, partindo das premissas do decreto que
instituiu o Projeto SBTVD, analisar suas derivações em especificação de requisitos para aplicações
interativas para TV digital, abordar o desenvolvimento dessas aplicações e apresentar as aplicações
desenvolvidas como provas de conceito.
Palavras-chave: TV digital interativa. Inclusão social. SBTVD.
1

Introdução

Segundo dados do IBGE (2003a), 90% dos
domicílios brasileiros possuem pelo menos uma
TV, sendo essa a principal fonte de informação e
entretenimento da população, com cobertura
disponível em quase todas as regiões do País.
Para tratar da digitalização dessa mídia tão
abrangente, o governo instituiu o Decreto n.
4.091, de 26 de novembro de 2003 (BRASIL,
2003) que definiu e estruturou o Projeto Sistema
Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). Esse
decreto estabeleceu as diretrizes para a
implantação de uma plataforma de TV digital que
tem, entre outros, o objetivo de prover o acesso à
informação digitalizada a todas as camadas da
sociedade, sobretudo às menos favorecidas.
Por meio do oferecimento de aplicações
interativas, a televisão digital no Brasil poderá ser
considerada
não
só
uma
fonte
de
entretenimento, mas também um instrumento
para a promoção da inclusão digital e social no
País, democratizando a informação e oferecendo
aplicações interativas que propiciem a melhoria
da qualidade de vida da população e o pleno
exercício da cidadania.
A inclusão social permeia o oferecimento de
serviços como educação, saúde e prestação de
serviços públicos governamentais. Tais serviços

são direitos do cidadão e, portanto, seu
oferecimento à população deve ser alvo de
estudos e melhorias, com o fim de torná-los, de
forma eficiente, acessíveis a todos. Como a TV
Interativa possui um grande potencial a ser
explorado, este artigo pretende apresentar suas
aplicações focadas na inclusão digital: algumas
especificadas e desenvolvidas como provas de
conceito pelo CPqD e outras concebidas e
desenvolvidas por consórcios de pesquisa no
escopo do Projeto SBTVD.
2

Cenário da televisão no Brasil

A televisão assume um papel de destaque no
cenário sociocultural do Brasil, evidenciado pela
quantidade de horas assistidas ou pelo número
de pessoas que assistem aos programas
televisivos. Essa mídia também representa um
meio de comunicação de massa com grande
influência sobre os hábitos da população (TOME
et al., 2001).
Os fatos descritos a seguir ilustram algumas
peculiaridades da relação entre a sociedade
brasileira e a televisão:
• 90% dos domicílios brasileiros possuem ao
menos um televisor (IBGE, 2003a) e ele é a
principal fonte de informação e entretenimento
do País;

* Este artigo é uma evolução do Interactive TV services and applications for digital inclusion in Brazil, apresentado na conferência
EuroITV 2006, em 25 e 26 de maio, em Atenas, Grécia.
**Autor a quem a correspondência deve ser dirigida: sonia@cpqd.com.br.
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quase 90% da população recebe os sinais
televisivos através da transmissão aberta
(MINASSIAN, 2005);
• 7% da população dispõe de TV por assinatura
(MINASSIAN, 2005);
• mais de 75% da população possui um
rendimento mensal menor que dois salários
mínimos (IBGE, 2003b);
• o público que assiste à televisão é
heterogêneo,
com
telespectadores
de
diversos graus de instrução, faixas etárias,
camadas sociais, níveis de alfabetização
digital e identidades regionais características
de cada localidade do País. Também fazem
parte
desse
público
pessoas
com
diferenciados níveis de dificuldades visuais,
auditivas e motoras;
• 11% da população acima de 15 anos é
considerada analfabeta (IBGE, 2006a) e
quase um quarto da população com mais de
15 anos é considerada analfabeta funcional
(IBGE, 2006b). Portanto, são pessoas que
não conseguem redigir ou interpretar
corretamente um texto, embora saibam ler e
escrever formalmente.
Tais fatos demonstram a importância da
televisão no País e o grande desafio proposto ao
governo e à comunidade científica com relação à
digitalização da TV terrestre como ferramenta de
inclusão digital.
•

3

Conceitos de uma plataforma de TV
digital terrestre

As seguintes subseções pretendem apresentar
os conceitos gerais relacionados a um sistema
de TV digital interativa terrestre.
3.1 Arquitetura funcional
Os papéis que compõem a arquitetura funcional
de uma plataforma de TV digital terrestre são
representados conforme Figura 1, a seguir
(CPqD, 2006b).
A figura apresenta três papéis principais na
arquitetura funcional: o produtor de conteúdo, a
emissora ou provedor de serviços e o usuário.
O produtor de conteúdo atua na fase de

produção de programas televisivos, capturando
os sinais de áudio e vídeo e desenvolvendo
aplicações interativas.
Na fase subseqüente, os programas e as
aplicações são armazenados de maneira
organizada em um repositório de dados em que
é possível realizar buscas e recuperar uma
grande quantidade de material. Nessa fase, é
elaborada a grade de programação da emissora,
ou seja, é estabelecida a seqüência e o horário
de exibição de cada programa a ser transmitido
para o usuário.
Na fase de entrega, o programa e as aplicações
são enviados por uma torre de transmissão. Na
fase de recepção, os sinais são captados por
uma antena conectada a um terminal de acesso,
que converte os sinais digitais em analógicos
para que possam ser exibidos no televisor do
usuário. Assim, o usuário poderá assistir ao
programa e interagir com as aplicações por meio
de um controle remoto. No caso da existência de
um canal de retorno, o usuário poderá
estabelecer uma comunicação com a emissora
ou o provedor de serviços.
3.2 Categorização de aplicações
As pesquisas em aplicações e serviços para TV,
realizadas pelo CPqD antes da criação do
Projeto SBTVD, apontaram quatro categorias de
aplicações para TV digital. São elas:
comunicação, transação, entretenimento e
informação (CPqD, 2002b). Essa categorização
se baseou em uma metodologia que considerava
a percepção do usuário com relação à aplicação.
Assim, aplicações de comunicação são aquelas
que se caracterizam pela troca de informações
entre usuários ou entre usuários e a emissora,
unidirecional ou bidirecionalmente. Essa troca de
informações pode ocorrer em tempo real
(comunicação síncrona) ou não (comunicação
assíncrona). Correio eletrônico, envio de
mensagens curtas (Short Message Service),
bate-papos e videoconferências são exemplos
dessa categoria de aplicação. A existência de um
canal de retorno no terminal de acesso para essa
categoria de aplicação é um fator importante
para que a comunicação seja mais efetiva.

Figura 1 Arquitetura funcional de uma plataforma de TV digital terrestre
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As aplicações de transação caracterizam-se pela
necessidade de um ambiente seguro para a
transmissão e o armazenamento de dados
sigilosos. Esse ambiente deve oferecer
mecanismos para garantir a confidencialidade, a
integridade e a autenticidade das informações. A
robustez dessas aplicações é fundamental para
que o usuário se sinta confortável e seguro no
uso de tais aplicações. Exemplos dessa
categoria são: comércio eletrônico, consulta a
contas bancárias, envio da declaração do
Imposto de Renda e acesso a prontuários
médicos.
As aplicações de informação consultam
informações de um repositório de dados e as
exibem ao usuário. Comparativamente com as
categorias anteriores, são de implementação
mais simples, pois se baseiam na apresentação
de texto e na navegação na interface. O Guia
Eletrônico de Programação é um típico exemplo
dessa categoria de aplicação, assim como as
aplicações que exibem a previsão do tempo e
notícias on-line.
As aplicações de entretenimento apresentam
similaridades com as aplicações de informação,
porém são caracterizadas por seu aspecto
lúdico, como jogos eletrônicos e programas de
perguntas e respostas (quiz show).
3.3 Usabilidade das aplicações interativas
para TV digital
Segundo Gawlinski (2003), a televisão interativa
pode ser definida como algo que permite o
estabelecimento de um diálogo entre o usuário
(ou telespectador) com um canal de TV,
programa ou serviço. Dessa forma, o
telespectador que até então assistia à TV de
forma passiva passa a ter um comportamento
ativo, fazendo escolhas e executando ações.
Para proporcionar a interação do usuário com a
TV, utilizam-se das aplicações interativas –
sistemas de software executados no terminal de
acesso
que
apresentam
recursos
e
funcionalidades para atender às necessidades do
usuário em uma dada situação.
Apesar das diferenças existentes entre a
televisão e o computador, tais como a distância
do monitor e a resolução da tela, outros fatores
podem restringir de forma considerável a
quantidade de informação a ser exibida na tela
da TV. O surgimento de menus na tela da TV,
por
exemplo,
mostra
que
elementos
anteriormente comuns apenas ao ambiente das
interfaces computacionais agora são também
aplicáveis ao ambiente televisivo.
No que diz respeito às aplicações interativas, há
diferenças conceituais entre as aplicações
desenvolvidas para os computadores e aquelas
desenvolvidas para serem executadas em um
ambiente de TV. Apesar de estar cada vez mais
presente nos domicílios brasileiros, o computador
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ainda tem pouca ou nenhuma capilaridade se
comparado com a televisão.
A análise de Nielsen (1997) dispõe as principais
diferenças entre o ambiente de computador e o
ambiente de TV, conforme Tabela 1.
Tabela 1 Diferenças da interação entre a TV
convencional e o computador
TV
convencional

Computador

Tipo de interação
com o equipamento

Passiva

Ativa

Fluxo de informação

Contínua

Por demanda

Tipo da necessidade
de interação

Eventual

Freqüente

Distância física entre
usuário e
equipamento

Média

Pequena

Dispositivo de
interação

Controle remoto

Teclado e
mouse

Expectativa do
usuário

Entretenimento

Trabalho/Entrete
nimento

Tipo da atividade

Coletiva

Individual

Pela tabela anterior, conclui-se que o advento da
TV digital interativa apresenta uma forte ruptura
no atual paradigma de assistir à TV. Portanto, a
acessibilidade, usabilidade e ergonomia das
aplicações interativas e do controle remoto,
dispositivo utilizado para a interação com o
usuário, são temas essenciais para que a nova
tecnologia continue sendo uma fonte de
informação e entretenimento, e, ao mesmo, uma
ferramenta de inclusão digital, principalmente
para a população menos favorecida e com baixa
alfabetização digital.
Assim, o foco da TV interativa é atingir um
público com baixa alfabetização digital, fato que
determina que a usabilidade das interfaces seja
uma questão de grande importância para manter
a televisão como fonte de informação e
entretenimento, favorecer a adesão da população
a essa nova tecnologia e usar a televisão como
uma ferramenta de inclusão digital.
3.4 Tipos de interatividade
As aplicações podem oferecer diversos níveis de
interatividade baseados no uso do canal de
retorno e no tipo de comunicação estabelecido.
Entende-se por canal de retorno um meio para
envio de informações do terminal de acesso para
a emissora/provedor de serviços. Para isso,
podem ser utilizadas redes STFC, celular,
WiMAX, ADSL ou qualquer outra tecnologia de
telecomunicação (CPqD, 2006a).
São caracterizadas como aplicações de
interatividade local as que não fazem a utilização
do canal de retorno, ou seja, todo dado que
possa ser solicitado pelo usuário durante a
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execução da aplicação é transmitido ao terminal
por radiodifusão. Não há envio de informações
do usuário para a emissora/provedor de serviços.
Aplicações com canal de retorno intermitente
caracterizam-se por estabelecer a conexão do
terminal
de
acesso
em
horários
preestabelecidos, durante a madrugada por
exemplo. Dessa forma, os dados não são
enviados on-line (comunicação assíncrona),
ficando armazenados no terminal de acesso até
o momento da conexão e do envio. Nesse nível,
a comunicação exigida pela aplicação não
necessita ocorrer em tempo real (máximo de
instantaneidade) nem apresentar requisitos de
latência mínima, pois ela se baseia em
informações que podem ser processadas
posteriormente, sem prejuízo ao desempenho da
aplicação.
As aplicações com canal de retorno permanente
são caracterizadas pela disponibilidade em
tempo integral do canal de retorno. Essa
característica constitui uma comunicação em
tempo real (comunicação síncrona), pois os
dados devem ser enviados a emissora/provedor
de serviços sempre que houver uma solicitação.
Nesse nível, a comunicação exigida pelo serviço
ocorre com o máximo de instantaneidade e deve
apresentar requisitos de latência mínima, pois se
baseia em informações que não podem ser
processadas posteriormente, sob pena de
inviabilizar a aplicação.
4

O Projeto SBTVD

O Projeto SBTVD, criado pelo Decreto n. 4.091,
de 26 de novembro de 2003, tem como objetivo
desenvolver a transição da TV terrestre analógica
para a digital, estabelecendo ações e modelos
adequados às
realidades
econômica
e
empresarial do País, estimulando a pesquisa, a
expansão de tecnologias brasileiras, do setor
televisivo e dos serviços digitais.
Para isso, foi estruturado da seguinte forma:
• Comitê de Desenvolvimento: vinculado à
Presidência da República e formado por
integrantes
de
nove
ministérios.
É
responsável por estabelecer diretrizes e
estratégias para a implementação da
tecnologia digital no serviço de radiodifusão
de sons e imagens;
Comitê
Consultivo:
formado
por
representantes da Sociedade Civil, emissoras
de TV e indústrias. Tem por finalidade propor
ações e diretrizes fundamentais no escopo do
SBTVD.
O Comitê de Desenvolvimento conta com a
coordenação do Grupo Gestor, responsável pela
operacionalização do projeto, que, por sua vez,
conta com o apoio técnico e administrativo do
CPqD e da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), respectivamente. Na fase de apoio à
•
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decisão, concluída em dezembro de 2005, o
SBTVD mobilizou mais de 1.200 pesquisadores
de norte a sul do País, organizados em
consórcios formados por universidades públicas
e privadas, empresas e centros de pesquisa.
Coube ao CPqD a coordenação das pesquisas
desenvolvidas por esses consórcios e a posterior
integração dos resultados obtidos nos mais
variados temas que compõem um sistema de TV
digital: codificação de sinais-fonte, multiplexação,
modulação, middleware, canal de retorno,
terminais de acesso e aplicações interativas.
5

Concepção das aplicações interativas
para TV digital no Brasil

Pesquisas sobre variadas tecnologias aplicadas
à TV digital realizadas pelo CPqD, em fase préSBTVD, possibilitaram sua capacitação para a
coordenação técnica do projeto. Assim, coube ao
CPqD estabelecer, logo no início do projeto, as
diretrizes das pesquisas a serem realizadas,
representadas na forma de requisitos das
Requisições Formais de Proposta (RFP). Essas
RFPs, por sua vez, foram disponibilizadas pela
Finep à comunidade científica através de cartasconvite.
No que tange às aplicações interativas, foi
realizada uma categorização e definiu-se quais
aplicações seriam pesquisadas e desenvolvidas
para que a viabilidade técnica de conceitos até
então teóricos fosse avaliada e, em alguns
casos, comprovada.
As escolhas das aplicações e dos serviços para
TV digital foram baseadas nas premissas do
Decreto 4.091. Algumas aplicações e serviços
foram explicitamente solicitados nas RFPs e
outros tiveram diretrizes para que a concepção
fosse realizada pelos consórcios com o mesmo
embasamento: 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” (BRASIL, 2003).
Assim, foram solicitadas as implementações de
provas de conceito de aplicações e serviços que
apresentassem forte apelo social e, ao mesmo
tempo, desafios tecnológicos como usabilidade,
uso do canal de interatividade, segurança da
informação, interoperabilidade das aplicações em
terminais de acesso oriundos de vários
fabricantes, processamento e carga de
aplicações.
5.1 Requisitos para as aplicações e os
serviços para TV digital no Brasil
Combinando conceitos técnicos com
a
necessidade de prover aos usuários aplicações
que permitam a inserção na Sociedade da
Informação e o exercício da cidadania, foram
solicitadas as implementações de aplicações
com as seguintes características:
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a) pela predominância da população com pouca
ou nenhuma experiência em tecnologias
digitais, as aplicações interativas devem ser
de simples utilização para atender usuários de
baixa alfabetização digital;

devem oferecer um ambiente seguro para a
troca de informações, de modo que o usuário
sinta segurança ao realizar operações que
envolvam dados sigilosos (por exemplo uma
transação bancária ou comércio eletrônico);

b) as aplicações devem ser desenvolvidas de
modo que se estimule seu uso. Para tanto,
devem agregar valor à cidadania e à
qualidade de vida do usuário;

h) foram
solicitadas
algumas
aplicações
específicas: na categoria de comunicação,
que funcionasse com ou sem canal de
retorno, e um guia de programação, na
categoria de informação, por ser a aplicação
mais difundida nos atuais sistemas de TV
digital.
Embasadas nessas características, para o
Projeto
SBTVD
foram
solicitadas
as
implementações de:
• um serviço de saúde;
• uma aplicação de governo eletrônico;
• uma aplicação para a comunicação entre
usuários (t-mail);
• um guia eletrônico de programação.
Essas aplicações serviram como provas de
conceito, não só dos aspectos tecnológicos, mas
também da potencialidade das aplicações como
instrumento de promoção social.

c) as aplicações devem ter interfaces gráficas
auto-explicativas, com elementos facilmente
reconhecíveis, de fácil navegação e
memorização, além de um aspecto agradável.
Dessa forma, seu uso será estimulado e
contribuirá para a alfabetização digital do
usuário;
d) as aplicações devem ser concebidas de modo
que se estimule a interatividade com o
usuário, que será exercida através do controle
remoto do terminal de acesso. Por essa
razão, o tempo de resposta de uma aplicação
deve ser compatível com o tempo máximo de
espera que o usuário estará disposto a
suportar;
e) no desenvolvimento das aplicações, deve-se
levar em conta que, pelo menos no início da
implantação da TV digital no Brasil, a maioria
dos terminais de acesso não contará com um
canal de retorno;
f) as aplicações devem ser concebidas de modo
que possam ser executadas em diversos tipos
de terminais de acesso, que podem variar em
modelo,
preço
e
fabricante,
mas
especialmente os de baixo custo para atender
a população mais carente;
g) algumas aplicações, especialmente aquelas
que se enquadram na categoria de transação,
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Durante a fase de apoio à decisão do Projeto
SBTVD, foram desenvolvidos protótipos de
serviços e de aplicações interativas como provas
de conceito. A Tabela 2 apresenta alguns dos
protótipos desenvolvidos, em diversas categorias
de aplicações, pelos consórcios participantes do
SBTVD ou pelo CPqD. Algumas aplicações
foram concebidas de forma que não fizessem
uso do canal de retorno. Em alguns casos, as
aplicações que necessitam do canal de retorno
possuem funcionalidades simplificadas que
permitem seu funcionamento parcial, mesmo
com a indisponibilidade desse meio.

Tabela 2 Protótipos de aplicações interativas do SBTVD
Aplicação

Descrição

Canal de
retorno

Categoria

Consórcio

SAPSA

Serviço de educação baseado em
vídeo sob demanda

Sim/Não

Informação
(educação)

CPqD/Unisinos

Aplicação para visualização de
objetos em 3D, simulando a visita a
um museu

Não

Entretenimento

Consórcio
RFP7DFPRSP1

Declaração Anual de Isento

Sim

Transação
(Governo)

Consórcio
RFP7DFPRSP

Aplicação para acompanhamento e
participação em votações no
Congresso ou Senado

Sim/Não

(CPqD, 2004a)
Museu Virtual
(SILVA, 2005)
DAI
(RFP7DFPRSP, 2005b)
T-Voto
(AIMCOR, 2005b)

Informação/
Consórcio AIMCOR2
transação/ (governo)

1 Consórcio RFP7DFPRSP formado por Brisa, Lactec, UFPR, UnB, PUC-PR e TVA.
2 Consórcio AIMCOR formado por UFC, Instituto Atlântico, Unifor, Cefet-CE, OMNI3 e Samsung.
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Aplicação

Canal de
retorno

Descrição

Categoria

Consórcio

T-mail (residente e nãoresidente no terminal de
acesso)
(AIMCOR, 2005a) (FlexTV,
2005)

Aplicação para envio de mensagens

Sim

Comunicação

Consórcios
AIMCOR,
MRSBTVD3 e
FlexTV4

Aplicação para recebimento de
mensagens

Não

Comunicação

Consórcio
RFP7DFPRSP

Grade de programação de uma ou
mais emissoras e portal de
aplicações disponíveis

Não

Informação

Consórcios
AIMCOR,
RFP7DFPRSP,
MRSBTVD e FlexTV

Navegador para acesso à Internet

Sim

Entretenimento/com
unicação

Consórcio
MRSBTVD

Conexão com a Internet

Sim

Comunicação

CPqD/UFRN

Dicas de saúde: aplicação para
testes relacionados à saúde

Não

Informação
(saúde)

(MRSBTVD, 2005)
TV-Grama
(RFP7DFPRSP, 2005a)
Guia Eletrônico de
Programação e Portal de
Acesso
(AIMCOR, 2005c)
(RFP7DFPRSP, 2005c)
(MRSBTVD, 2005)
Jangada
(ARAÚJO, 2005)
BLNet
(LEMOS, 2004)
Serviço de Saúde
(IDSTV, 2005)

Consórcio IDSTV5
Marcação de consulta: aplicação
para marcar consulta em um posto
de saúde

Algumas das aplicações citadas na tabela acima,
bem como os conceitos provados a partir das
respectivas implementações, serão detalhados
nas seções subseqüentes por apresentarem não
só aspectos técnicos a serem pesquisados, mas
também por suas abrangências do ponto de vista
social e de governo. Esses serviços e aplicações
têm como fator comum melhorar a qualidade de
vida e promover o exercício da cidadania de seus
usuários. Partindo-se dessas premissas, serão
detalhados: os serviços de educação e saúde,
por serem de responsabilidade pública e por se
encontrarem
atualmente
deficitários
pelo
atendimento inadequado à população; uma
aplicação de governo eletrônico, Declaração
Anual de Isento, que pode beneficiar um grande
número de usuários obrigados a declarar sua
isenção à Fazenda, para fins de declaração de
Imposto de Renda; uma aplicação de governo
eletrônico, T-Voto, que estimula a participação do

Sim

Transação
(saúde)

usuário na vida política do País; e uma aplicação
de
envio
de
mensagens
concebida
especialmente para os usuários que não
dispuserem de canal de retorno no seu terminal
de acesso.
6.1 Educação: Serviço de Apoio ao Professor
em Sala de Aula (SAPSA)
O SAPSA (CPqD, 2004a) é um serviço baseado
em vídeo sob demanda, concebido pelo CPqD
para radiodifusão terrestre e desenvolvido pela
Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos) em
um momento anterior à constituição do Projeto
SBTVD. A essência desse serviço é tirar proveito
da forte penetração da TV na sociedade
brasileira para difundir conteúdos educativos que
possam ser usados, principalmente, nos ensinos
básico e fundamental.
O SAPSA é acessado pelo professor por meio da

3 Consórcio MRSBTVD formado por Funcamp, FEEC, Iecom, UEL, Fitec e RCASOFT.
4 Consórcio FlexTv formado por UFPB, Cesar, PUC-Rio, DIMAP-UFRN, Universidade Mackenzie, INF-UFG, LSI-Epusp, LARCEpusp, CIN-UFPE, Sidia-AM, Itautec-Philco-SP.
5 Consórcio IDSTV formado por IPDE, UFSC, UFPB, Hospital Sírio-Libanês, Nutes, RNP, Cesar, Edumed, CIN-UFPE e FCD.
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televisão, conforme Figura 2, na qual será
apresentado um guia de conteúdo educacional
com temas como Matemática, História, etc. Esse
guia permite ao professor escolher um conteúdo
para apresentá-lo em tempo real ou fazer
agendamentos para gravação de conteúdos por
horário e por local (por exemplo, uma
determinada sala de aula).

Canal B apresenta um portal de saúde, que leva
às demais aplicações. O Canal C serve para
treinamento de agentes de saúde, constituindo
um serviço confinado a um público restrito.

Figura 3 Tela do Serviço de Saúde

Figura 2 Tela do SAPSA, uma aplicação de
educação

Esse serviço tem como objetivo enriquecer as
matérias ensinadas pelo professor por meio de
programas de TV de curta duração relacionados
com a matéria lecionada e exibidos durante as
aulas. O professor poderá criar uma dinâmica de
interação e colaboração entre os alunos,
possibilitando melhor assimilação do conteúdo
ensinado através de imagens televisivas, uma
linguagem a que o aluno já está acostumado no
seu dia-a-dia. Além disso, esse serviço contribui
para a alfabetização digital e a capacitação
tecnológica dos professores e, por utilizar a
televisão como um meio de transmissão de
conhecimento, poderá melhorar os índices
educacionais do País.

O desenvolvimento desse serviço (IDSTV, 2005)
permitiu a validação de conceitos relacionados
ao formato da linguagem televisiva como, por
exemplo, o uso da figura de um apresentador de
programa de auditório que, conquistando a
confiança do telespectador, convida-o a interagir
com a TV, conforme Figura 4. Tecnicamente, o
desenvolvimento desse serviço também permitiu
provar conceitos de sincronismo entre áudio,
vídeo e aplicação, usabilidade e comparações do
desenvolvimento de aplicações em middleware
procedural e declarativo.

6.2 Saúde: dicas de saúde, testes, marcação
de consultas e treinamento de agentes de
saúde
A TV é considerada por grande parte da
população a principal fonte de informação. Com
base nesse fato, o Serviço de Saúde foi
concebido e implementado pelo consórcio
liderado pela Universidade Federal de Santa
Catarina, com base na RFP Serviço de Saúde
(CPqD, 2004b). A RFP definiu o público-alvo
(Centro de Saúde de Barão Geraldo), bem como
alguns requisitos técnicos e funcionais para esse
serviço.
O resultado desse trabalho foi um conjunto de
aplicações organizadas em três canais, ou
grupos de programas, conforme Figura 3. O
Canal A é baseado em um programa de auditório
que sugere o acesso às aplicações interativas
relacionadas à saúde, como testes de depressão
e obesidade, dicas de saúde, entre outras. O
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Figura 4 Programa de auditório do Serviço de
Saúde

Do ponto de vista do ganho social provido por
esse serviço, podem-se citar os seguintes
aspectos:
• uso de aplicações para marcação de consulta:
permite ao usuário de um posto de saúde
marcar uma consulta de sua residência,
melhorando a prestação de serviços com a
redução de filas para atendimento. O usuário
poderá, de sua casa, escolher a especialidade
desejada, consultar os horários disponíveis e
agendar sua consulta pelo número de seu
cartão do SUS;
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•

•

alfabetização digital: ao usar uma linguagem
televisiva baseada em programas de
auditório, que é uma linguagem conhecida e
aceita pela maioria da população brasileira, o
Serviço de Saúde procura mitigar uma
possível barreira subliminar por parte do
usuário no uso de aplicações interativas. Ao
mesmo tempo, estimula o uso da
interatividade de maneira progressiva e
didática e, com isso, contribui para a
alfabetização
digital
da
população,
principalmente do público de baixa renda, que
aprecia esse tipo de programa;
conscientização de problemas de saúde que
fazem parte do dia-a-dia da população: ao
aplicar testes sobre temas corriqueiros como
estresse, depressão e obesidade, esse
serviço possibilita conscientizar os usuários
ou mesmo alertá-los sobre seu estado de
saúde, indicando a necessidade de procurar
um médico.

6.3 Governo eletrônico: Declaração Anual de
Isento
A RFP Aplicações em TV digital (CPqD, 2004c)
colocou como um dos resultados esperados uma
aplicação de governo eletrônico, dada a
importância desse tipo de aplicação no contexto
social brasileiro. Dessa forma, o consórcio
liderado pela empresa Brisa propôs a aplicação
Declaração Anual de Isento (Figura 5)
(MAUTONI, S. et al., 2005), para que todo
cidadão brasileiro isento do pagamento do
Imposto de Renda possa, de sua casa, enviar
sua declaração pela TV digital.

melhoria de qualidade de vida ao permitir que ele
utilize um aparelho eletrônico familiar para enviar
informações de sua Declaração de Isento e,
assim, cumprir suas obrigações fazendárias sem
a necessidade de acesso à Internet – atualmente
o meio mais difundido para a entrega da
declaração do imposto de renda, ou de
deslocamento por parte do usuário a um posto
oficial de entrega da declaração.
Da mesma forma que no serviço de saúde, essa
aplicação contribui para a elevação do nível de
alfabetização digital do usuário por ser de fácil
manuseio e por não exigir demasiadas
habilidades para sua operação.
6.4 Comunicação: canal entre sociedade e
governo
As aplicações categorizadas como comunicação
encontram-se a seguir.
6.4.1

T-Voto

A
aplicação
T-Voto
(AIMCOR,
2005b),
desenvolvida pelo consórcio liderado pela
Universidade Federal do Ceará, constitui um
canal de comunicação entre os cidadãos e o
governo, podendo ser classificada como uma
aplicação de governo eletrônico e comunicação.
São
exibidas
enquetes
vinculadas
à
programação televisiva do governo, como TV
Senado ou TV Câmara, que dizem respeito às
votações em trâmite nas casas legislativas, tais
como projetos de lei, orçamento, etc. Para
garantir a segurança, o usuário deve ser
identificado por um número de documento.
Dessa forma, um cidadão pode participar uma
única vez em uma mesma enquete. O voto é
sigiloso, isto é, não será disponibilizada nenhuma
informação que identifique a escolha do usuário.
Essa aplicação é ilustrada na Figura 6.

Figura 5 Aplicação Declaração Anual de Isento

O desenvolvimento dessa aplicação validou
conceitos de usabilidade e segurança, como
transmissão segura de informação pelo canal de
interatividade
usando
conexão
HTTPS,
mecanismo concebido pelo consórcio GSAC,
composto pelo Instituto Genius, Cesar e
Fitec-BH.
Para o usuário, essa aplicação provê uma

14

Figura 6 Tela da aplicação T-Voto

O uso dessa aplicação pode conscientizar o
usuário da importância de sua participação como
cidadão nas questões políticas. As aplicações
interativas, relacionadas com o conteúdo
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televisivo, estimulam a participação do usuário
nas enquetes. Através dessa aplicação, o usuário
poderá expressar sua opinião, que poderá ser
levada
ao
conhecimento
dos
seus
representantes políticos nas casas legislativas e,
ao mesmo tempo, elevar o nível de
comprometimento entre esses representantes e
seu eleitorado.
6.4.2

TV-Grama

O TV-Grama (RFP7DFPRSP, 2005a) é uma
aplicação para recebimento de mensagens por
radiodifusão, sem necessidade de um canal de
retorno, que pode ser aplicada como um canal de
comunicação entre governo e cidadão, ou
mesmo entre usuários. O envio de mensagens
pode ser feito em uma agência dos Correios
(similar ao envio de um telegrama). A distribuição
e a entrega da mensagem pela plataforma de TV
terrestre é baseada no CEP em que ocorre a
recepção do sinal.
Por meio dessa aplicação, mesmo o usuário de
baixa renda e sem acesso à Internet pode
receber mensagens eletrônicas, ainda que não
possua um canal de retorno em seu terminal de
acesso.
7

Conclusão

Os
protótipos
das
aplicações
foram
implementados de acordo com as diretrizes do
Decreto n. 4.091, de 26 de novembro de 2003
(BRASIL, 2003), que institui, como um de seus
objetivos, a promoção da inclusão social visando
à democratização da informação.
Para atingir esse objetivo, as aplicações
desenvolvidas tinham como premissas fatores
sociais e visavam à melhoria da qualidade de
vida do usuário e ao exercício de sua cidadania.
Partindo-se dessas premissas, foram elaborados
os requisitos técnicos e sociais que nortearam o
desenvolvimento
das
aplicações
pelas
instituições de pesquisa de todo o País. Foram
solicitadas as implementações de aplicações
relacionadas às áreas de saúde, educação,
governo eletrônico e comunicação, a fim de
comprovar conceitos técnicos e o potencial
dessas aplicações para a inclusão social.
As provas de conceito realizadas pelos
consórcios de pesquisa foram demonstradas ao
público em geral em eventos do Projeto SBTVD.
Apesar de fazer parte da especificação de
trabalho, a validação dessas aplicações com um
público-alvo real foi prejudicada pela falta de uma
estação experimental para a transmissão de
aplicações e programas de TV para algumas
regiões. No início do Projeto SBTVD, era
esperado que as aplicações desenvolvidas
pudessem ser validadas em campo, com
usuários reais, e, por conseqüência, a validação
desses protótipos como ferramentas adequadas
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à promoção da inclusão social também foi
prejudicada.
No caso do Serviço de Saúde, foi determinado
que houvesse teste em campo, com usuários
reais do Posto de Saúde do Distrito de Barão
Geraldo, em Campinas, SP. Dessa forma, teria
sido possível, além de testar conceitos
tecnológicos, como a transmissão e o uso de
aplicações, avaliar, em certa escala, o impacto
que tais aplicações provocariam na sociedade no
que diz respeito à interação com a TV digital,
entendimento da aplicação, alfabetização digital e
ganho social.
Ainda que as provas de conceito não tenham
sido validadas em ambientes reais e com
potenciais usuários finais, durante o andamento
do projeto foi evidenciado que: as aplicações
disponibilizadas na TV digital devem ter apelo
para que o usuário tenha interesse em usá-las;
as aplicações devem ser fáceis de entender ou
manusear; o programa de TV que contém a
aplicação deve ter uma linguagem adequada ao
público-alvo; as aplicações devem ser robustas
para que sua credibilidade não seja abalada e
seu uso desestimulado; as aplicações devem
respeitar o nível de alfabetização do usuário,
tanto funcional como digital; e, principalmente, o
uso das aplicações deve agregar valor ao
cotidiano do usuário e estimulá-lo a interagir cada
vez mais com os novos serviços proporcionados
pela televisão. Tais fatores deverão ser
considerados na concepção e no oferecimento
de aplicações interativas à população. Se tais
aplicações tiverem como objetivo propiciar
benefícios sociais ao usuário, acredita-se que
será possível utilizar a TV digital como um meio
para propiciar sua inserção na Sociedade da
Informação e que o SBTVD, portanto, atingirá o
objetivo de promover a tão sonhada inclusão
digital no Brasil.
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Abstract
Digital television is a reality in many countries of the world. In Brazil, CATV networks are the main
transmission way of digital TV content distribution, and nevertheless such solution reaches only 7% of the
overall population, and restricted to higher economic strata. On the other hand, extending this coverage to
lower income segments of the society through the use of digital terrestrial technology is a major challenge
for the Brazilian government and for the scientific community due to the social impact caused by such
media.
The national coverage ensures that such free content distribution constitutes the major source of
information and entertainment of every citizen that owns a TV set. For all these reasons, the SBTVD
project aims to use digital TV technology as a tool to break the digital boundary, therefore contributing to
diminish the Brazilian social differences. To comply with such ambitious government requirements, the
deployment of digital terrestrial television has peculiar challenges to be overcome, which takes us apart
from other countries where this technology is a reality.
This paper aims to discuss the service requirements starting from the boundary conditions established by
the Brazilian government for the SBTVD project and to analyze its impacts on the interactive applications
developed for digital television. Furthermore, this paper also investigates application development issues
and presents the results of the R&D efforts on this matter.
Key words: Interactive digital TV. SBTVD. Social inclusion.

Cad. CPqD Tecnologia, Campinas, v. 2, n. 2, p. 7-17, jul./dez. 2006

17

Avaliação de projetos e soluções inovadoras em
inclusão digital
Cláudia de Andrade Tambascia*, Marcos de Carvalho Marques, Luciano Maia Lemos, José
Manuel Martin Rios, Daniel Moutinho Pataca, Romulo Angelo Zanco Neto, Giovanni Moura de
Holanda, Juliano Castilho Dall'Antonia
Este artigo tem o objetivo de apresentar a avaliação de projetos inovadores em inclusão digital,
considerando soluções de acesso, de educação e capacitação, de produção de conteúdo
contextualizado, de usabilidade e de apoio aos programas existentes. Para tanto, parte-se de um
mapeamento de iniciativas nacionais, da aplicação de critérios para análise e classificação de soluções
quanto ao estado-da-arte, e da validação da análise com visitas in loco a iniciativas selecionadas. A
análise está centrada em soluções voltadas a pessoas com necessidades especiais e os resultados
estão sendo usados como insumo para a proposição de novos desenvolvimentos. Esse processo de
avaliação corresponde a um conjunto de atividades da primeira fase do Projeto Soluções de
Telecomunicações para Inclusão Digital (STID), que está sendo conduzido pela Fundação CPqD.
Palavras-chave: Inclusão digital. Inclusão social. Inovação. Avaliação de projetos.
1

Introdução

Os avanços tecnológicos e a proliferação da
informação em formato eletrônico, inclusive em
iniciativas de serviços públicos, estão suscitando
novas formas de estratificação social. A plena
participação dos indivíduos nesse novo contexto
comunicacional só é possível com a
disponibilização de todas as condições que os
capacitem a fazer uso das tecnologias de
informação e comunicação (TICs). Em termos
mais específicos, o ingresso na sociedade da
informação – ou, como aqui designada,
sociedade informacional – só é integralmente
efetivado à medida que os indivíduos tenham
acesso eletrônico a serviços públicos (e-gov), de
capacitação (e-learning) e a redes de dados e de
informação, como a Internet.
Nos últimos anos, observa-se, mundialmente,
uma
grande
preocupação
com
essa
transformação tecnológica e social, notadamente
na vasta quantidade de iniciativas voltadas à
inclusão
dos
indivíduos
na
sociedade
informacional.
No Brasil, grande parte da
população pode ser considerada digitalmente
excluída e, por essa razão, as ações para
redução de tal hiato ganham importância e
devem ser sistematicamente concebidas e
planejadas.
De maneira geral, as ações de inclusão digital
têm como foco a oferta de acesso à Internet,
tanto coletivo quanto individualizado. Essas
ações estão sendo, em sua maioria,
implementadas
em
abrangência
local,
configurando a necessidade de explorar
alternativas
de
serviços
e
redes
de
telecomunicações que possam suportá-las de
forma integrada.

Além disso, a população brasileira é composta
por uma parcela significativa de analfabetos
funcionais e de pessoas com algum tipo de
deficiência física, sensorial ou motora (ÁVILA et
al., 2006). Normalmente, os indivíduos que se
encontram
nessas
condições
enfrentam
dificuldades para se inserir em suas esferas
social e cultural, de forma que não participar da
sociedade informacional significa tornar-se
duplamente excluído.
Nesse contexto, o Projeto Soluções de
Telecomunicações para Inclusão Digital (STID)
foi concebido com o objetivo de produzir
resultados que permitam atenuar esse tipo de
barreira de acesso às TICs e reduzir o hiato
digital e social no país.
O planejamento de tais soluções para o contexto
brasileiro parte da análise das alternativas de
serviços e tecnologias de telecomunicações
existentes, cujo primeiro passo foi o
mapeamento minucioso, porém não-exaustivo,
de experiências nacionais voltadas à inclusão
digital. Em seguida, selecionou-se um conjunto
de experiências que apresentam soluções
inovadoras em alguns aspectos que contribuem
para a inclusão. Para o levantamento e a
caracterização das soluções no estado-da-arte,
foram empregados critérios que permitiram
avaliar o tipo e o grau de uma inovação em
inclusão digital e, assim, identificar as soluções
que possam orientar a proposição de novos
desenvolvimentos. As características dessas
soluções estão sendo verificadas com dados
primários, obtidos em visitas in loco às
respectivas experiências.
É importante destacar que o caráter da
classificação das experiências em estado-da-arte
não tem o propósito de julgar o mérito, a utilidade
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2.1 Definição dos níveis de inclusão
Com base no conteúdo exposto, e diante da

Produção de conteúdo
multicultural
Fruição de conteúdo

Inteligibilidade
Usabilidade e acessibilidade
Disponibilidade de acesso

Soluções de apoio e gestão

Sociedade
informacional

Conceitos e definições

O tema da inclusão digital vem sendo
exaustivamente estudado sem, contudo, conduzir
à superação das dicotomias em torno da
natureza desse processo. Neste sentido, a
precisão dos conceitos associados à inclusão
digital
é
um
passo
importante
na
contextualização e identificação do verdadeiro
potencial representado para diminuição da
exclusão social.
Conforme discutido em Tambascia et al. (2006),
a plena compreensão da exclusão digital não é
algo simples, pois, ao contrário do que uma
análise superficial pode sugerir, ela não se refere
a uma condição binária, que separa incluídos de
excluídos, mas sim a um estado relativo e
dinâmico, sujeito a inúmeras gradações e
afetado por diversos fatores. O foco de análise,
sobretudo em países com questões sociais
urgentes, tem sido naturalmente direcionado
para o grupo dos indivíduos privados das novas
tecnologias, os chamados excluídos digitais, o
que justifica o termo “exclusão digital”, mais
freqüentemente utilizado.
Por esse prisma, a inclusão digital é entendida
como forma de inserir a população na sociedade
informacional e, assim, combater a desigualdade
econômica, social, política e cultural, oferecendo
maior oportunidade de acesso e produção de
conhecimento,
participação
política,
aperfeiçoamento profissional, impulso para
melhoria das condições de vida individual, de
organização comunitária e de desenvolvimento
local.
Há de se considerar também todas as
dimensões de restrição de acesso às novas
TICs, quais sejam, alfabetização e letramento
insuficientes, dificuldades cognitivas ou motoras
e barreiras lingüísticas, econômicas ou
psicológicas. Esses aspectos são discutidos em
Holanda e Dall'Antonia (2006) e descritos e
mapeados em Ávila et al. (2006).
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necessidade de classificar as soluções e
experiências mapeadas para identificação das
alternativas que melhor atendem aos objetivos do
projeto, foi definida em Tambascia et al. (2006)
uma taxonomia para os diferentes níveis de
inclusão digital, conforme Figura 1.

Barreiras à
inclusão

ou a eficiência das experiências, mas
de
concentrar o foco da análise nas lacunas e
oportunidades para novas soluções de inclusão
digital.
O objetivo deste artigo é apresentar esse
processo de avaliação das soluções, o qual
constitui a primeira fase do STID. Para tanto,
está estruturado da seguinte forma: a Seção 2
apresenta os conceitos fundamentais que
nortearam as análises, a Seção 3 descreve a
metodologia de análise e classificação das
soluções, a Seção 4 apresenta a classificação
das experiências quanto ao estado-da-arte e, por
fim, a Seção 5 descreve os resultados obtidos
com esse processo de avaliação.

Figura 1 Tipologia da inclusão digital

Nessa taxonomia, são hierarquizados os níveis
de acesso à sociedade informacional. O três
primeiros níveis representam as barreiras a
serem suplantadas para que a inclusão digital
seja plena, correspondendo a requisitos de
acesso físico, de acessibilidade e usabilidade da
interface e de inteligibilidade dos conteúdos.
O Nível 1, conforme Figura 2, refere-se à
disponibilidade de acesso aos meios físicos,
infra-estruturais, computacionais e de rede,
necessários à consecução do objetivo da
inclusão digital. No Nível 2, devem ser providos
recursos e ferramentas de acessibilidade, por
exemplo síntese e reconhecimento de fala, assim
como considerados os aspectos de usabilidade,
de forma que se torne mais amigável a interação
humano-computador. No Nível 3, os aspectos
devem ser empregados para adequar conteúdos
e interfaces às características culturais e ao nível
de letramento dos usuários.
Soluções de apoio e gestão à inclusão digital
Nível 4b

Sociedade informacional: produção de conteúdo multicultural

Nível 4a

Sociedade informacional: fruição de conteúdo

Nível 3

Inteligibilidade: decodificação e cognição, adequando conteúdos
e interfaces ao perfil cultural e lingüístico dos usuários

Nível 2

Usabilidade e acessibilidade: focando limitações cognitivas,
físicas, motoras e psicológicas dos usuários

Nível 1

Disponibilidade de acesso: acesso a equipamentos e redes

Figura 2 Caracterização dos níveis para
classificação das soluções

Finalmente, o Nível 4 diz respeito à participação
na sociedade informacional, de forma que os
programas e iniciativas de inclusão que se
enquadrarem nessa condição possibilitem ainda
dois níveis de participação: a fruição plena dos
conteúdos já culturalmente contextualizados
(Nível 4a) e, em alguns casos, a produção de
conteúdo inclusive sob a perspectiva do
multiculturalismo (Nível 4b).
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Além dos quatro níveis da tipologia aqui descrita,
foi definida uma instância em que é possível
classificar as iniciativas de apoio e gestão das
ações voltadas ao processo de inclusão. As
soluções assim categorizadas comportam-se
como catalisadores das demais iniciativas,
independente do nível de inclusão a que estejam
associadas.
2.2 Conceito de inovação em inclusão digital
A consideração de inovações em soluções para
inclusão digital requer um enfoque diferenciado,
principalmente porque os resultados almejados
com a introdução de uma inovação nesse
contexto são traduzidos em termos não apenas
de desempenho econômico, mas também dos
avanços sociais.
Portanto, o conceito de inovação aqui adotado é
fruto de uma adequação de conceitos e
definições largamente encontrados na literatura,
e que ao longo do tempo vêm sofrendo ajustes e
aperfeiçoamentos, conforme abordado em
Marques et al. (2006).
Para Schumpeter (1982), as inovações
caracterizam-se pela introdução de novas
combinações produtivas ou mudanças nas
funções de produção, e levam à reorganização
da atividade econômica. Essas combinações ou
mudanças se classificam em cinco tipos:
• introdução de um novo bem ou de uma nova
qualidade de um bem;
• introdução de um novo método de produção
que não decorre necessariamente de qualquer
descoberta científica, mas
que pode
simplesmente consistir em um novo método de
tratar comercialmente uma mercadoria;
• abertura de um novo mercado, ou seja, de um
mercado em que o ramo particular da indústria
de transformação do país em questão não
tenha ainda entrado, quer tenha esse mercado
existido antes ou não;
• conquista de uma nova fonte de oferta de
matérias-primas
ou
de
bens
semimanufaturados, independentemente de
essa fonte já existir ou não;
• estabelecimento de uma nova organização de
qualquer indústria, como a criação ou a ruptura
de uma posição de monopólio.
Mais recentemente, a Comissão Européia
apresentou, no Livro Verde Sobre Inovação, os
seguintes aspectos em torno do termo
“inovação”:
• uma renovação da gama de produtos e
serviços e dos mercados associados;
• uma criação de novos métodos de produção,
de aprovisionamento e de distribuição;
• uma introdução de alterações na gestão, na
organização do trabalho, bem como nas
qualificações dos trabalhadores.
Segundo Mitchell (2001), as tecnologias estão
em constante alteração e evolução, pressionadas

pelas forças da competição no mercado ou da
necessidade de atender às carências da
sociedade.
Esse
processo
também
é
denominado inovação.
Em linha com essas perspectivas conceituais e
buscando contextualizá-las à análise de
classificação das soluções de inclusão digital que
se encontram no estado-da-arte, adotou-se a
seguinte taxonomia:
• inovação em produtos: é a utilização de novos
insumos que geram um novo produto ou uma
melhor qualidade de um produto, visando
atender às necessidades dos usuários de uma
iniciativa;
• inovação em métodos ou processos: é uma
nova
combinação
de
recursos
e
procedimentos que levam a um novo método
ou um novo processo interno à iniciativa;
• inovação
em
gestão:
mudanças
de
procedimentos ou rotinas (conjunto de
procedimentos) gerenciais, da estrutura
organizacional ou da orientação estratégica.
Além de incorporar novos insumos ou rotinas, ou
mesmo uma nova combinação de recursos, uma
experiência só é caracterizada como inovadora
quando reúne condições para atender a uma
determinada necessidade de inclusão, ou seja,
transformar, em alguma medida, a realidade
econômica ou social do maior número de
pessoas, por meio de barateamento, facilitação e
flexibilização do uso das TICs pela sociedade.
Coube identificar, essencialmente, em cada
experiência, se há um arranjo original de
elementos tecnológicos ou organizacionais que
compõem uma solução e se há elementos ou
características originais capazes de produzir
resultados diferenciais quando comparadas com
as demais experiências.
Desse modo, as experiências são classificadas
como estado-da-arte em função do grau de
inovação que incorporam ao promover resultados
diferenciais, conforme detalhado a seguir (Seção
3). Na presente análise, o grau de inovação foi
avaliado para cada nível da tipologia de inclusão
digital apresentado na Subseção 2.1, ou seja,
disponibilidade de acesso, acessibilidade e
usabilidade, inteligibilidade, participação na
sociedade informacional, além dos aspectos de
apoio e gestão.
2.3 Graus de inovação em inclusão digital
As soluções inovadoras foram classificadas de
acordo com três graus de inovação:
• incremental: é aquela em que ocorre o
aprimoramento de características observadas
em relação à parte expressiva das
experiências existentes, em pelo menos um
dos níveis de inclusão digital, sem acréscimo
de novas características;
• distintiva: caracteriza-se pelo fato de a
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experiência, ainda que possua um conjunto de
características
idênticas
às
de
parte
expressiva das experiências correntes,
apresentar uma série de atributos que
introduzem novas características ou funções;
• ruptura: caracteriza-se por uma diferenciação
completa com relação a características
observadas em parte expressiva das
experiências existentes, para a satisfação de
uma dada necessidade.
3

Metodologia para classificação das
experiências

Conforme detalhado em Marques et al. (2006), o
processo de classificação das experiências,
quanto à apresentação de soluções em estadoda-arte, transcorre em duas etapas.
Na primeira etapa, a partir de um conjunto de 46
experiências, foram destacados os objetivos, o
tipo de serviço oferecido e a infra-estrutura
utilizada de tecnologia de informação e de
telecomunicações. A partir de suas principais
características, as iniciativas mapeadas foram
classificadas de acordo com uma taxonomia de
níveis
de
inclusão
digital
apresentada
previamente na Seção 2. Foi selecionado um
conjunto representativo de experiências de
inclusão digital, a partir do levantamento
supracitado, destacando-as de acordo com o tipo
de
solução
de
telecomunicações
que
apresentam.
Essa filtragem, realizada por meio de indicadores
de avaliações apresentados na Tabela 1, visa
centrar o foco em algumas experiências cujas
características estão mais próximas dos
objetivos do público-alvo estabelecidos para o
Projeto STID.
Tabela 1 Indicadores para avaliação de
experiências de inclusão digital
Participação na sociedade informacional

• Produção de conteúdo
• Divulgação de conteúdo
• Existência de treinamento que aprimore habilidades específicas
Inteligibilidade

• Alfabetização digital
• Existência de treinamento para necessidades especiais (parciais ou
totais)

• Existência de recursos que atendam usuários não alfabetizados
• Disponibilização de monitores que auxiliam usuários
• Disponibilização de ferramentas e material didático lingüisticamente
adequado
Usabilidade/Acessibilidade

• Existência de recursos que atendam as necessidades

(parciais ou
totais)
• Existência de características que facilitam o uso das tecnologias
digitais
• Disponibilização de recursos para adequação quanto à ergonomia
Meios de acesso
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Redes

Terminal

• Cobertura
• Taxa de transmissão
• Custo de implementação

• Custo do modem

Apoio e gestão de iniciativas

• Divulgação

de informações que contribuam para a implantação,
difusão e gestão de experiências de inclusão digital

Uma vez estabelecidos os indicadores de
avaliação das iniciativas, foi necessário definir as
regras de pontuação, cuja gradação é
apresentada na Tabela 2.
Tabela 2 Pontuação dos indicadores
Grau de atendimento

Valor quantificado

SC (satisfaz completamente)

2

S (satisfaz parcialmente)

1

NS (não satisfaz)

0

NA (não se aplica), ND (não disponível)

0

Essas experiências foram analisadas, a partir de
dados secundários, quanto ao tipo e grau de
inovação que apresentam em cada um dos
níveis da tipologia de inclusão e nos aspectos de
apoio e gestão mencionados. Com relação a
esses aspectos, foram consideradas ações e
características inovadoras em termos de
sustentabilidade e difusão da experiência, por
exemplo fomentar parcerias e promover
intercâmbio entre iniciativas. As ações que
contribuem para a difusão são aquelas que
permitem ampliar o número de localidades, de
entidades e de usuários participantes da
experiência. Nessa primeira avaliação, foram
selecionadas 26 experiências.
Na segunda etapa, as análises de cada
experiência foram agrupadas em um quadro
sinóptico, conforme Tabela 3, com o intuito de
classificá-las em função do estado-da-arte. As
experiências que se enquadraram nessa
condição são as dotadas de alguma inovação
classificada como sendo de ruptura em pelo
menos um nível da tipologia de inclusão ou de
alguma inovação distintiva em um dos níveis de
acessibilidade e usabilidade e de inteligibilidade.
Esses dois níveis de inclusão mencionados
englobam barreiras e necessidades típicas do
público-alvo deste projeto, ou seja, pessoas com
baixo nível de letramento (analfabetos plenos e
funcionais) e pessoas com algum tipo de
deficiência física, sensorial ou motora.
Com isso, busca-se cobrir um leque maior de
inovações referentes sobretudo a esses níveis,
mesmo que não sejam de ruptura, e ampliar o
processo de aprendizagem do projeto no tocante
à concepção e ao desenvolvimento de soluções
para inclusão digital, em especial desse públicoalvo.
A título de exemplo, as experiências genéricas,
designadas como Experiência 1 e Experiência 2,
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cujas análises são sintetizadas na Tabela 3, são
consideradas
no
estado-da-arte
por
apresentarem uma inovação de ruptura (R) em
pelo menos um dos níveis de inclusão digital.
Por sua vez, a Experiência 3 também é
considerada no estado-da-arte, pois possui uma
inovação distintiva (D) no nível de usabilidade e
acessibilidade.
Já a Experiência 4 é considerada no estado-daarte por apresentar duas inovações distintivas no
nível inteligibilidade, embora apenas uma
inovação distintiva nesse nível fosse suficiente
para classificá-la como tal.
Por fim, a Experiência N não é considerada no
estado-da-arte, pois não apresenta nenhuma
inovação radical e nenhuma inovação distintiva
nos níveis de usabilidade e acessibilidade e de
inteligibilidade.

I

Experiência 2

R, D, I

Experiência 3

D, I

R, I

D, I

Experiência 4
Experiência N

Apoio e gestão

Usabilidade e
acessibilidade

R

Sociedade
informacional

Disponibilidade
de acesso

Experiência 1

Inteligibilidade

Experiências

Tabela 3 Atributos da análise utilizados para
identificar as inovações

D, I

D

D, D
D

I

I

D, D

Algumas experiências foram classificadas quanto
ao que apresentam em estado-da-arte, conforme
Tabela 4. As experiências que ilustram a
aplicação da metodologia de análise são: Ouro
Preto: Cidade Digital, Piraí Digital, Telecentro
Instituto Efort, Tiradentes Digital e Todos Nós.
Trata-se daquelas cujas visitas em campo já
foram empreendidas e, portanto, os dados
primários coletados permitiram validar e ampliar
as informações obtidas de fontes secundárias.
É importante ressaltar que o caráter da
classificação das experiências não tem o
propósito de julgar o mérito, a utilidade ou a
eficiência das experiências.

Ouro Preto: Cidade Digital
Piraí Digital

Todos Nós

Apoio e gestão

Sociedade
informacional

Inteligibilidade

R

D

D, R

Telecentro Instituto Efort
Tiradentes Digital

Usabilidade e
acessibilidade

Disponibilidade
de acesso

Experiências

Tabela 4 Experiências consideradas no estadoda-arte

D, D

R

D
I

R
D, D

4

Síntese dos resultados

Todo esse processo de classificação e análise
leva a um aprendizado em termos de iniciativas e
soluções de inclusão digital. Uma síntese desse
aprendizado é apresentada na Tabela 4.
4.1 Visitas e características das soluções em
estado-da-arte
Ouro Preto: Cidade Digital
Durante a visita à cidade de Ouro Preto,
verificou-se que a experiência utiliza uma
estação radiobase WiMAX para a cobertura da
região urbana do município, provendo acesso à
Internet aos laboratórios de informática de cinco
escolas públicas municipais e do Núcleo de
Tecnologia Educacional da Prefeitura Municipal.
Outra antena está sendo utilizada para realizar
estudos relacionados à transmissão WiMAX
ponto-a-ponto, provendo acesso remoto à cidade
de Mariana em um link de aproximadamente
13 km.
Uma das razões do uso da tecnologia sem fio
WiMAX, verificada na visita in loco, é a
necessidade de preservação do patrimônio
histórico e da identidade visual do município. De
fato, as características técnicas da tecnologia
WiMAX favoreceram o provimento de acesso à
Internet em condições de topografia irregular,
como é o caso de Ouro Preto, afetando de forma
reduzida a infra-estrutura da cidade. Verificou-se
também que a experiência vem realizando
diversos estudos, de forma pioneira, explorandose a variedade possível de configurações da rede
WiMAX,
característica
que
classifica
a
disponibilidade de acesso da experiência como
inovação de ruptura.
Com relação aos aspectos de apoio e gestão,
verificou-se, durante a visita, que as parcerias
público-privadas entre a Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), a Prefeitura de Ouro Preto, o
Ministério da Educação, a Intel e outras
instituições foram fundamentais para a garantia
da implantação e da sustentabilidade da
experiência, o que a caracterizou como inovação
distintiva. Verificou-se que a experiência estuda a
viabilidade de um modelo de negócios, baseado
em parcerias público-privadas, que combine a
exploração comercial de parte da banda provida
pela infra-estrutura instalada e o provimento de
acesso às escolas e outros órgãos públicos do
município.
Outra inovação, observada apenas in loco, foi a
utilização das TICs na educação, permitindo que
alunos dos ensinos médio e fundamental das
escolas públicas tenham acesso à Internet e às
novas tecnologias de ensino, criando modelos e
metodologias replicáveis, bem como aplicando
um programa de treinamento e capacitação de
professores em informática.
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