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Objetivo: Apresentar de modo claro e objetivo o caráter social e os impactos da TV
Digital para a sociedade brasileira . Apresentar um breve histórico do nascimento da
televisão no Brasil e no mundo, da sua concepção à sua versão atual mais atual.
Metodologia: Foi usado um livro técnico como principal fonte de pesquisa, sendo ele:
Televisão Digital, Marcelo Sampaio de Alencar e que se encontra em sua primeira
edição. E também são usados artigos científicos, teses, monografias, sites técnicos para
complementar os assuntos abordados no livro. Resultados: Uma vez que 70% da
população brasileira não tem acesso à internet, o Sistema de Televisão Digital nacional
foi desenvolvido para levar com exatidão à toda sociedade as funções de um
computador, como entrada ao e-mail, serviços on-line, conteúdo de serviços públicos,
como saldos do FGTS, consultas médicas agendadas, educação interativa, que é a
recepção de serviços de educação à distância por meio da  TV interativa, T-voto, que
inclui a TV digital na cidadania, propondo um acesso a canais públicos e estatais. E
como decorrência de tudo isso, haverá, inclusive uma diversidade cultural do país,
maior absorção de informações, entretenimento e a estimulação do amplo
desenvolvimento social, cultural, político, econômico e educacional. Há também as
vantagens técnicas como o aumento da qualidade de imagem e som. Fácil acesso à
recepção dos sinais digitais que poderão acontecer em carros, ônibus, metrôs,
gratuidade no recebimento das programações de TV aberta em aparelhos portáteis.
Além de tudo, interatividade, possibilitando ao telespectador um conteúdo multimídia
acessório aos programas de televisão. Conclusão: O SBTVD tem como principal
escopo a inclusão digital, sendo assim distinto dos demais, sendo utilizado neste
caráter em apenas alguns países da Europa. Esse sistema objetiva antes de tudo a
melhora das condições de vida das pessoas com o auxílio da tecnologia.
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