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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

CONSULTA PÚBLICA No. 291, de 12 de ABRIL de 2001
~~~

Utilização da Tecnologia Digital em
Transmissão Terrestre de Televisão

~~~
23 de julho de 2001

~~~

COMENTÁRIOS RESPOSTA DA CBS À ANATEL

A Televisão CBS, rede líder mundial da rede de televisão digital de alta definição (HDTV)
aproveita esta oportunidade para apresentar comentários à Anatel, em resposta à Consulta Pública
Nº . 291 de 12 de abril de 2001 sobre TV Digital.

Em virtude das muitas semelhanças entre os mercados de televisão do Brasil e dos Estados
Unidos, gostaríamos de prestar algumas informações que decorrem da nossa experiência na
transição para a TV Digital.  Limitaremos o escopo dos nossos comentários às questões a que nossa
experiência como radiodifusores e produtores de programas é mais pertinente.  Em essência, nossos
comentários considerarão as questões relacionadas com a penetração da TV Digital nos Estados
Unidos (3.2), a evolução do sistema (3.3), os modelos de negócio e sua relação com o modelo (3.8)
e o modelo de transição (3.9).

As questões consideradas no exaustivo processo dos Estados Unidos para a escolha de um
padrão de TV Digital são as mesmas que a Anatel pondera neste momento. Oferecemos nossa
perspectiva como radiodifusores que adotaram modelos de negócio semelhantes aos adotados por
nossas contrapartes brasileiras e que hoje se defrontam com desafios similares no mercado digital,
com suas mudanças velozes.  Nos Estados Unidos, como no Brasil, enfrentamos as variáveis
demandas de transmissão de áreas urbanas densamente populadas e da população amplamente
dispersa de vastas áreas rurais.  E como radiodifusores enfrentamos a mesma concorrência dos
fornecedores de cabo e satélite, ao mesmo tempo que nos empenhamos em cumprir nossa
responsabilidade pública de proporcionar sinais de radiodifusão aberta gratuita de um extremo a
outro de nosso país, abrangendo áreas urbanas e rurais.

Em resposta ao comentário da União Européia de que a introdução da TV Digital nos
Estados Unidos não foi tão bem-sucedida como o foi no Reino Unido, em primeiro lugar, cumpre
observar que a TV Digital introduzida na Europa é apenas para  televisores padrão de 625 linhas,
sem programação de HDTV e sem capacidade para HDTV em seus receptores digitais! A
introdução da mesma antiga televisão não requer um receptor de TV Digital completo. Esse serviço
pode ser provido com conversores que alimentam os antigos receptores sem quaisquer dos
melhoramentos da HDTV.  Na Europa, mesmo os novos receptores digitais de tela grande não
proporcionam capacidade para HDTV.

Por outro lado, a CBS dispõe atualmente de transmissores digitais terrestres  com
capacidade para atingir 50 milhões de telespectadores digitais potenciais com a SDTV e a HDTV.
Em fins do corrente ano, a cobertura terrestre da CBS  atingirá 68 milhões de domicílios. A CBS
também anunciou recentemente que nossos sinais de televisão de alta definição serão transmitidos
pelo EchoStar, um dos provedores líderes de transmissão direta (DTH) via satélite, com a mesma
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alta qualidade das nossas radiodifusões terrestres. Esse anúncio dará acesso à CBS a mais de 100
milhões de domicílios no mercado dos Estados Unidos. Os sinais de alta definição da CBS também
são transmitidos nos sistemas de TV a Cabo Time Warner Cable Systems, AT&T Cable Systems e
Comcast Cable Systems.   Além de ter a  melhor rede de distribuição digital  dos Estados Unidos, a
CBS também vem liderando a transição da produção de programas em Hollywood para a televisão
de alta definição.

Nos últimos dois anos, a CBS vem transmitindo a maioria de seus programas de horário
nobre em HDTV.  Atualmente, transmite em alta definição 17 dos seus 18 (94%)  dramas e
comédias no horário nobre noturno.

O compromisso da CBS com a alta definição se estende além do horário nobre para uma
cobertura em HDTV sem precedentes dos principais eventos desportivos pelo CBS Sports.  No
início da temporada 2000/2001, o CBS Sports ofereceu três dias de cobertura da U.S. Open Tennis.
Isso foi apenas o começo de outra estimulante temporada da programação de esportes em alta
definição, inclusive do jogo da NFL no Dia de Ação de Graças, quatro jogos das finais da pós-
temporada do campeonato de futebol americano, o Super Bowl, o Aberto de Golfe do Havaí e, pelo
segundo ano consecutivo, as quartas de final do torneio de basquete masculino da National
Collegiate Atheletic Assocation e quatro dias do torneio Masters de golfe.

Em fins de junho, a CBS abriu um novo espaço diurno para HDTV com a adição do drama
diurnomais bem cotado, The Young And The Restless, para sua programação de alta definição cinco
dias por semana. Em conseqüência, a CBS estará oferecendo, em média, 24 horas por semana de
instigante programação em HDTV.

A CBS não está sozinha na conversão de seu conteúdo para HDTV. George Lucas acaba de
concluir a filmagem do segundo episódio de Guerra nas Estrelas em alta definição. A Twentieth
Century Fox produz atualmente uma série de televisão em episódios denominada Titus em alta
definição.  A Paramount Studios produz atualmente em alta definição Enterprise, a próxima série
Star Trek.   A ABC está produzindo The Wonderful World of Disney, filmes para o horário nobre e
um drama policial, NYPD Blue, em alta definição.  O canal de filmes HBO vem produzindo 14
horas por dia em alta definição e o Showtime Movie Channel está produzindo 61% de sua
programação para o horário nobre em alta definição.

Descobrimos várias vantagens em produzir nosso conteúdo em HDTV, tais como
considerável redução dos custos de produção, diminuição do tempo de produção e maior
flexibilidade artística na produção e nos processos posteriores à produção. A HDTV é o futuro a
curto prazo da televisão e o apoio à HDTV por parte do Brasil foi uma decisão bastante sábia.

A CBS não crê que a televisão móvel e portátil seja um elemento importante do nosso
modelo de negócio pelas seguinte razões:

1. O fluxo de receitas comerciais dos radiodifusores se baseia no tamanho da
audiência medida, que em última instância determina o preço da propaganda
comercial. Determinar o número de espectadores de televisão móvel e portátil é, do
ponto de vista técnico, no mínimo, um desafio.

2. A televisão móvel e portátil acha-se disponível hoje no sistema analógico e
corresponde a zero por cento de nossa audiência.

3. Atualmente nos Estados Unidos há leis em 14 estados que proíbem telas de vídeo
diante do motorista.  Como o Brasil, o estado de Nova York promulgou leis que
proíbem o uso de telefones celulares em veículos.
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4. Atualmente a  radiodifusão  tradicional  de notícias, informações e entretenimento
conta com a maior margem de lucro em todo o setor  de telecomunicações, ao
passo que a indústria de aparelhos celulares e sem fio,  com a menor margem de
lucro por cliente.

5. Além disso, os provedores de celulares oferecem um serviço two way, ao passo
que os radiodifusores poderiam oferecer unicamente serviço  one way .

A CBS crê que há numerosas barreiras para se entrar nos mercados portátil e móvel e que a
recepção portátil e móvel não criará fluxos de receita adicional para os radiodifusores . Assim,
acreditamos que as operações móveis e portáveis não devem ser importante fator na escolha de um
padrão de transmissão de TV Digital. A competição com os provedores de celulares sem fio não
demonstrará ser do melhor interesse dos radiodifusores.

A CBS crê que a transmissão de "dados oportunistas", que dependem do programa,
conforme proporciona o Padrão ATSC, oferece melhor modelo de negócio para novos fluxos de
receitas de radiodifusão.  Esses dados oportunistas poderiam conter propaganda dirigida a
segmentos específicos do mercado e cupons eletrônicos em substituição a cupons de papel,
atualmente um negócio de 7 bilhões de dólares anuais nos Estados Unidos. Os dados podem ser
usados para aumentar o valor da programação e o valor dos comerciais para nossos anunciantes. A
CBS vem ativamente procurando oportunidades de negócio relacionadas com  a  programação
junto a seus anunciantes e à indústria de eletrônica de consumo.

Para gozar desses benefícios, o modelo de negócio deve levar em conta a relação mais alta
de bits e o sinal mais robusto, o que torna Padrão ATSC de TV Digital, em nossa opinião, a opção
mais clara para o Brasil.  No outono passado a CBS participou intensamente do abrangente teste
realizado pelos radiodifusores dos sistemas de modulação 8VSB e COFDM nos Estados Unidos.
Os resultados desses testes, os mais amplos já realizados no mundo, conforme salientam os
comentários apresentados pela ATSC à Anatel nesse processo, mostram claramente a superioridade
do Padrão ATSC/VSB e os benefícios de sua relação sinal-ruído, que asseguram a cobertura de
sinal mais ampla.

Há pontos fortes e pontos fracos inerentes a todos os vários padrões de radiodifusão digital
no mundo de hoje, mas o ATSC/8-VSB demonstrou ser o mais abrangente padrão disponível. Ao
atender nossas necessidades mais urgentes, o padrão 8-VSB exibe vantagens fundamentais quanto
a intensidade de sinal, imunidade a ruído impulsivo  e capacidade de carga útil ao custo mais baixo
tanto de implementação como de manutenção.

Os benefícios da escolha do Padrão ATSC/VSB pelo Brasil são enormes. Essa decisão de
um país tão grande praticamente garantiria que o restante das Américas o acompanhariam, desse
modo criando um padrão hemisférico e um mercado maciço de mais de 800 milhões de
consumidores e dezenas de milhares de radiodifusores em toda a região. A economia de custos
inerente a um padrão hemisférico tanto para os radiodifusores que invistam em atualização do
equipamento como para os consumidores que comprem aparelhos de TV Digital seria grande e
serviria para acelerar a transição da televisão analógica para a digital em todas as Américas.

Pelas várias razões acima expostas e por muitas outras que escapam da nossa área de
especialidade como radiodifusores, respeitosamente instamos a Anatel a adotar o Padrão ATSC de
TV Digital como seu padrão nacional de radiodifusão digital, estabelecendo desse modo o primeiro
padrão hemisférico de TV Digital no mundo, o que beneficiará os cidadãos do Brasil, dos Estados
Unidos e, de fato, todos os habitantes das Américas. Os radiodifusores dos Estados Unidos e o
Governo dos Estados Unidos apóiam decididamente o Padrão ATSC e esperamos que a Anatel
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considere a rica experiência dos Estados Unidos e dela se beneficiem ao lançarem o serviço de TV
Digital e de HDTV.

Respeitosamente,

_______________
s/Joseph Flaherty
Vice-Presidente
CBS Television


