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A Associação de Eletrônica de Consumo (CEA) é a principal associação comercial da
indústria global de tecnologia para consumidor. Os membros da CEA planejam, fabricam,
distribuem e vendem grande variedade de equipamentos eletrônicos para o consumidor e
equipamentos de tecnologia da informação, inclusive televisões analógicas e digitais, rádios,
computadores pessoais, receptores de radiodifusão direta por satélite, videocassetes (VCR) e
aparelhos de disco digital versátil (DVD), bem como muitos outros dispositivos  para serem
conectados e melhorarem esses produtos. Nossa organização, que conta com membros
representando algumas das principais marcas de televisores vendidos no Brasil,
respeitosamente apresenta os seguintes comentários em resposta à Consulta Pública da
Anatel sobre TV Digital.

Esses comentários focalizarão em especial afirmativas anteriormente feitas no processo de
consulta pública, mas deixamos claro que não necessariamente endossamos as contribuições
que não sejam aqui mencionadas. Essas afirmativas sugerem que a transição para a TV
Digital nos Estados Unidos não se consolidou.  Nada poderia estar mais longe da verdade.
Os fabricantes já produziram mais de 250 modelos de TV Digital em apenas 2 ½  anos,
inclusive monitores, receptores integrados ATSC/8-VSB e UDRs (set top boxes) digitais
ATSC/8-VSB.  Nesse mesmo período, os preços dos produtos de TV Digital foram reduzidos
em mais de 44%, uma queda média superior a 2% por mês. Espera-se que essa tendência
continue à medida que as vendas de televisões digitais continuam a crescer.  A CEA prevê
que somente este ano as vendas de produtos de TV Digital ultrapassem um milhão de
unidades, marca que historicamente determinou o início de um verdadeiro produto de
mercado de massa.

Nossa pesquisa nos mostra o grande interesse dos consumidores na TV Digital, seu desejo de
comprá-la e de se informar sobre a disponibilidade de programas de TV Digital em sua área.
Os investimentos em dólar dos consumidores estão projetados para US$ 5 bilhões até o final
deste ano.  A CEA prevê que as vendas de aparelhos e monitores de TV Digital continuem
seu crescimento acelerado nos próximos anos, com vendas de 1,1 milhão de unidades em
2001, 2,1 milhões em 2002, 4 milhões em 2003, 5,4 milhões em 2004, 8 milhões em 2005
e10,5 milhões em  2006.  Além disso, segundo dados publicados pela CEA, as vendas
mensais de produtos de TV Digital da fábrica ao revendedor alcançaram em junho de 2001 a
cifra de 90.000 unidades ou vendas em dólares superiores a US$ 159 milhões, num mês em
que o preço unitário médio de venda diminuíra em quase US$ 200.



Nesse meio tempo, 200 estações de TV Digital, em 66 mercados, atendem hoje a 69% dos
domicílios com TV nos Estados Unidos utilizando o padrão ATSC de TV Digital. Além
disso, os radiodifusores estão expandindo a programação digital e de alta definição, embora
seja necessário muito mais conteúdo de alta qualidade para ajudar a impulsionar a transição
para a TV Digital.

Além disso, nossa Associação e a Associação Nacional de Radiodifusores (NAB) dos
EE.UU. anunciaram recentemente um trabalho conjunto, com a participação dos varejistas,
para promover a TV Digital junto aos consumidores.  É grande nosso interesse na promoção
da TV Digital, uma vez que ela oferece aos consumidores melhor qualidade de imagem e
uma pletora de novos serviços que serão gratuitos para os telespectadores. Nossas iniciativas
promocionais contribuirão para educar os consumidores quanto aos benefícios da televisão
digital e de alta definição e servir como lembrete de que chegou o tempo da TV Digital.

Finalmente, fatos irrefutáveis poderão melhor apoiar o processo de V. Exas. de tomada de
decisão. Assim, submetemos a sua consideração varios documentos. Estamos confiantes que,
uma vez que tais documentos e outras informações disponíveis em nosso site sejam
examinados,  também V. Exas. chegarão à conclusão de que a transição para a TV Digital
nos Estados Unidos vem sendo feita de maneira acelerada. Estes documentos relacionam:

• Os principais varejistas que negociam produtos de TV Digital em todos os
Estados Unidos. (Ver DTV Guide)

• Todos os fabricantes que atendem aos consumidores e profissionais dos
Estados Unidos, bem como dos produtos que têm hoje à disposição no
mercado americano.  (Ver DTV Guide)

• As 200 estações de TV Digital, em 66 mercados, que atendem hoje a 69% dos
domicílios com TV nos Estados Unidos, com o padrão de TV Digital ATSC.

A transição para o digital é inevitável.  A TV Digital é um produto revolucionário e
destinado ao sucesso. Todas as indústrias afetadas gozam de enorme incentivo para assegurar
que a transição seja tão rápida e suave quanto possível. Os que dizem que a transição para a
TV Digital nos Estados Unidos estagnou ou falhou estão simplesmente destorcendo a
verdade.  Embora continuem a existir algumas pedras no caminho que conduz à TV Digital,
o progresso alcançado até hoje nos torna ainda mais otimistas quanto ao sucesso dessa
estimulante nova tecnologia nos Estados Unidos.  Espero que V. Exas. considerem essas
informações de utilidade, na medida em que avancem a transição para a TV Digital.

Respeitosamente,
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