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A Capitol Broadcasting Company, Inc. respeitosamente apresenta os seguintes comentários em
resposta à Consulta Pública Nº 291 da Anatel sobre televisão digital.  Nossa réplica focalizará
especificamente declarações anteriormente feitas no processo da consulta pública, as quais
sugerem que falta ao Padrão ATSC a necessária flexibilidade para alcançar sucesso no mercado
brasileiro.1  Em nossa opinião, a força por trás do sistema ATSC é a sua flexibilidade.

A Capitol Broadcasting Company, Inc., por intermédio da WRAL, afiliada da rede de televisão
CBS, começou a transmitir o primeiro sinal digital nos Estados Unidos em 23 de julho de 1996.
Parte do trabalho consistia em determinar o que poderia ser feito usando o novo padrão digital e
parte destinava-se a testar a cobertura característica do sinal terrestre.

Desde então, durante esse período de 5 anos, temos operado continuamente. Atualmente,
transmitimos um sinal exclusivo de HDTV, dois subcanais de vídeo e um fluxo de dados com
material da Internet, transferindo vídeo e áudio, cupons e aplicativos de software.  Prosseguem a
pesquisa e o desenvolvimento do ATSC.  Embora não acreditemos que o vídeo móvel seja
importante, apoiamos os empreendedores que declaram que a mobilidade faz parte do futuro do
Padrão ATSC.

A flexibilidade é para nós mais importante do que os serviços móveis e o Padrão ATSC
proporciona aos radiodifusores oportunidades imediatas que outros esquemas de transmissão
apenas mencionam. A WRAL, em janeiro deste ano, começou a filmar toda a sua programação,
inclusive seis horas de notícias por dia, totalmente em HDTV. Todo o equipamento necessário
para filmar, produzir, transmitir e receber vídeo, áudio e dados digitais encontra-se hoje

                                                

1 Contudo, isso não necessariamente significa que endossamos as demais contribuições que não sejam aqui
mencionadas ou que não estejam relacionadas aos tópicos abordados em nossos comentários.



disponível no Padrão ATSC, o que não é verdadeiro com relação a todos os padrões. Alguns
padrões encontram-se ainda na prancheta.

Os preços do equipamento digital tornam-se rapidamente mais módicos. A Capitol comprou um
codificador Mitsubishi quando ele foi lançado, há cinco anos, por um preço superior a US$
500.000.  Hoje, codificadores podem ser comprados na faixa de US$ 60.000 a US$ 70.000 .  Os
preços de câmaras digitais e outros equipamentos estão entrando numa faixa competitiva com o
equipamento NTSC.  Um padrão que incluísse as Américas do Sul e do Norte criaria uma
economia de escala ainda mais atrativa para equipamento. A América do Norte também
proporcionaria um enorme mercado para receptores e outros equipamentos, inclusive material de
programação, produzido ou manufaturado para o Padrão ATSC na América do Sul.

Nosso sinal digital se estende por 65 a 70 milhas (104 a 112 kilômetros) a partir da antena. A
cobertura é abrangente e o sinal é bom. Realizamos amplos testes de campo, tanto interna como
externamente, e apoiamos o sistema.

Trabalhamos atualmente com um associado no lançamento de uma placa de vídeo/dados para
computadores pessoais até o final de agosto.  A placa, mediante o uso de uma antena interna,
sintoniza todos os sinais locais digitais e analógicos de vídeo, inclusive múltiplos canais de uma
única estação, e ao mesmo tempo transmite dados em forma de vídeo, áudio e texto.  Essa
tecnologia encontra-se disponível e pode ser vista diariamente no canal digital da rede WRAL-
DT.  Com outro sócio, a Texas Instruments, estamos transmitindo com sucesso um serviço
interativo aberto para receptores de HDTV.

A tecnologia digital está viva e bem nos Estados Unidos e vem ganhando força. Acreditamos que
ela seja o futuro e que o Padrão ATSC atende a nossas necessidades agora e a longo prazo.
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