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São Paulo, 31 de julho de 2000
Senhor Presidente
A ELETROS - Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - vem, pela presente e
em atenção à Consulta Pública 237 de 02.06.00, desta Agência sobre "TV Digital" , reiterar perante V.Sa.
as posições manifestadas no documento OF.PRES.082/00, de 25 de abril do corrente ano, anexo a esta,
quando apresentou de forma concisa e objetiva o pensamento dos fabricantes de televisores sobre a
implantação da TV Digital no Brasil.
A ELETROS propõe-se, acima de tudo, no encaminhamento do assunto, a defender os interesses do
consumidor brasileiro, em última análise, o destinatário do sistema em vias de implantação e
responsável pela existência da própria industria.
Analisando as opções dos sistemas digitais disponíveis mundialmente, consideramos que qualquer
decisão baseada unicamente nos testes até aqui realizados implica em alto risco, por não analisar as
conseqüências dos outros itens citados em nossa carta, que poderiam acarretar ônus de longo prazo ao
consumidor;
Entende a ELETROS que a decisão sobre o sistema a ser implantado deve assegurar que:

• o consumidor possa adquirir receptor para TV Digital como hoje adquire a TV analógica.
• o aparelho de TV Digital receba livremente o sinal de todas as emissoras que transmitam

o sinal digital, como a TV analógica de hoje recebe o sinal analógico de todas as
emissoras.

• o consumidor tenha ampla escolha de modelos e fabricantes e,
• o consumidor receba as transmissões sem ter de pagar taxas ou mensalidades.

Historiando, de abril até esta data, 31 de julho, a ELETROS esteve presente a reuniões com V.Sa. e em
outras reuniões com os Ministérios das Comunicações, do Desenvolvimento, Industria e Comércio e da
Ciência e Tecnologia, expondo de forma objetiva e transparente a posição da Entidade e se colocando à
disposição para o encaminhamento das definições apontadas, como necessárias antes da decisão final
sobre o Sistema a ser adotado.
Sendo estas as considerações que gostaríamos de apresentar, deixamos expressa nossa preocupação
com uma definição de sistema sem as respostas às questões acima relatadas e reiteramos nossa
disposição de seguirmos colaborando de maneira efetiva para que a implantação de TV Digital no Brasil
seja um benefício para nossos consumidores dentro de um passo de avanço tecnológico resultante do
esforço do Governo, das Indústrias e Emissoras de televisão.
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