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SET e W3C assinam convênio para fortalecer 
radiodifusão brasileira

Autorizada operação de mais 316 retransmissoras

C
om trabalhos complementa-
res e objetivos comuns, a SET 
e o W3C/MIT – consórcio in-
ternacional que trabalha para 

desenvolver os padrões da web – as-
sinaram um convênio de cooperação 
para fortalecer a radiodifusão brasi-
leira. A primeira repercussão prática 
da parceria poderá ser vista no SET 
EXPO 2015 no qual haverá um deba-
te sobre web e TV com participação 
de membros do W3C.
A entidade dedica-se à implemen-

tação de ações voltadas ao setor de 
Broadcast no ecossistema web; a 
SET é uma associação técnico-cien-
tífica formada por profissionais e 
empresas, sendo um polo de difusão 
de conhecimentos nos campos da 
televisão, rádio, telecomunicações, 
internet, cinema e novas mídias. 
“É importante trazer o debate so-

bre os padrões da Internet — como 
HTML 5.1 e Web TV –, para o SET 
EXPO, pois assim poderemos criar 

oportunidade de integração entre as 
novas mídias e a TV”, diz Rodrigo 
Arnaut, presidente da EraTransmidia 
e vice-diretor de TV por Assinatura e 
Novas Mídias da SET.
Para o W3C, o acordo é uma ma-

neira de se inserir mais profunda-
mente no País. “Temos como prin-
cipal objetivo nesta parceria com a 
SET estabelecer um canal sólido de 
relacionamento com o setor de TV e 
broadcast no Brasil, expandindo o 
debate global sobre padronizações 
da web às principais empresas brasi-
leiras”, disse Alexandre Furtado, bu-

siness development leader do W3C. 
Dessa forma, defende Furtado, será 
possível acrescentar novas mídias e 
tecnologias à TV Digital. “Esperamos, 
juntos, dar um passo importante 
para o desenvolvimento tecnológico 
e o futuro da televisão no Brasil e no 
mundo.”
O W3C/MIT (World Wide Web Con-

sortium) é uma comunidade inter-
nacional fundada por Tim Berners-
Lee, inventor da WWW. Atualmente 
tem sua sede dentro do Instituto  
de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT). Conta com 385 membros entre 
empresas, órgãos governamentais, 
universidades e organizações inde-
pendentes, atua criando padrões 
de protocolos de internet como o 
HTML5. Entre as diversas empresas 
globais filiadas ao W3C estão NAB, 
BBC, NHK, NTT, Bloomberg, Netflix, 
Apple, Facebook, Google, Intel, Dolby 
Labs, Twitter, Disney, AT&T, Telefôni-
ca e Comcast. 

O
Ministério das Comunicações autorizou o funcionamento de 
mais 316 retransmissoras de TV (RTVs) nos estados de Alagoas, 
Paraíba, Paraná, Minas Gerais e Sergipe. Iniciativa faz parte 
da força-tarefa para regularizar a situação das emissoras que 

funcionam sem autorização. As estações deverão começar a operar no 
prazo de até 12 meses.
Com as autorizações, o MiniCom quer regularizar a situação de emisso-

ras que funcionam sem autorização, sanando pendências na documenta-
ção e dando oportunidade para novos interessados em prestar o serviço.
A ação, instituída pela portaria nº 282, de 25 de setembro de 2013, 

integra o acordo de cooperação celebrado entre o MiniCom e a Anatel, 
em novembro de 2012, com o intuito de garantir à população o acesso 
à programação transmitida pelo serviço de RTV, além de estabelecer 
parâmetros para a fiscalização do setor.
Até agora, a iniciativa já autorizou 1.800 retransmissoras de TV em todo 

o território nacional, das quais, 694 em Minas Gerais; 450 no Paraná; 
400 na Bahia; 140 em Sergipe; 88 em Alagoas; e 28 na Paraíba. 

Primeiro fruto da parceria será apresentado durante o SET EXPO, 
com uma discussão sobre as conexões entre web e TV
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