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I. Introdução

A Advanced Television Systems Committee (ATSC) tem a satisfação de responder a várias
contribuições apresentadas em 18 de junho de 2001 à Consulta Pública 291 da Anatel.  Esta
última oportunidade de tecer comentários a respeito das considerações de outros
interessados faz parte do meticuloso e sério processo utilizado pela Anatel para a escolha de
um padrão de TV Digital (DTV) para o Brasil.

Aproveitamos esta oportunidade para esclarecer ou corrigir algumas informações
constantes dessas considerações de outros interessados à Consulta Pública 291. Desejamos
deixar claro que não necessariamente endossamos as contribuições que não sejam
mencionadas no texto que apresentamos. Muitos dos nossos comentários se referem ao
nosso documento original de 18 de junho de 2001, a que nos referiremos ao longo de todo
este documento como “Comentários da ATSC” ou “nossos Comentários”.  Esse documento
encontra-se disponível em português na Anatel e em inglês e português no site da ATSC –
www.atsc.org.



1750 K Street NW, ♦ Suite 1200 ♦ Washington DC 20006 ♦ www.atsc.org
TEL (202) 828-3130 ♦ FAX (202) 828-3131 ♦ rgraves@atsc.org

2

II. Situação dos Estados Unidos

Gostaríamos inicialmente de corrigir certas percepções e entendimentos errôneos a respeito
da situação da TV Digital nos Estados Unidos.

A. O padrão único dos Estados Unidos

Em primeiro lugar, deve-se deixar claro que o Padrão ATSC de TV Digital, inclusive o
sistema de transmissão VSB, é e continuará a ser o único padrão de transmissão terrestre de
TV Digital nos Estados Unidos.  Ao contrário do que sugere a Federação Nacional dos
Jornalistas (FENAJ, página 2) de que alguns radiodifusores dos Estados Unidos estão
usando o sistema COFDM com autorização da Comissão Federal de Comunicações (FCC),
conforme salientamos em nossos Comentários, a FCC dos Estados Unidos reafirmou
unânime e conclusivamente, em 9 de janeiro de 2001, o uso exclusivo do sistema ATSC/8-
VSB para as transmissões terrestres de TV Digital nos Estados Unidos.  (Ver Comentários
da ATSC, Seção II-B.)  Nenhum radiodifusor nos Estados Unidos utiliza o COFDM.
Encontra-se em anexo o Resumo Executivo da decisão da FCC reafirmando o uso
exclusivo do ATSC/VSB.

B. Sucesso comercial e satisfação do consumidor

Contrariamente à afirmação da Transtel (página 1), o sistema ATSC vem tendo de fato bom
desempenho nos Estados Unidos e, ao contrário das reivindicações do DVB (Comentários
do DVB, páginas 12 e 14), as transmissões de TV Digital que utilizam o Padrão ATSC
gozam de considerável sucesso comercial nos Estados Unidos. Por exemplo, um
levantamento realizado no ano passado pela Liga Nacional dos Consumidores mostrou que
os proprietários de TV Digital nos Estados Unidos estão extremamente satisfeitos com o
desempenho dos produtos de TV Digital em seus lares.  De acordo com o levantamento, a
qualidade da imagem da TV Digital mereceu a aprovação de 96% dos consumidores,
enquanto 89% dos proprietários de TV Digital declararam que estavam satisfeitos com a
qualidade do áudio de seu aparelho.  (Ver em anexo comunicado de imprensa da Liga
Nacional dos Consumidores.)

Além disso, conforme foi salientado nos Comentários da ATSC, mais de um milhão de
produtos ATSC de TV Digital foram vendidos até agora nos Estados Unidos e o mercado
de produtos de TV Digital para o consumidor está pronto para crescimento exponencial.
(Ver Comentários da ATSC, Seção III-C).  De fato, segundo a Associação de Eletrônica de
Consumo  (CEA), as vendas das fábricas aos revendedores de produtos de TV Digital
totalizaram aproximadamente 85.000 unidades somente em maio de 2001, um aumento de
quase 200% em relação a maio de 2000, representando mais de US$ 148 milhões em
vendas.  Evidência maior do contínuo e crescente sucesso comercial da TV Digital nos
Estados encontra-se no fato de o investimento dos consumidores estar projetado para
alcançar US$ 5 bilhões no final de  2001.
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Conforme foi detalhado nos Comentários da ATSC (Seção III-C), grande número e
variedade de produtos ATSC de TV Digital acham-se facilmente disponíveis hoje no
mercado.  Por exemplo, 206 modelos de monitores de HDTV e 28 modelos de monitores de
EDTV podem ser encontrados nos Estados Unidos, juntamente com 15 modelos de
receptores integrados de HDTV.  Alguns receptores integrados de SDTV também chegaram
recentemente ao mercado.  Além disso, estão disponíveis 23 modelos de sintonizadores de
TV Digital, bem como uma variedade de placas plug-in para computadores pessoais que
permitem aos usuários receber programas e serviços de TV Digital em seus PCs.  Os preços
de todos esses produtos acham-se em queda constante.  Esse impressionante conjunto de
produtos de 6MHz já existente torna transparente o fato de que os produtores vêem um
grande e crescente mercado para os produtos ATSC de TV Digital.  Essa vasta
disponibilidade de uma ampla gama de produtos ATSC de TV Digital para o consumidor,
por preços cada vez mais módicos, constitui fator chave para a maximização da expectativa
brasileira com relação à introdução da TV digital aberta.  A HDTV é uma aplicação de
importância vital da TV Digital, uma vez que oferecerá aos consumidores brasileiros um
incentivo substancial para a atualização de seus equipamentos e serviços para a tecnologia
digital. Conforme foi detalhado nos Comentários da ATSC (Seções III-C e V-A), o Padrão
ATSC oferece enormes vantagens em relação aos outros padrões de TV Digital nesse
aspecto, já que isoladamente dispõe de uma ampla variedade de equipamentos de HDTV
para o consumidor, a preços cada vez menores.

A despeito de tudo isso, em seus comentários, a Comissão Européia (página 4) compara os
dados de vendas dos Estados Unidos desfavoravelmente com a situação do Reino Unido.
Conforme foi discutido minuciosamente em nossos Comentários (Seção III-C), é como
misturar alhos com bugalhos, uma vez que o serviço oferecido no Reino Unido é um
serviço de TV por assinatura, pago, que oferece múltiplos canais de SDTV e em que, em
troca do compromisso de se tornarem assinantes, os usuários obtêm os receptores
gratuitamente ou de forma  subsidiada pelo provedor do serviço.1  Nos Estados Unidos, por
outro lado, os radiodifusores trabalham para atualizar a qualidade técnica da televisão
aberta e não para introduzir a TV paga.

III. Testes de TV Digital

Constam dos Comentários da ATSC (Seção II-B) amplos comentários sobre os testes de
TV Digital realizados no Brasil, bem como sobre os conduzidos por 30 grandes
radiodifusores dos Estados Unidos. Resumimos uma vez mais alguns pontos desses testes,
com o objetivo de discutir a afirmativa da Transtel (página 1) de que o ATSC não mostrou
bom desempenho nos testes brasileiros, bem como  de refutar as críticas do Projeto DVB
(páginas  2 e 3) aos testes dos radiodifusores dos Estados Unidos.  A ATSC formulou

                                                
1 Conforme salienta a  Set/Abert em seus comentários (página 124), o modelo comercial  de TV Digital por
assinatura do Reino Unido não vem obtendo bons resultados.  Mesmo com sintonizadores digitais
subsidiados, o público parece preferir o serviço convencional de TV paga oferecido via satélite, as taxas de
clientes que não renovam as assinaturas são altas e recentes reportagens na imprensa salientaram questões
fundamentais sobre a viabilidade financeira do serviço básico de TV paga oferecido pelas transmissões
terrestres de TV Digital.
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extensos comentários a respeito dos testes de laboratório e de campo realizados no Brasil e
queremos reiterar aqui que o ATSC/VSB de fato mostrou bom desempenho nesses testes,
exibindo melhor desempenho na parte estatisticamente confiável dos testes de campo e em
geral suplantando o desempenho dos outros sistemas nos testes de laboratório.  Esse
assunto foi minuciosamente discutido nos Comentários da ATSC (Seção II-B), bem como
nas três ocasiões em que a ATSC se dirigiu à Anatel em 2000 a propósito de sua consulta
pública sobre o Relatório da Set/Abert.

A. Testes dos radiodifusores dos Estados Unidos

Cremos que, de qualquer ponto de vista objetivo, os testes realizados no ano passado por
um grupo de 30 grandes radiodifusores dos Estados Unidos proporcionam os dados mais
amplos e confiáveis disponíveis até hoje comparando os sistemas ATSC e DVB.  Além
disso, conforme foi ressaltado nos comentários da Universidade de Campinas (Unicamp,
páginas 3  e 4), os testes dos Estados Unidos reproduziram fielmente as condições do
“mundo real’.  Eles incluíram grande número de locações internas e externas e foram
realizados por quatro emissoras em 250 locais na área de Washington, DC/Baltimore,
representando mais de 5.000 medições, além de 125 locais em Cleveland, Ohio, em
comparação com apenas cerca de 130 locais para apenas dois dos sistemas para a parte
estatisticamente significativa e um número muito menor de locais de teste para outros
aspectos dos testes do Brasil.  Os testes dos radiodifusores dos Estados Unidos, cobrindo
duas áreas metropolitanas e cinco estações de TV Digital, usaram os últimos modelos de
receptor então disponíveis e incluíram medições para antenas externas a 30 pés (9,2 metros)
e 8 pés (2,4 metros), bem como para antenas internas.  Mais importante ainda, os testes
foram realizados por 30 grandes organizações de radiodifusão procurando determinar o
melhor sistema disponível, inclusive várias organizações de radiodifusão que haviam de
início preferido o DVB-T ao ATSC.

Agora, após concluídos, o Projeto DVB tenta desacreditar os testes dos radiodifusores dos
Estados Unidos. Sua argumentação se baseia na alegação de que foi usado equipamento
DVB inadequado e de que nenhum esforço foi feito para determinar por que ou como os
receptores afetavam os resultados. Particularmente, apontam uma anomalia no receptor
COFDM, em que a rejeição dos sinais analógicos fora de banda, dois e três canais abaixo
do canal desejado, media 10 dB menos que o esperado.2  Essa anomalia não ocorreu nas
medições de DTV-para-DTV, e o fabricante do receptor a relacionou ao método do controle
automático de ganho (AGC) de pico empregado.3

O que o Projeto DVB não ressalta é que os radiodifusores dos Estados Unidos solicitaram
deles equipamento adequado e especificações de desempenho para esses testes, mas o
próprio Projeto DVB decidiu não responder aos radiodifusores.  (Ver a carta anexa do
VSB/COFDM Project Group, dos Radiodifusores dos Estados Unidos, datada de 15 de
maio de 2000).  De fato, o programa de testes dos Estados Unidos foi um processo aberto,
                                                
2 Isso se encontra documentado no Relatório de Comparação 8VSB/COFDM, página 20, que se encontra
disponível no site da ATSC:  http://www.atsc.org/VSB_COFDM_Project_Comparison.pdf
3 Ibid, p. 21.
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que solicitou contribuições de todas as partes em todos os estágios.  Constaram do processo
avaliações de laboratório para garantir que os melhores receptores COFDM e VSB
possíveis fossem usados nos testes de campo.  Foi somente depois  de os testes terem sido
concluídos e os resultados publicados que o Projeto DVB suscitou questões sobre o
receptor COFDM.  Na verdade, foram feitas todas as tentativas para assegurar que o melhor
equipamento DVB possível fosse usado nos testes dos Estados Unidos, e o receptor
COFDM agora sendo questionado foi considerado pelos condutores do teste o melhor
receptor então disponível.  (Ver a carta anexa do Projeto VSB/COFDM, datada de 26 de
janeiro de 2001).  Ironicamente, embora o Projeto DVB reivindique que equipamento DVB
inadequado foi usado nesses testes, o mesmo modelo de receptor DVB usado nos testes dos
radiodifusores dos Estados Unidos foi posteriormente recomendado para Taiwan e usado
em testes comparativos ali conduzidos.

A despeito dessas queixas post factum infundadas por parte do Projeto DVB quanto aos
testes dos Estados Unidos, o fato é que, com base nos resultados dos testes dos
radiodifusores americanos, a comunidade radiodifusora dos Estados Unidos e
posteriormente a FCC dos Estados Unidos concordaram em encerrar o debate sobre a
possibilidade de inclusão do COFDM no Padrão de TV Digital dos Estados Unidos e em
unanimemente reafirmar o ATSC/VSB como o único padrão de TV Digital para
transmissão terrestre nos Estados Unidos.

B. Outros testes comparativos

O Projeto DVB também alega que os testes dos radiodifusores dos Estados Unidos foram
os únicos testes comparativos a mostrar um resultado satisfatório para o Padrão ATSC.
Isso simplesmente não é verdadeiro.  Por exemplo, conforme indicado acima e exposto nos
Comentários da ATSC (Seções II-A e II-B), o sistema ATSC/VSB superou o desempenho
do DVB-T na primeira rodada de testes no Brasil quando realizados com a mesma taxa de
dados4.  Além disso, em testes realizados em  Cingapura, o ATSC foi considerado melhor
em comparação com o DVB e o ISDB quanto a robustez  de sinal.  Isso inclui as áreas de:
imunidade a interferência elétrica; cobertura efetiva; eficiência do sinal transmitido;
recepção interna; desempenho de canal adjacente; e desempenho de co-canal.  Essa
informação pode ser obtida da Autoridade de Radiodifusão de Cingapura em sua tabela de
classificação do padrão de  TV Digital no site
http://www.sba.gov.sg/work/sba/scene.nsf/pages/dtvrank. Também os testes comparativos
entre os sistemas ATSC e DVB realizados na Austrália mostraram a boa recepção do ATSC
em maior número de locais e em geral com uma margem 4 dB maior.

                                                
4 O Relatório da Set/Abert, de abril de 2000, mostrou que, quando dados reais foram utilizados, o DVB-T no
modo 2k teve desempenho significativamente pior do que o sistema ATSC/VSB.  Isso pode ser verificado nos
gráficos A9 e A11 do Relatório.  As curvas para os sistemas DVB-T 8k e ISDB-T nesses gráficos representam
dados extrapolados e não resultados reais de medição de 127 locações como representam as curvas do ATSC
e do DVB-T 2k.
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Gostaríamos, finalmente, de corrigir a alegação do DVB (página 14) de que todos os países
que avaliaram sistemas com critérios definidos, levando em conta questões comerciais e
técnicas, chegaram à conclusão de que o DVB é o melhor sistema.  Essa afirmação é
errônea, conforme ficou demonstrado nas decisões a que se chegou nos Estados Unidos,
Canadá, Argentina e Coréia do Sul.  Além disso, conforme se destacou acima, os testes dos
radiodifusores dos Estados Unidos proporcionaram incomparavelmente os mais amplos e
extensos conjuntos de dados para avaliação e comparação dos sistemas de TV Digital e,
naturalmente, nos últimos 13 anos as decisões sobre um padrão de TV Digital terrestre nos
Estados Unidos levaram em conta fatores múltiplos, inclusive os técnicos e comerciais.
Com a participação de radiodifusores, fabricantes e reguladores, o sistema ATSC/VSB foi
reafirmado como o padrão de TV Digital mais adequado para os Estados Unidos.  O Projeto
DVB parece ver grande virtude em qualquer avaliação que tenha como resultado a escolha
de seu sistema, mas desconsidera completamente qualquer processo que apresente resultado
diferente.  Em todo caso, cremos com firmeza que a Anatel seja totalmente capaz de
escolher o que for melhor para o Brasil, com base em sua própria avaliação dos fatos e
dados, sem qualquer consideração indevida das escolhas que outros países possam ter feito
por várias e diferentes razões.5

IV. Desempenho técnico do ATSC

Conforme foi explicado nos Comentários da ATSC, o Padrão ATSC de TV Digital oferece
grandes vantagens técnicas.  Por isso mesmo, é importante restabelecer a verdade sobre
algumas infundadas críticas de caráter técnico a ele formuladas em outros comentários.

A. Recepção externa

A Set/Abert indevidamente alega (páginas 141 e 142) que a recepção de alta definição com
antenas externas seria seriamente limitada no sistema ATSC em lugares como o centro de
grandes cidades. Esse comentário generalizado não tem o respaldo de qualquer teste de
campo. De fato, em abril de 2001, o Relatório do CPqD mostra que o ATSC não é
prejudicado em condições de sinal forte perto dos transmissores no centro de São Paulo.  O
gráfico 4.2.9 desse relatório mostra que não há casos em que o ATSC falhe em condições
de sinal forte.  Isso é coerente com todos os outros testes de campo e confirmado pelos
testes dos radiodifusores dos Estados Unidos.

B. Recepção interna

                                                
5 Além disso, deve-se destacar que o ATSC superou o desempenho do DVB em programas de testes na
Austrália e em Cingapura.  Esses países escolheram o DVB por outras razões, inclusive a falta de
equipamento ATSC de 8 MHz prontamente disponível em Cingapura – ou de equipamento de 7 MHz no caso
da Austrália.  Essa lógica sugeriria que o Brasil e outros países que usam 6 MHz não devem optar pelo DVB,
uma vez que não há produtos de 6 MHz comercialmente disponíveis.
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A Set/Abert também menciona (página 142) que há um problema de recepção interna a ser
resolvido com relação ao Padrão ATSC.  Essa declaração sugere que a Set/Abert não está
totalmente atualizada no que diz respeito ao padrão de desempenho do ATSC,
particularmente com relação ao melhor desempenho que vem sendo obtido com os
receptores VSB melhorados.  Os testes dos radiodifusores dos Estados Unidos realizados
no final de 2000, usando os melhores receptores então disponíveis, mostraram que em
várias cidades e com diferentes transmissores, o sistema VSB superou o desempenho do
COFDM na recepção interna.  Os radiodifusores dos Estados Unidos concluíram que o
maior impedimento à recepção interna é a intensidade do sinal e que a vantagem de 4 dB do
ATSC/VSB em relação ao DVB-T no limiar da relação sinal-ruído foi um fator
fundamental no melhor desempenho do ATSC na recepção interna. Também é importante
reconhecer que outros consideráveis melhoramentos foram obtidos nos receptores VSB
após a realização dos testes dos radiodifusores dos Estados Unidos no ano passado.

C. Reúso de freqüências

A Set/Abert está equivocada também em sua afirmação (página 142) de que o reúso de
freqüências seria seriamente limitado no Padrão ATSC.  Ao contrário, a capacidade de
reusar freqüências é uma das grandes vantagens do sistema ATSC. Considerando a
vantagem de 4 dB do sistema ATSC no limiar da relação sinal-ruído, os transmissores que
usam a mesma freqüência podem estar mais próximos uns dos outros sem provocar
qualquer interferência prejudicial.  Para o Brasil, isso significa a possibilidade de co-
existência de maior número de radiodifusores usando o Padrão ATSC, uma vantagem
particularmente importante durante o período de transição da transmissão analógica para a
digital.  Além disso, os repetidores on-channel do ATSC (OCR) podem proporcionar
extensão de cobertura aos radiodifusores.  Para mais informações sobre a importância e a
capacidade dos OCR, ver os Comentários da ATSC, Seção IV-A.

D. Planejamento de canais

Discordamos veementemente da alegação da Set/Abert (páginas 21 e 22) de que há pouca
diferença entre os três sistemas no que diz respeito a planejamento de canais.  Conforme
descrevemos minuciosamente nas três vezes em que nos dirigimos à Anatel em  2000,
apresentando comentários sobre o Relatório da Set/Abert, e conforme foi discutido em
maior profundidade nos Comentários da ATSC sobre esse procedimento, em comparação
com os outros sistemas, o ATSC garante uma utilização mais eficiente do espectro e é mais
capaz de proporcionar suficientes consignações de canais de TV Digital para todos os
radiodifusores existentes.  De fato, de acordo com os testes dos radiodifusores dos Estados
Unidos e conforme consta do relatório do Projeto VSB/COFDM, em comparação com o 8-
VSB, o uso do COFDM reduziria o total de espectadores de TV Digital em 5,9% e a área
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de serviço  em 13,9%.6  Para informações mais detalhadas, ver os Comentários da ATSC,
Seção  II, Seção  IX-G e Anexo A.

E. Flexibilidade e  robustez

Também discordamos da afirmação da Set/Abert (página 142) de que o sistema ATSC não
propiciaria flexibilidade e robustez diferenciada, bem como da sugestão pouco criteriosa
em comentários de vários grupos (por exemplo, Comentários da Nokia, página 4;
Comentários da Sony/Panasonic, página 6; e Comentários do Projeto DVB, página 10) de
que o ATSC não conseguirá se adaptar às necessidades do futuro. O sistema de transmissão
VSB foi originalmente concebido com vários graus de robustez, que se acham
documentados na norma ITU J.83.  Hoje, conforme minuciosa descrição constante dos
Comentários da ATSC (Seção IV-C), há várias propostas em consideração para acrescentar
melhoramentos ao sistema de transmissão VSB de forma compatível com os receptores já
no mercado. Todas essas propostas têm por base o sistema 8-VSB e conservam a eficiência
a ele inerente. Embora os sistemas COFDM tenham flexibilidade para operar em diferentes
modos,  todos esses modos são menos eficientes que o VSB em termos de obtenção da taxa
máxima de transmissão de bits para a maioria dos espectadores num determinado nível de
potência. Isso está evidente no quadro A.8.3 dos Apêndices do Relatório do CPqD, de abril
de 2001.

F. Compatibilidade com receptores já disponíveis

Em seus comentários (ver página 144), a Set/Abert sugere que essa compatibilidade com
receptores já no mercado limitará a evolução do ATSC, particularmente com relação aos
melhoramentos nas recepções interna e móvel. De fato, cada geração de receptores VSB
exibiu melhoramentos no que se refere às recepções interna e móvel e os modelos
atualmente em desenvolvimento serão ainda melhores.  A admissão da compatibilidade
“retroativa” em melhoramentos futuros é um critério essencial no planejamento, a fim de
proporcionar desempenho sempre mais elevado e aplicações que não requeiram a troca de
equipamento dos primeiros usuários ou prejudiquem o desempenho dos equipamentos
existentes.

Desde o início, o Padrão ATSC de TV Digital foi planejado tendo em mente a futura
expansão da funcionalidade e o melhoramento do desempenho.  Por exemplo, as várias
opções que neste momento estão sendo avaliadas para melhoramentos no VSB mostram
que ele pode facilmente ser expandido para comportar até mesmo modos mais robustos de
transmissão.  Embora alguns melhoramentos do VSB troquem a taxa de transmissão por

                                                
6 Esses achados são corroborados por um estudo de cobertura na cidade de Nova York, com base em dados da
Abeert/Set, que mostraram que o sistema ATSC/VSB proporciona estações com maior cobertura do que o
sistema DVB/COFDM.  De fato, conforme é apontado nos Comentários da ATSC (Anexo  A, Seção 3.11), de
acordo com esse estudo, realizado pelo engenheiro Jules Cohen, em comparação com o VSB, uma mudança
para o COFDM teria como conseqüência uma perda de quase dois milhões de espectadores das estações
desejadas de TV Digital.
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maior robustez, esses modos mais robustos de transmissão irão proporcionar uma
combinação de taxa de transmissão e limiar de relação sinal-ruído melhor que qualquer um
dos modos do COFDM.7

G. Compatibilidade de idiomas

Outra afirmação feita pela Set/Abert (página 96) diz respeito à suposta falta de fontes de
texto para caracteres em português e espanhol nos serviços de EPG e closed caption.  Os
Comentários da ATSC (Seção IV-E, nota de rodapé 38) descrevem a inclusão da ISO 8859-
1 para caracteres latinos no Padrão ATSC, bem como condições de expansão para o
fornecimento de caracteres especiais quando necessário, assegurando assim pleno suporte
para aos idiomas português e espanhol, entre outros.

A Set/Abert também traz à tona (página  97) a necessidade de adaptação de firmware para
apoio a idiomas com on screen displays (OSD).  Uma vez mais, isso não dá margem a
preocupações, uma vez que é muito comum nos projetos de receptores hoje incluir
múltiplos idiomas para exibição no monitor.  Trata-se de questão insignificante com
respeito aos custos, à complexidade ou à disponibilidade  do receptor.

H. Inovação

Discordamos da alegação do DVB (página 2) com relação a inovação.  De fato, o ATSC, o
ISDB e o DVB inovaram em vários aspectos do desenvolvimento de padrões de TV
Digital.  Em algumas áreas, o ATSC assumiu a liderança.  Em outras, tomamos por base
alicerces estabelecidos por diferentes organizações. Isso vale também para o ISDB e o
DVB.

Em suma, o sistema ATSC apresenta enorme capacidade para evoluir, para incorporar
mais funcionalidade e para melhorar ainda mais seu desempenho.  Para mais detalhes
sobre as vantagens técnicas, a flexibilidade e o desempenho do sistema ATSC, ver a Seção
II-B e a Seção IV dos Comentários da ATSC.

V. Fatores de mercado

A. Interoperabilidade

Em seus comentários, o Projeto DVB alega (página 12) que o DVB-T é interoperável com

                                                
7 Os melhoramentos e as extensões do Padrão ATSC de TV Digital não são limitados ao sistema de
modulação. Por exemplo, diversas comissões também trabalham no desenvolvimento de outras possibilidades
do sistema ATSC em várias áreas, inclusive difusão de dados e Digital television Application Software
Environment (DASE).  Ainda como exemplo, conforme foi mencionado na Seção IV-H dos Comentários da
ATSC, o Padrão DASE proporciona um ambiente de software comum para aplicativos interativos nos
receptores dos consumidores.
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os sistemas de satélite e de cabo utilizados no Brasil e que o DVB opera em escala global.
Usando a mesma denominação “DVB” em múltiplos padrões (DVB-S, DVB-T, DVB-C
etc.), o DVB reivindica compatibilidade e cobertura universal.  Também afirma ser
perfeitamente compatível com as redes existentes e, por conseguinte, minimizar os custos
da transição para o sistema digital.  Essas afirmações erroneamente sugerem que o Padrão
DVB oferece maior interoperabilidade que o Padrão ATSC.

Nomes comuns não conferem, por si mesmos, maior interoperabilidade.  Com efeito, a
combinação de serviços terrestres, por cabo e por satélite em implementações de receptores
simples pode ser efetuada de maneira mais fácil e menos dispendiosa com o esquema de
modulação ATSC/VSB do que com o esquema de modulação DVB/COFDM.  Além disso,
o intercâmbio de programas de várias mídias de prestação de serviço é pelo menos tão fácil
de realizar com o Padrão ATSC e os padrões afins de cabo e satélite usados nos Estados
Unidos quanto com a família de Padrões DVB.  Não obstante o uso de nomes comuns para
a família de padrões DVB, o Padrão DVB não assegura nenhum grau mais elevado de
interoperabilidade que o Padrão ATSC.

A reivindicação da escala global por parte do DVB também é enganosa.  Embora o Brasil e
outros países possam utilizar o DVB-S para transmissões por satélite, a realidade é que o
padrão DVB-T foi adotado apenas em parte do mundo, quase que exclusivamente em
países que utilizam canais de TV de 8 MHz.  Conforme foi explicado minuciosamente na
Seção VI-A dos Comentários da ATSC, o Padrão ATSC oferece economias de escala muito
melhores para países que utilizam banda de 6 MHz, inclusive o Brasil, prometendo muito
mais equipamento, de maior número de fornecedores, a preços mais baixos, especialmente
no que se refere aos equipamentos que oferecem HDTV e decodificação de todos os
formatos.

B. Tamanho do mercado

A Comissão Européia (página 4) e o Projeto DVB (páginas 1 e 12) afirmam que os sistemas
DVB dominam o mercado em todo o mundo e que o DVB opera em escala global.  Na
verdade, os países DVB representam um mercado de 313 milhões de aparelhos de TV,
apenas ligeiramente maior que o mercado da América do Norte, de 278 milhões de
aparelhos.  Isso contradiz a sugestão do DVB (ver página 12) de que ele se acha em
situação favorável para ser adotado em todos os países da América Latina, onde todos os
países utilizam canais de televisão de 6 MHz.  Também se contrapõe à afirmação do DVB
de que a indústria brasileira poderia se beneficiar de mercados potenciais de exportação
com a adoção do DVB (ver página 1), uma vez que não há mercado significativo, e muito
menos economias de escala, para produtos DVB de 6 MHz.  A esse respeito, concordamos
com a Sony/Panasonic (página 4), com a Unicamp (página 11) e mesmo com o próprio
DVB (ver página 11) no sentido de que o Brasil deve evitar um sistema singular ou híbrido.
Ao mesmo tempo, conforme foi observado nos comentários do ATSC (Seção VI-A),
reiteramos nossa posição de que o Padrão ATSC oferece as melhores oportunidades ao
Brasil no que se refere ao crescimento da fabricação local e das exportações.  Somente a
adoção do Padrão ATSC pode criar um mercado de TV Digital de 800 milhões de pessoas
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em todas as Américas.

C. Custos e compatibilidade do equipamento

Com respeito ao equipamento para o consumidor, a Set/Abert argumenta (página 96) que
haveria algumas dificuldades com a importação de dispositivos ATSC dos Estados Unidos,
em virtude de sua incompatibilidade com o PAL-M/PAL-N. Em primeiro lugar, prevemos
que os produtos ATSC seriam predominantemente fabricados no Brasil. Além disso, essa
argumentação é duvidosa, uma vez que a maioria dos novos aparelhos de TV e vídeo
cassete vendidos no Brasil hoje têm transcodificadores PAL-M/NTSC embutidos.  Além
disso, no que diz respeito aos aparelhos de TV mais antigos, sem o transcodificador
embutido, deve-se observar que a produção dos transcodificadores é simples e pouco
dispendiosa e que eles podem simplesmente ser fornecidos com o equipamento.  Com
efeito, o equipamento ATSC requereria muito pouca modificação para uso no Brasil, ao
contrário do equipamento DTV europeu, que requereria várias mudanças de alto custo,
também como salienta a Set/Abert (página 97).

Além das modificações necessárias, também é importante lembrar que os preços e a
disponibilidade de equipamentos para o consumidor dependem em alto grau do padrão
escolhido.  A esse respeito, concordamos com a Harris (página 1) que, em virtude da falta
de escala comercial para o Padrão ISDB, não seria econômico adotar a plataforma ISDB-
T8.  Também concordamos com a Fundação Getúlio Vargas (página 3) no sentido de que as
questões técnicas e econômicas devem ser consideradas simultaneamente para a importante
decisão sobre que padrão de TV Digital adotar.

Finalmente, a preocupação da Set/Abert quanto à corrente de 220V (página 96) é
totalmente desatualizada, pois os aparelhos eletrônicos disponíveis já há algum tempo
utilizam fontes de energia que funcionam na faixa de 100V a 240V.

D. Eficiência da energia

Para os radiodifusores, a transição para a TV Digital será mais fácil e menos dispendiosa
com o Padrão ATSC do que com os Padrões DVB-T ou ISDB-T.  Conforme salientaram os
comentários da Unicamp (página 9), em condições adequadas, e supondo-se que não esteja
prevista a recepção móvel, o Padrão ATSC pode assegurar economias de 3 a 4 dB em
comparação com os Padrões DVB-T e ISDB-T.  Isso é válido não somente para a cobertura
das áreas periféricas, mas também para a recepção em áreas internas em que o cálculo da
atenuação e do ganho de antena são fatores de grande importância.

Com sua pouca exigência de potência, que consiste na necessidade de 2 dB a menos e sua
vantagem de 4 dB no limiar da relação sinal ruído, o sistema ATSC/VSB requer

                                                
8 A Harris faz essa observação com relação ao equipamento de transmissão, mas ela também se aplica com
igual ou maior força ao equipamento para o consumidor.
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transmissores muito menos potentes e custos muito mais baixos de operação de
transmissores do que os outros dois sistemas.  De fato, o sistema ATSC/VSB requer apenas
40% da energia requerida pelos sistemas japonês e europeu para conseguir a mesma
cobertura a taxas de transmissão iguais. Assim, o padrão ATSC oferece considerável
economia com respeito ao consumo de energia e aos custos operacionais de cada
radiodifusor.

Essa economia de energia com o Padrão ATSC não é insignificante.  Como exemplo,
vamos considerar um transmissor com 10 kW (quilowats) de potência de saída. Seriam
consumidos entre 20 e 40 kW no sistema ATSC; e entre 50 e 100 kW no COFDM.  Por
esse motivo, o uso do COFDM acarretaria um aumento no consumo de energia anual de
262.800 a 525.600 kWh. Do ponto de vista financeiro, com base no custo atual da
eletricidade de baixa voltagem no Brasil, de R$ 0,2123417 por kWh (quilowatt-hora), isso
levaria  a um aumento de custo anual de R$ 55.803 a R$ 111.606 por transmissor com o
COFDM.  Num ambiente em que a energia seja um bem escasso, essas diferenças não
poderão ser ignoradas ou facilmente descartadas como “custo do negócio”.  De fato, para
países como o Brasil e os Estados Unidos, que agora experimentam escassez de energia, a
eficiência energética do sistema de TV Digital ATSC é um importante fator a ser
considerado.

Ampliando esse exemplo, para determinar a economia de energia em todo o país,
examinamos a Potência Efetivamente Radiada (ERP) no Brasil de todos os transmissores
analógicos acima de 10kW, que é de aproximadamente 300 MW (megawatts). Para irradiar
300 MW com um ganho médio de antena de 10 dB seriam necessários 30 MW de potência
de saída de transmissor (TPO).  Para o ATSC, seriam necessários 10 dB menos do que para
o analógico para replicar a cobertura ou 3 MW de TPO total. A replicação da cobertura
com o sistema COFDM exigiria 2,5 vezes mais (4dB) de potência de saída de transmissor,
ou 7,5 MW de TPO.  Usando as várias eficiências anteriormente declaradas, isso requereria
um aumento anual no consumo de energia de 78.840.000 a 157.680.000 kWh. Do ponto de
vista financeiro, isso se traduz num aumento anual de R$16.740.900  a  R$ 33.481.800 nos
custos de energia para o uso do COFDM no Brasil.

Além disso, se for escolhido o Padrão ATSC, poderia também ser mais fácil acrescentar
transmissores de TV Digital às instalações existentes, o que seria muito mais eficaz em
função do custo, do que construir novas instalações para operar em digital.  Isso se deve em
parte à exigência muito menor de potência do ATSC para alcançar cobertura igual ao do
serviço analógico existente.  Isso permitirá a utilização mais imediata das torres de
radiodifusão analógicas existentes para a sustentação das antenas de transmissão ATSC
acrescentadas, conseguindo-se a mesma área de cobertura.9  O transmissor menor de TV
Digital exigido pelo sistema ATSC/VSB significa que este também pode ser acoplado mais
facilmente a instalações existentes, no que se refere à capacidade de abastecimento de
energia elétrica e à capacidade de resfriamento.10  Também foram desenvolvidas técnicas
                                                
9 Essa vantagem do sistema ATSC é minuciosamente discutida nos comentários da ATSC, Seção IV-B.
10 O consumo adicional de energia e o custo de resfriamento não são levados em conta no cálculo no
parágrafo acima.



1750 K Street NW, ♦ Suite 1200 ♦ Washington DC 20006 ♦ www.atsc.org
TEL (202) 828-3130 ♦ FAX (202) 828-3131 ♦ rgraves@atsc.org

13

de utilização comum de uma única antena de transmissão pelos serviços digital e analógico,
quando se acham localizadas em canais adjacentes.  Quando exeqüível, essa combinação
assegura grande economia.  Entretanto, isso só é possível se a cobertura de TV Digital for
obtida do mesmo local de transmissão da analógica, o que é mais facilmente conseguido
com o sistema ATSC do que com os padrões alternativos.

VI. Convergência

Também é importante observar que o DVB,  contrariamente à sua afirmação (página 11),
não está em situação melhor que qualquer outro padrão para tirar proveito da convergência
com tecnologias como GSM, GPRS ou UMTSI.  A convergência com esses outros padrões
de comunicação digital não significa que o sistema de radiodifusão digital se tornaria
idêntico a esses sistemas, mas proporcionaria valiosas extensões a eles com tecnologias
facilmente harmonizadas.  A convergência de vários sistemas digitais para o consumidor,
tais como a televisão, Assistentes Digitais Pessoais (PDA) e telefones, é baseada em
streams de pacotes de dados como o MPEG.  O sistema ATSC se destaca no que se refere à
distribuição de grandes fluxos digitais desse tipo a grandes audiências e é especificamente
planejado para facilitar a interoperabilidade com vários tipos de pacotes de  dados . Assim,
o Padrão ATSC é um valioso complemento dos serviços de telefone digital,  que se
destacam no envio de pequenos fluxos a pequenas audiências (individuais).  Em virtude de
sua cobertura superior e mínima exigência de potência, o sistema ATSC proporciona a
máxima extensão das infra-estruturas existente e futura, com um custo mínimo de energia e
de hardware.

VII. Modelos de negócio

Conforme declara o ATSC em seus comentários, e  consistente com as posições do DVB
(página 13) e da Abril (página 3), apoiamos a fórmula da Anatel para determinação do
modelo de negócio ou da gama de modelos de negócio de TV Digital antes de definir o
padrão mais apropriado.  Entendemos que a Anatel não procura definir um único e estreito
modelo de negócio, mas um modelo flexível que ofereça aos usuários, aos radiodifusores e
aos fabricantes as melhores oportunidades.  Por exemplo, o modelo dos Estados Unidos
permite excelente flexibilidade no que se refere a modelos de negócio que os radiodifusores
podem pretender.  Conforme sugere a ATSC em seus Comentários (Seção IX-A), cremos
que é importante que a Anatel adote políticas normativas relacionadas com a TV Digital
que proporcione aos radiodifusores tanta flexibilidade e tantas opções quanto possível.

Ante o exposto, dado o interesse demonstrado nessas áreas nos comentários relativos à
Consulta Pública 291, nossas observações focalizam três elementos potenciais dos modelos
de negócio da TV Digital: HDTV, móvel e aplicações multimídia.
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A. HDTV

Conforme sugerem os comentários da ATSC (Seções III-C e VIII-B) e de acordo com o
DiBEG (página 3), a Set/Abert (página 123) e vários outros grupos que apresentaram
comentários, cremos que a HDTV será a mola propulsora que impelirá a transição para a
TV Digital.  Como salientam os Comentários da ATSC, este sistema é o líder mundial em
HDTV, cuja popularidade certamente cresce à medida que se dispõe de mais programação.
De fato, muitos grupos brasileiros, inclusive a Set/Abert (ver página 123), a Unicamp
(página 8) e a FENAJ (página 13), reconheceram a importância da HDTV como estímulo à
transição para a TV Digital.

Apesar do fato de que nenhum tipo de HDTV vem sendo oferecido na Europa, mesmo o
DVB observa que  ela é considerada uma das principais atrações da TV Digital na Austrália
(página 5).  Contudo, é importante reconhecer que até o mês passado havia somente um
produto comercial para o consumidor de HDTV disponível na Austrália.11  Analogamente,
embora o Japão seja um forte defensor da HDTV e tenha lançado um serviço de TV Digital
por satélite que oferece HDTV, nenhum equipamento comercial ISDB para o consumidor
de HDTV está disponível agora ou se espera que esteja no mercado por vários anos.  A
título de comparação, há mais de 250 produtos ATSC de HDTV no mercado hoje, inclusive
pelo menos 15 receptores integrados e 28 UDRs (set-top boxes) digitais que proporcionam
HDTV para canais de TV de 6 MHz.

Também conforme observa a ATSC em seus comentários (Seção III-C), todos os receptores
ATSC incluem “decodificação de todos os formatos”, ou seja, são capazes de decodificar e
exibir todos os formatos de vídeo ATSC.  Por exemplo, mesmo o menos dispendioso
receptor de TV Digital ATSC mostrará uma imagem de qualidade SDTV quando encontrar
um sinal de radiodifusão HDTV.  Com a decodificação de todos os formatos, o serviço
HDTV pode ser introduzido no ritmo do mercado sem tornar obsoletos os receptores
iniciais usados para o serviço de SDTV.  Essa capacidade pode ser assegurada a um custo
adicional insignificante.  Contudo, até este momento, isso não foi realizado para o padrão
DVB, o que significa que, praticamente, todos os receptores DVB atualmente em uso não
exibirão uma imagem aceitável ao encontrarem um sinal de HDTV. 12

B. Recepção móvel

Tratamos  amplamente da recepção móvel nos Comentários da ATSC (ver Seções IV-D,
                                                
11 Quando a Austrália considerava que padrão de TV Digital adotar, o Projeto DVB assegurou-lhe que não
haveria problema em fornecer-lhe equipamento de HDTV.  No entanto, mais de dois anos depois, ha somente
um produto de HDTV DVB comercial disponível para o consumidor em todo o mundo.
12 Conforme mencionamos na Seção III-C de nossos Comentários, em conseqüência da falta de
decodificadores de todos os formatos nos receptores DVB, exige-se que os radiodifusores na Austrália enviem
dois fluxos simultâneos de bits digitais a fim de proporcionar a HDTV — um para o próprio sinal de HDTV e
o outro para o sinal de SDTV para a vasta maioria de receptores DVB até agora distribuídos, que não podem
manejar sinais de HDTV.  Esse enfoque desperdiça um valioso espectro e pode ser evitado assegurando-se
que todos os receptores proporcionem decodificação de todos os formatos, como ocorre com o padrão ATSC
de TV Digital
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VIII-H, e IX-H).  Entretanto, dada a grande atração que essa aplicação potencial parece
exercer em alguns grupos no Brasil, e dado que o sistema ATSC é muitas vezes ignorado,
particularmente pelo grupo Set/Abert, por supostamente não ser capaz de oferecer esse
serviço, gostaríamos de nos estender sobre o assunto.

Como dissemos em nossos Comentários, os desafios de prestar um serviço móvel que tenha
êxito são grandes e os tradeoffs implícitos são controversos. Conforme assinala a Unicamp
em seus comentários (página 5), todos os sistemas conhecidos de TV Digital requerem alta
potência de transmissão ou enorme redução da taxa de bit a fim de que a recepção móvel
seja viável.  De fato, é bastante duvidoso que seja econômica e tecnicamente viável
proporcionar aos receptores móveis recepção confiável em virtude dos tradeoffs inerentes
acima mencionados e da ampla e dispendiosa infra-estrutura necessária.  Assim, embora
seja de certo modo atraente a idéia de levar o mundo das comunicações móveis do telefone
para a televisão,  a viabilidade dessa visão está longe de ser uma realidade,
independentemente do padrão de TV Digital escolhido.

Do ponto de vista econômico, um serviço móvel realmente viável parece requerer uma
dispendiosa rede celular.  Ademais do óbvio impacto que isso teria sobre os custos do
radiodifusor, isso também suscita graves questões de política pública em relação à perda de
qualidade ou ao volume de serviços de televisão aos receptores fixos ou portáteis, o que
hoje poderia pôr em risco a importância social da televisão aberta.  A prestação de serviços
móveis pelos radiodifusores também poderia suscitar questões relativas a concorrência
desleal com os provedores de serviços de telecomunicações existentes que despenderam
somas consideráveis pelos direitos de uso de seu espectro.

Do ponto de vista técnico, como se mencionou acima, prestar qualquer tipo de serviço
móvel de TV Digital implica consideráveis tradeoffs  para a carga útil de dados
transmissíveis – uma redução da taxa de dados a um quarto ou menos. Além disso, se o
serviço móvel for prestado, é provável que seja usado por apenas um pequeno número de
espectadores, ao mesmo tempo limitando drasticamente a quantidade ou a qualidade dos
serviços disponíveis para a população muito maior que utiliza receptores fixos ou portáteis
– consumidores de todos os níveis econômicos em todo o país.13

Também é importante lembrar que os serviços móveis se deparam com numerosos desafios
na sua implementação real. O problema de qualquer sistema consiste em que, quando
edifícios altos bloqueiem os sinais, o sistema falhará.  Em outras palavras, não havendo
sinal, não haverá serviço.  Incidentalmente, isso sugere que, dada sua vantagem de 4 dB no
limiar da relação sinal-ruído, é provável que o Padrão ATSC apresente considerável
vantagem para aplicações tanto móveis quanto para pedestres.

                                                
13 A TV móvel em automóveis privados pode ser um problema. De acordo com a lei brasileira, não se permite
aos motoristas falar ao telefone quanto dirigem.  Isso limitaria o acesso aos serviços de TV móvel aos
passageiros do banco traseiro. Os passageiros do banco dianteiro poderiam ouvir o áudio associado a esses
serviços, mas os rádios dos automóveis já oferecem aos passageiros dos bancos dianteiros informações e
entretenimento com segurança. Com relação à prestação de serviços móveis de TV nos sistemas de transporte
público, os usuários desses sistemas podem sentir que sua privacidade está sendo invadida ao se tornarem
espectadores cativos dessas transmissões.
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Embora a Set/Abert (página 127) sugira provisão simultânea de HDTV e programação
móvel, e argumente que isso pode ser obtido tecnicamente, como declaramos anteriormente
(página 31), a “demonstração” realizada com o ISDB no Rio de Janeiro não refletiu as
condições do mundo real. Isso deixa o radiodifusor com a opção de prestar qualquer tipo de
serviço móvel ou um bom serviço de HDTV, mas não ambos ao mesmo tempo.

Apesar dos desafios e tradeoffs inerentes ao serviço móvel, a Set/Abert continua a
promovê-lo, alegando, entre outros aspectos, que as freqüências seriam mais
adequadamente utilizadas por amplo serviço móvel (página 136) e que seria um desperdício
continuar a usar o espectro para a prestação de serviço (HDTV) que já será prestado por
cabo e por satélite, quando estes consigam grande penetração (página 136). Apesar dessas
alegações, a realidade sugeriria que grande percentagem de consumidores no Brasil
provavelmente contará principalmente com a televisão aberta nas décadas seguintes. De
acordo com o último Relatório de Gestão da Anatel (exercício de 2000), embora 84% da
população do Brasil tenha hoje acesso a cabo e/ou ao MMDS, espera-se que apenas 12,3%
de todos os domicílios brasileiros estejam assinando algum serviço de TV por assinatura até
o fim deste ano. Prevê-se que esse percentual se eleve a apenas 32% até fins de 2005,
cobertura muito aquém da universal, alcançando somente um terço da atual penetração da
televisão aberta e gratuita. Assim, instamos a Anatel a ser extremamente cautelosa com
respeito a potenciais aplicações móveis, tendo-se o cuidado de evitar que se prive a maioria
dos brasileiros dos serviços essenciais de TV à custa de um serviço altamente
especializado, de valor indeterminado, para uma pequena minoria de consumidores.

Com efeito, considerando a probabilidade dos serviços móveis, a Anatel deve ponderar os
custos financeiros e as dificuldades normativas da acomodação de dezenas de
transmissores, por radiodifusor, para uma grande cidade como São Paulo. Além disso, a
Anatel deve considerar que novo serviço de radiodifusão móvel ela proporcionaria ao
consumidor que já não esteja disponível por outros meios, por exemplo rádio, e em que
medida a prestação de serviços móveis de TV digital poderia minar a importância social e
política da televisão aberta e gratuita, serviço do qual grande percentagem dos
consumidores no Brasil, ao que parece, dependerão nas décadas seguintes.

Conforme foi examinado nos Comentários da ATSC (Seção IV-D), não obstante tais
preocupações, e à luz do crescente interesse de alguns radiodifusores em serviços móveis,
os membros da ATSC vêm trabalhando no sentido da padronização dos melhoramentos do
VSB, inclusive dos que se destinam a apoiar a capacidade da recepção móvel. O trabalho
vem sendo desenvolvido em ritmo acelerado e espera-se que os referidos melhoramentos
sejam incorporados ao Padrão ATSC no começo de 2002.

Em suma, evidências de testes de campo sugerem que pode ser obtida uma recepção móvel
razoável para serviços de vídeo e áudio (mas não para serviços de dados), mas unicamente
se forem apoiados por uma dispendiosa infra-estrutura que utilize múltiplos transmissores.
Além disso, instamos a Anatel a que use de extrema precaução quanto à troca da
capacidade de proporcionar HDTV e múltiplos programas de SDTV a toda a população do
Brasil, para prestar um serviço altamente especializado a um segmento extremamente
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limitado de consumidores brasileiros.

B. Multimídia

Contrariamente às afirmações da Abert-Set (página 47), o ATSC não está atrás no que se
refere a multimídia, nem tampouco sem uma definição de padrão. O sistema ATSC dispõe
de todos os instrumentos necessários, seja instalados, seja quase concluídos, para a
expansão da radiodifusão digital em aplicativos multimídia e em convergência com usos
tipo computador. Conforme se descreve minuciosamente na Seção IV-H dos Comentários
da ATSC, o padrão ATSC de Radiodifusão de Dados está completo, e o DASE (DTV
Application Software Environment), middleware atualmente quase concluído no ATSC,
proporciona a funcionalidade adicional necessária para apoiar tais aplicativos. Grande parte
do Padrão DASE proposto já foi aprovado preliminarmente e espera-se que o restante seja
concluído até o final deste ano. Algumas das aplicações previstas incluem não somente
todos os tipos de e-commerce, mas também novos serviços tais como transmissão de
mensagens, segurança domiciliar e redes residenciais.

Além disso, trabalhando-se com órgãos padronizadores adequados na definição de opções
de transmissão MPEG, o sistema ATSC maneja vídeo, áudio, dados, conteúdo interativo,
difusão de dados, guias de programas, múltiplos programas, dados privados, múltiplos
idiomas, múltiplos formatos de vídeo, múltiplos formatos de áudio (canais de mono a 5.1) e
muito mais.

VII. Conclusão

Conforme foi minuciosamente discutido em nossas Contribuições e ampliado nesta nova
rodada de Comentários, estamos convencidos de que o padrão ATSC de TV Digital
proporciona a melhor plataforma para a consideração de várias questões que a Anatel deve
solucionar a fim de assegurar uma rápida e bem-sucedida transição para a televisão digital.

De uma perspectiva econômica, o Padrão ATSC oferece aos consumidores a mais ampla
gama de equipamentos, de um maior número de fornecedores, aos melhores preços. O
Padrão ATSC também oferece aos radiodifusores os melhores preços para conversão à
operação digital e os mais baixos custos operacionais. Ademais, a adoção do Padrão ATSC
assegurará à indústria de fabricação de televisão no Brasil os maiores mercados possíveis,
mediante a garantia de que um único padrão de transmissão de TV Digital seja usado em
todo o Hemisfério, o que trará grandes economias de escala para o Brasil e para todos os
países das Américas.

Do ponto de vista técnico, o Padrão ATSC proporciona a melhor capacidade de cobertura, a
mais alta taxa de transmissão de dados, a maior proteção contra interferências e a maior
possibilidade de acomodar designações de TV Digital para todos os radiodifusores. O
Padrão ATSC apresenta total flexibilidade para oferecer combinações de HDTV, SDTV,
difusão de dados e uma série ilimitada de serviços de informação. Além disso, o Padrão
ATSC apresenta flexibilidade e o espaço para crescimento necessários para introduzir
melhoramentos que considerem os novos aplicativos que surjam, além de superar as
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alternativas ao oferecer um ambiente aberto de que as entidades brasileiras possam
participar plenamente, a fim de orientar desenvolvimentos futuros.

Em suma, o Padrão ATSC de TV Digital oferece as melhores soluções para o atendimento
das várias condições que devem ser observadas a fim de assegurar uma vigorosa indústria
de televisão digital no Brasil. Por todas essas razões, a Advanced Television Systems
Committee respeitosamente insta a Anatel a que adote o Padrão ATSC de TV Digital para
as transmissões terrestres de televisão no Brasil.

Atenciosamente,

Robert K. Graves

Presidente, Advanced Television Systems Committee

Anexos

• Sumário Executivo, Federal Communications Commission Report and Order and
Further Notice of Proposed Rule Making In the Matter of Review of the Commission’s
Rules and Policies Affecting the Conversion to Digital Television, January 18, 2001

• Comunicado de imprensa da Liga Nacional dos Consumidores
• Carta do Grupo do Projeto VSB/COFDM, datada de 15 de maio de 2000
• Carta do Grupo do Projeto VSB/COFDM, datada de 26 de janeiro de 2001


