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1. INTRODUÇÃO

DiBEG – Digital Broadcasting Experts Group,  apresenta no item 2 deste
documento, sua réplica sobre os comentários apresentados por algumas das 28
entidades que se manifestaram na primeira fase da Consulta Pública 291/01.

Os nossos comentários dizem respeito a onze assuntos que consideramos
passíveis de algum tipo de  consideração de nossa parte e estão separados em
cada um dos onze itens a seguir. Em cada item fazemos referência a cada uma
das entidades que apresentaram comentários ao assunto abordado no item, na
primeira fase da Consulta Pública 291/01.

2. ASSUNTOS OBJETO DE NOSSOS COMENTÁRIOS

2.1. Sobre os resultados dos testes comparativos entre o
ATSC e o DVB-T realizados  pela MSTB e NAB nos
Estados Unidos

§ Relatório do ATSC, página 12 – 3o  parágrafo
§ Relatório da Universidade de Campinas,  página 4 – 1o parágrafo

Na mesma frase em que o Conselho de Diretores da MSTV e da NAB concluiu
que “não há suficiente evidência para que se inclua a modulação COFDM...”, fica
patente a conclusão que o ATSC é um sistema que não está pronto para ser
adotado como um padrão de televisão digital confiável, face às deficiências que
apresenta.
O texto completo que sumariza a decisão do Conselho de Diretores da MSTV  e
da NAB, é o seguinte:

“ Concluímos que não há suficiente evidência para que se inclua a
modulação COFDM e portanto reafirmamos nosso endosso ao padrão VSB.

Concluímos também que há necessidade urgente de mudança e dramática
melhoria na performance do atual sistema de televisão digital dos Estados
Unidos.

Tomaremos, portanto,  todas as providências necessárias para promover a
rápida melhoria das tecnologias VSB e outros aperfeiçoamentos na televisão
digital, e para engajar o pessoal na elaboração de um plano para ser
submetido imediatamente ao Conselho.”

Isto significa um reconhecimento claro de que o ATSC apresenta uma série de
problemas em sua implementação. Embora o ATSC  tenha tido uma performance
melhor que a do DVB-T nos testes realizados pela MSTV e pela NAB, os
resultados obtidos apenas confirmam o mau desempenho observado nos testes
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realizados pelo Grupo ABERT/SET no Brasil. Desta vez porém, não há como
debitar os maus resultados às supostas condições inadequadas de realização dos
testes uma vez que, de acordo com as próprias informações do ATSC, os testes
nos Estados Unidos foram realizados em condições adequadas no que diz
respeito à altura da torre, à potência do transmissor, ao número de pontos
medidos, etc.

Outra questão passível de comentários com relação aos testes comparativos
realizados nos Estados Unidos, é a que diz respeito à decisão da MSTV/NAB de
realizar a comparação das modulações VSB e COFDM utilizando o DVB-T como o
sistema representativo da modulação COFDM. É sabido que o DVB-T tem
problemas de imunidade a ruído impulsivo, o que afeta de forma significativa sua
capacidade de recepção com antena interna, o que acabou sendo confirmado
pelos resultados dos testes
Por que não utilizaram o ISDB-T em vez do DVB-T  para os testes comparativos?
Durante vários meses antes da realização dos testes, a MSTV vinha negociando
com o Japão a utilização do ISDB-T nos testes comparativos e um conjunto de
equipamentos ISDB-T já estava pronto para ser despachado para os Estados
Unidos quando, sem qualquer explicação, os americanos informaram a decisão de
não mais realizar testes com o ISDB-T e anunciaram sua conclusão sobre a
comparação das modulações VSB e COFDM.
Qual a razão dessa atitude da MSTV?

2.2. Sobre a transposição temporal

§ Relatório do ATSC, página 15 – nota de rodapé

O sistema ISDB-T tem a função transposição temporal, que é uma ferramenta
fundamental e essencial para  a recepção móvel e para dotar o sistema de
robustez contra ruído impulsivo.
Na realidade existem inúmeros resultados experimentais que provam que a
transposição temporal é extremamente eficiente para a recepção móvel e para a
imunidade a ruído impulsivo. O sistema ISDB-T já demonstrou esta eficiência em
inúmeros testes comparativos realizados,

De fato, a transposição temporal causa uma defasagem de 0 a 1s, o que não é do
agrado dos radiodifusores. Mas é óbvio que uma recepção melhor deve ter
prioridade sobre esta desvantagem, que comparativamente pode ser considerada
uma desvantagem desprezível. Sacrificar uma recepção eficiente por uma menor
defasagem não faz sentido.

Nos nossos comentários à Consulta Pública 291/01, é mostrada a comparação
das taxas de recepção correta para transmissão com e sem transposição
temporal.
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A importância da transposição temporal pode ser medida pelo fato do ISDB-T ser
o único sistema de televisão digital  que permite recepção móvel com suficiente
robustez, o que foi demonstrado em todos os testes realizados até agora.

2.3. Sobre decodificação universal de formatos

§ Relatório do ATSC, página 25 – 4o parágrafo
§ Relatório da Comissão Européia, página 4 – item 18
§ Relatório da Universidade de Campinas, página 2 – item 2, 2o

parágrafo
§ Relatório da FENAJ, página 13 – 2o, 3o e 4o parágrafos
§ Relatório da ELETROS, página 3 – item 7
§ Relatório da ELETROS, página 3 – conclusão

Concordamos integralmente com os comentários do ATSC sobre decodificação
universal de formatos.

Esta é uma decisão de natureza regulatória essencial para proteger os
consumidores de terem seus receptores obsoletos e inúteis se, por exemplo, o
formato HDTV não puder ser decodificado nos receptores desde o início.

Esta possibilidade de decodificação do formato HDTV, além de significar um custo
adicional desprezível  nos receptores, possibilitará que, desde o início, a televisão
digital torne disponível para os consumidores o que, na nossa visão, é o seu maior
fator de atração  no estágio inicial de sua implantação, a HDTV.
A televisão digital, como todas as tecnologias que trouxeram uma revolução na
área das comunicações (televisão a cores, telefone celular, etc.),  será
inicialmente acessível aos consumidores de maior poder aquisitivo  que terão na
HDTV o único elemento motivador para a aquisição de receptores.

2.4. Sobre as vendas de receptores ATSC nos Estados
Unidos e sobre as dificuldades do modelo europeu

§ Relatório do ATSC, página 27 – último parágrafo
§ Relatório do ATSC, página 45 – último parágrafo
§ Relatório da Comissão Européia , página 7 – item (4)
§ Relatório do DVB, página 3 – item 3.2.1,
§ Relatório do DVB, página 9 – item 3.4.1
§ Relatório do DVB, página 11 – item 3.8.1

Os comentários do ATSC à Consulta Pública 291/01 apresentam os números
referentes às vendas realizadas até hoje e às previsões de vendas de receptores
e monitores.
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Não faz sentido, na nossa opinião, computar as quantidades de monitores
vendidos para mostrar o quadro da realidade de vendas de receptores de um
determinado sistema de televisão digital, porque os monitores são hoje adquiridos
principalmente para serem utilizados com aparelhos reprodutores de DVD.

Dessa maneira, somente receptores e set top boxes devem fazer parte da conta,
como aliás é feito para todos os sistemas de televisão digital.

Embora o relatório do ATSC, na sua página 46,   diga que o sistema de televisão
digital americano já está em seu terceiro ano de implantação, é inevitável a
conclusão de que o ATSC, na verdade, não tem o que comemorar nesses três
anos de existência.  O mau desempenho do ATSC se reflete diretamente no
reduzidíssimo mercado de receptores nos Estados Unidos.

Se tomarmos os números referentes às vendas de receptores e set top boxes
nesse período de três anos, a conclusão é que o desempenho do ATSC é
realmente muito fraco, pois somente 125.000 unidades foram vendidas desde o
início das transmissões em 1998.

Na Europa, a única implementação significativa do DVB-T ocorreu na Inglaterra,
onde cerca de 1.000.000 de receptores e set top boxes foram vendidos nos
últimos dois anos e meio.
Entretanto, como o ATSC destaca em seu relatório, o serviço prestado na
Inglaterra é basicamente um serviço de TV por assinatura, onde são oferecidos
múltiplos canais SDTV , sendo que os receptores são subsidiados ou  fornecidos
gratuitamente pelo prestador do serviço em troca do compromisso de assinar o
serviço.

Embora a quantidade de receptores DVB-T fornecidos até hoje seja
significativamente maior que a quantidade de receptores ATSC, na realidade, o
número de 1.000.000 de receptores é bastante pequeno se levarmos em
consideração o período de quase três anos de vendas e o fato de que os
receptores são subsidiados ou fornecidos gratuitamente.

Na nossa opinião, as quantidades são pequenas porque o grau de atratividade do
serviço oferecido na Inglaterra é muito baixo para os consumidores. Um serviço
multi-programa que oferece três ou quatro canais em SDTV aos telespectadores é
de baixo interesse, porque as pessoas que quiserem  multi programação
procurarão a diversidade dos serviços de TV a cabo ou satélite.

As dificuldades de consolidar um modelo como o adotado na Inglaterra ficaram
patentes nos últimos dois meses com as notícias dos problemas enfrentados pela
ONdigital, que é a operadora do serviço de TV por assinatura DVB-T na Inglaterra.
De acordo com as notícias, a Granada e a Carlton Communications, controladores
da ONdigital, estavam sofrendo pressões dos seus  maiores acionistas para
encerrar as atividades da ONdigital.
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Ao mesmo tempo,  analistas do setor consideravam que a ONdigital havia perdido
a batalha na competição com as operadoras de TV a cabo e de satélite.

A solução encontrada pela Granada e Carlton foi  integrar a ONdigital com o novo
nome de ITVDigital,  à sua controlada  ITV Network, numa tentativa de relançar  a
televisão digital terrestre na Inglaterra.

2.5. Sobre a recepção móvel

§ Relatório do ATSC, página 34 – último parágrafo
§ Relatório do ATSC, página 66 – item H
§ Relatório do ATSC, página 72 – item H
§ Relatório da iBLAST, página 2 – último parágrafo
§ Relatório da Nokia Networks, página 4 – 3o e 4o parágrafos
§ Relatório da Zenith Electronics, página 4 – 6o parágrafo

Constitui um grande equívoco, provavelmente devido à falta de conhecimento
sobre o sistema ISDB-T,  a afirmação de que a possibilidade de recepção móvel
resulta em um dramático sacrifício do “payload”. A tecnologia de recepção parcial
do ISDB-T minimiza o sacrifício do “payload”. Na verdade é como se fosse mesmo
uma tecnologia que permitisse a construção de veículos anfíbios que tivessem
bom desempenho tanto na água como em terra.

O sistema ISDB-T utilizou a tecnologia de segmentação de banda – Band
Segmented Transmission (BST) no seu desenvolvimento, que permite  a
transmissão de programas de televisão para recepção fixa e de serviços
multimídia para recepção móvel simultaneamente no mesmo canal de 6 MHz.
O ATSC vem afirmando repetidamente que os serviços móveis não são viáveis do
ponto de vista mercadológico. Entretanto, o ATSC afirma que está trabalhando em
aperfeiçoamentos na modulação VSB, incluindo a capacitação para recepção
móvel. Isto significa que o ATSC admite que a recepção móvel é uma facilidade
muito importante para os radiodifusores e é um requisito do mercado de
radiodifusão.

Os resultados dos testes em Hong Kong

§ A rota de testes 4 (Kwun Tong Bypass e 5 (Diamond Hill), onde uma
taxa de sucesso de 100% foi alcançada, são áreas de prédios altos.
Portanto, não é correto que veículos passando por áreas de prédios
altos não possam receber o sinal do ISDB-T.

§ Já era fato conhecido que a debilidade da intensidade do sinal  causaria
piores taxas de sucesso nas rotas de teste 7 e 8 (Whampoa Garden). É
óbvio que a melhoria da taxa de sucesso pode ser obtida apenas
aumentando a potência do transmissor ou usando  “gap fillers”.
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O sistema ATSC não tem a função de recepção móvel e adota uma
posição extremada nas suas posições quanto aos resultados de testes
de recepção móvel do ISDB-T e DVB-T.

§ O Japão adotou o uso das altas taxas de FEC do ISDB-T após
profundos estudos e experimentação.  A conclusão é que esta
abordagem é extremamente adequada e não imaginária.

§ Consideramos descabida a argumentação de que a vantagem de 4dB
no limiar portadora/ruído  do VSB possa também ser uma vantagem
significativa para aplicações móveis e portáteis. Os resultados dos
testes em São Paulo demonstraram que o ATSC não tem possibilidade
de recepção móvel.

Rede para recepção móvel

Já era sabido que a potência do transmissor não era suficiente para assegurar
uma boa performance na recepção móvel nos testes de Hong Kong. Entretanto,
aumentando-se a potência do transmissor para adequar o projeto do sistema à
recepção móvel, mesmo em densas áreas urbanas a recepção móvel funciona
adequadamente.

É claro que a adoção de uma rede similar a uma rede celular não é absolutamente
necessária para garantir a recepção de serviços móveis de televisão digital. A
utilização de “gap fillers” de baixo custo é altamente eficiente para a recepção
móvel.

Esta consideração, entretanto, não é válida para o ATSC. O ATSC não tem a
menor possibilidade de recepção móvel. mesmo se for construída uma intrincada
rede.

2.6. Sobre a potência transmitida necessária para recepção
móvel

§ Relatório da Universidade de Campinas, página 4 – item 4

Em primeiro lugar deve ser dito que a Universidade de Campinas não analisou
suficientemente o sistema ISDB-T , bem como os resultados dos testes realizados
no Brasil pelo Grupo ABERT/SET.

O relatório da Universidade de Campinas afirma que “o nível de sinal necessário
para recepção fixa é de cerca de 40 a 45dB ìV/m, enquanto que para recepção
móvel,  o nível mínimo é de cerca de 58 a 68dBìV/m”

Pode ser que este número esteja correto para o DVB-T. Para o ISDB-T, como
mostrado na página 21 do ANEXO 3  dos comentários do DiBEG ao relatório do
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CPqD, a intensidade de campo necessária para 99% de recepção correta, é de
cerca de 50dB ìV/m. Este aperfeiçoamento é possibilitado principalmente pela
tecnologia da transposição temporal, o que  é completamente ignorado pela
Universidade de Campinas.

A diferença na altura da antena para recepção fixa e móvel já está considerada no
número 50dB ìV/m mostrado acima.

Certamente é verdade que a potência necessária para recepção móvel é maior
que a necessária para recepção fixa. Entretanto, uma potência igual à potência
dos transmissores analógicos existentes é suficiente para cobrir a mesma área
coberta pelos transmissores analógicos existentes.

2.7. Sobre a disponibilidade do ISDB-T

§ Relatório do ATSC, página 45 – último parágrafo
§ Relatório da Nokia Networks, página 2 – item 3

Conforme já comentado no item 4 deste relatório, embora o ATSC esteja em seu
terceiro ano de implantação, somente 125.000 receptores e set top boxes foram
vendidos até hoje.

Embora os receptores ISDB-T não estejam ainda disponíveis no mercado japonês
face à indisponibilidade de freqüências para televisão digital terrestre no Japão, o
sistema ISDB-S foi lançado em dezembro de 2000, ou seja há apenas 7 meses, e
cerca de 646.000 receptores e set top boxes já foram vendidos.

Como já demonstramos em nossos comentários à Consulta Pública 291/01, os
receptores ISDB-S são idênticos aos receptores ISDB-T, a menos de um “chip”  no
“front end” do receptor., “chip” este já com várias possibilidades de fornecimento
por vários fabricantes de componentes.

 Isto significa que um set top box ISDB-T, por exemplo, é mais de 95% similar a
um set top box ISDB-S. Dessa maneira, as economias de escala do ISDB-S são
diretamente aplicáveis ao ISDB-T.

Nos próximos itens comentaremos sobre os benefícios para a redução de custos
decorrentes das economias de escala  do ISDB-T.

2.8. Sobre a disponibilidade do ISDB-T, exportação e
fabricação local

§ Relatório do ATSC, página 48 – item A,
§ Relatório do DVB, página 10 – item 3.5,
§ Relatório do DVB, página 12 – 6o parágrafo
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§ Relatório da  Transtel, página 1 – item 3.1,
§ Relatório da Zenith Electronics, página 1 – ultimo  parágrafo,
§ Relatório da Zenith Electronics, página 2 – 3o parágrafo
§ Relatório da Harris Corporation, página 2 – 6o parágrafo

Como mostrado detalhadamente em nossos comentários à Consulta Pública
291/01, o ISDB-T  já finalizou totalmente o seu desenvolvimento e está pronto
para ser implantado em qualquer país.
Contrariamente ao que o ATSC declara em seu relatório, os fabricantes brasileiros
na ficariam “fora do mercado por mais dois ou três anos” se o Brasil adotar o
ISDB-T. A única razão pela qual o ISDB-T não foi ainda introduzido no Japão, é a
indisponibilidade de freqüências para a televisão digital terrestre. Em 2003,
quando o programa empreendido pelo Governo Japonês para remanejamento do
espectro resultar em freqüências disponíveis para a televisão digital terrestre,  o
ISDB-T será introduzido, não de maneira limitada como diz o ATSC em seu
relatório, mas de uma forma ampla, nas três maiores áreas metropolitanas do
Japão – Tokyo, Osaka e Nagoya – que representam cerca de 50% da população
japonesa.
Se o ISDB-T for selecionado pelo Brasil, provavelmente o início da operação no
Brasil ocorrerá em meados de 2003, antes, portanto, da introdução no Japão
(considerando que  a decisão do Brasil seja tomada até o final deste ano e que os
fabricantes brasileiros possam fornecer receptores ao mercado 18 meses após a
decisão, conforme declarado nos comentários da ELETROS à Consulta Pública
291/01)

O ISDB-T não “emergirá do laboratório em 2003”, conforme afirma o ATSC em
seu relatório. O ISDB-T está operando desde 1998 em ume rede piloto que
compreende 11 estações com várias estações repetidoras, cobrindo 11 regiões do
Japão e permanecerá em operação até o final de 2002, quando o programa de
realocação de freqüências tornará disponíveis as freqüências que permitirão a
introdução, em caráter comercial, da televisão digital terrestre em 2003.
Três dessas estações foram visitadas por uma delegação brasileira, incluindo a
ANATEL, em 1999. A rede piloto está à disposição de qualquer pessoa que queira
visitá-la, a qualquer tempo.
A experiência prática derivada dessa operação piloto permitirá uma introdução,
sem problemas, da televisão digital terrestre no Japão em 2003.

Ao contrário do que alguns comentários à Consulta Pública 291/01 tentam fazer
crer, a introdução do  ISDB-T no Japão  não é “um sonho ou um simples desejo” .
Além de estar pronto para ser implantado em qualquer país,  ISDB-T  é um plano
real e concreto do Governo Japonês.
O primeiro cronograma de introdução do ISDB-T no Japão que fez parte de um
documento oficial, foi levado ao conhecimento público em outubro de 1998, no
relatório do “Comitê Consultivo sobre Radiodifusão Digital Terrestre”, patrocinado
pelo MPT (Ministério  das Telecomunicações do Japão). No relatório é dito que
“Nas regiões metropolitanas de Kanto, Kinki e Chukyo (correspondentes às áreas
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de Tokyo, Osaka e Nagoya), previa-se que a televisão digital terrestre teria início
ao final de 2003. Nas outras regiões, ao final de 2006.”
Desde 1998 este  cronograma não se alterou e o MPHPT (atual designação do
MPT) tem pautado todas as suas ações, em termos de televisão digital terrestre,
de acordo com este balizamento.

Por exemplo, o Governo Japonês ao adotar o “e-Japan Priority Police Program”,
que foi concebido para estabelecer as diretrizes a serem seguidas pelo Japão
para assumir um papel de liderança mundial em IT,  em março de 2001, definiu,
mais uma vez, que “O Governo deverá apoiar a radiodifusão digital terrestre a se
iniciar em três áreas metropolitanas Kanto, Kinki e Chukyo) ao final de 2003 e nas
outras áreas, ao final de 2006.

Em 18 de julho de 2001, o Conselho Regulatório de Rádio, um órgão consultivo do
Ministro do MPHPT, acolheu um despacho ministerial que reiterava o cronograma
de introdução da radiodifusão digital terrestre em três áreas metropolitanas (Kanto,
Kinki e Chukyo) ao final de 2003 e nas outras áreas, ao final de 2006.

Pode-se dizer que este plano é um balizador de todas as atividades relacionadas
com a televisão digital terrestre, entre as quais, a elaboração do Plano de
Canalização que acabou de ser concluído. Todas as pessoas e entidades
envolvidas com a questão, como radiodifusores, fabricantes de receptores,
fabricantes de componentes, etc., estão comprometidas com a sua consecução.

Dessa forma, pode-se verificar que o Governo Japonês está executando de
maneira segura e persistente a política que objetiva começar a televisão digital
terrestre em 2003.

Outra questão recorrente em alguns comentários à Consulta Pública 291/01, é a
de estar o ISDB-T com seu desenvolvimento concluído ou não.
Na verdade, podemos dizer que, num certo sentido, o ISDB-T é o único sistema
de televisão digital que teve o seu desenvolvimento realmente concluído.
É facilmente admissível que, de uma maneira ou de outra, os sistemas de
televisão digital estarão sempre em um estado de contínuo desenvolvimento para,
por exemplo,  agregar  novas facilidades e novas aplicações.
O ISDB-T, por ter sido concebido alguns anos depois do ATSC e do DVB-T, já
teve incluídos em sua especificação básica alguns elementos que nem siquer
eram cogitados quando da especificação inicial dos outros dois sistemas, como
por exemplo, as aplicações voltadas para a mobilidade/portabilidade, além de todo
o ferramental necessário para lidar de forma adequada com todos os problemas
impostos pela mobilidade/portabilidade dos dispositivos receptores.
Assim, no que diz respeito às funções/aplicações básicas que um sistema de
televisão digital deve necessariamente ter para atender os requisitos do mercado
atual, na nossa visão, somente o ISDB-T  pode ser considerado como tendo
concluído o seu desenvolvimento.
Entendemos por funções/aplicações básicas, a combinação da possibilidade de
prover as facilidades que todo sistema de televisão digital deve ter como HDTV,
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SDTV, difusão de dados e recepção móvel e portátil, da possibilidade de prover
estas facilidades da maneira mais flexível possível, e da capacidade de prover
estas facilidades com robustez adequada.

Na nossa visão, somente o ISDB-T pode atender a todos esses requisitos
simultaneamente.

Para dizer o mínimo, o ATSC não permite a transmissão hierárquica, não permite
a recepção móvel, não permite a recepção com antena interna e é extremamente
vulnerável a interferências por multi-percurso. Isto significa que o desenvolvimento
das funções/aplicações básicas não está concluído. Este fato foi amplamente
reconhecido pela MSTV e NAB, após os testes comparativos das modulações
VSB e COFDM, que em seu relatório final estampou a seguinte conclusão:

“ Concluímos que não há suficiente evidência para que se inclua a modulação
COFDM e portanto reafirmamos nosso endosso ao padrão VSB.

Concluímos também que há necessidade urgente de mudança e dramática
melhoria na performance do atual sistema de televisão digital dos Estados Unidos.

Tomaremos, portanto,  todas as providências necessárias para promover a rápida
melhoria das tecnologias VSB e outros aperfeiçoamentos na televisão digital, e
para engajar o pessoal na elaboração de um plano para ser submetido
imediatamente ao Conselho.”

Com relação ao DVB-T, apenas para exemplificar, não há ainda a possibilidade de
recepção HDTV e o sistema é extremamente vulnerável a ruído impulsivo. Isto
também significa que o desenvolvimento das funções/aplicações básicas não está
concluído.

O ISDB-T, por outro lado, por ter adotado conjuntamente um sistema de
modulação adequado  e uma série de técnicas como a segmentação de banda e a
transposição temporal, resultou, na nossa opinião, no único sistema capaz de
prover com suficiente robustez e alta flexibilidade de combinação, o mais completo
conjunto de facilidades previsível nos dias atuais, como HDTV, SDTV, difusão de
dados e recepção móvel e portátil.

2.9. Sobre a economia de escala dos produtos ISDB-T

§ Relatório do ATSC, página 51 – penúltimo parágrafo
§ Relatório da LG Electronics, página 2 – item 2.1

Conforme já comentamos no item 2.7 deste relatório, a produção de receptores
ISDB-S no Japão, que são similares em mais de 95% aos receptores ISDB-T,
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asseguram as economias de escala necessárias à redução de preços dos
receptores numa taxa mais elevada que nos Estados Unidos.

De fato, as vendas de receptores ATSC nos Estados Unidos em quase três anos,
totalizam 125.000 unidades, enquanto que as vendas de receptores ISDB-S no
Japão, no período de seis meses, totalizam cerca de 646.000 unidades, isto é,
cerca de 5 vezes as vendas de receptores ATSC em 1/5 do tempo.
Além disso, as previsões de vendas de receptorEs ATSC e monitores nos Estados
Unidos,  totalizam cerca de 8.000.000 de unidades em 2005. Se excluirmos as
vendas de monitores, que não tem nada a ver com o ATSC, na mesma proporção
de vendas entre receptores ATSC e monitores no período 1998 – 2000,
chegaremos a uma estimativa de 3.500.000 receptores ATSC. Esse número é
apenas uma fração das previsões de vendas de cerca de 20.000.000 de
receptores ISDB em 2005.

Esta conclusão não é surpreendente se considerarmos as diferenças do Mercado
japonês de televisão aberta, em relação ao mercado dos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos existem atualmente 250.000.000 de receptores, enquanto no
Japão o número de receptores é de 100.000.000.

A penetração da TV a cabo nos Estados Unidos é de cerca de 80%. Assim, a
grande maioria da população não está interessada em adquirir um receptor para
TV abeta. O mercado potencial para o ATSC é, então, de 50.000.000 de
receptores (20% de 250.000.000).
No Japão, a penetração da TV a cabo é de somente 20%, o que resulta num
mercado potencial para o ISDB-T de cerca de 80.000.000 de receptores (80% de
100.000.000).

Assim, em termos de televisão digital terrestre, o tamanho e as características do
mercado japonês podem resultar em maiores benefícios para o ISDB-T que o
mercado dos Estados Unidos para o ATSC.

2.10. Sobre modelos de negócios e assuntos regulatórios

§ Relatório do ATSC, página 67 – item A

Concordamos plenamente com o comentário do ATSC.

O importante é que os radiodifusores tenham à sua disposição um sistema de
televisão digital com o mais completo conjunto de facilidades, como HDTV, SDTV,
difusão de dados, interatividade e recepção móvel e portátil que lhes permita
atender a todas as necessidades dos consumidores em termos de serviços.
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2.11. Sobre as negociações internacionais

§ Relatório do ATSC, página 54 – item B
§ Relatório da  Comissão Européia, página 7 – item VI
§ Relatório do DVB, página 12 – item 3.6

Ao longo dos últimos meses, a ANATEL vem discutindo com os governos dos
Estados Unidos, União Européia e Japão, com relação respectivamente ao ATSC,
ao DVB e ao ISDB, várias aspectos que a ANATEL pretende levar em
consideração na escolha do padrão de televisão digital a ser usado para os
serviços de televisão digital terrestre no Brasil.

Os assuntos que estão sendo discutidos compreendem, entre outros, aqueles
relacionados aos direitos de propriedade industrial, participação do Brasil nos
desenvolvimentos futuros do padrão de televisão digital a se adotado, acesso à
tecnologia, educação e treinamento do pessoal brasileiro envolvido com televisão
digital e o esforço comum para promover o padrão adotado em outros países,
especialmente os países da América Latina.

Com relação aos direitos de propriedade industrial, como já informado no relatório
do ATSC,  “Grande parte dos direitos de propriedade industrial relacionados com a
televisão digital está associada com a codificação internacional de vídeo MPEG-2
e os padrões de compressão para transmissão e grande parte da propriedade
intelectual associada com esses padrões é licenciada por intermédio da
autoridade licenciadora MPEG (MPEG-LA). Esses direitos de propriedade
industrial são comuns para os padrões ATSC, DVB e ISDB e os direitos
envolvidos no uso dessa tecnologia seriam os mesmos, independentemente do
padrão de DTV que o Brasil venha a adotar. Além disso, a taxa de licenciamento
cobrada pela autoridade licenciadora (MPEG-LA) é relativamente pequena –
alguns dólares por aparelho que empregue a tecnologia. Outras tecnologias a que,
segundo estamos informados, seriam aplicadas taxas de licenciamento são o
sistema de áudio multicanal eo sistema modulação/ansmissão.

Assim, em termos de direitos de propriedade industrial a discussão deve ser feita
basicamente em relação ao sistema de modulação/transmissão.
No caso do ISDB-T, os detentores de direitos de propriedade industrial referentes
à tecnologia do sistema de modulação/ransmissão, são a NHK, a Toshiba, a
Panasonic e A DTV Laboratories, os quais já apresentaram à ANATEL no início
deste ano, um documento oficial estabelecendo que não haverá cobrança de
direitos de propriedade industrial pela tecnologia de modulação/transmissão do
ISDB-T.

Com  relação à participação  no processo de evolução do  ISDB-T,  o Japão está
completamente aberto para receber o Brasil nos comitês de desenvolvimento,
através dos representantes  do Governo Brasileiro, dos radiodifusores brasileiros,
dos fabricantes brasileiros, dos representantes das entidades de desenvolvimento
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tecnológico, etc. Isto é válido também para todos os países que adotarem o ISDB-
T como seu padrão de televisão digital.

O ISDB-T é um padrão mundial e como tal foi reconhecido pela ITU. Sua evolução
deve ser realizada num esquema de cooperação internacional.
Como o ISDB-T  foi desenvolvido muito recentemente, e foi adotado até o
momento somente pelo Japão, os comitês internacionais de desenvolvimento do
sistema ainda têm um caráter predominantemente doméstico.
A internacionalização da estrutura de evolução do ISDB-T está em andamento no
Japão.
Com  referência  à cooperação técnica e seus programas, o DiBEG entende que
tem havido excelente relacionamento entre o Brasil e  o Japão e deseja contribuir
para melhorar ainda mais este relacionamento, agregando o ISDB-T na pauta da
cooperação.
Em cooperação estreita com o MPHPT o DiBEG está pronto para receber
engenheiros brasileiros e enviar especialistas ao Brasil para capacitar o pessoal
brasileiro.
O DiBEG tem discutido pontos de vista e idéias com o MPHPT, como por
exemplo, a configuração dos cursos para a efetiva transferência de tecnologia.

Com relação ao acesso à tecnologia ISDB-T, a documentação completa está
totalmente disponível  na língua Inglesa, a custo zero para a maior parte da
documentação e a custo de manuseio para uma pequena parte da documentação.
Esta documentação está disponível indiscriminadamente para entidades do
Governo Brasileiro, radiodifusores brasileiros, fabricantes brasileiros, etc.

 A indústria japonesa de eletrônica de consume deverá aumentar seus
investimentos no Brasil e os fabricantes de componentes poderão estabelecer
estruturas de fabricação no Brasil para atender à demanda do mercado.
Prevê-se que se o Brasil adotar o ISDB-T, os países da América do Sul
certamente seguirão o Brasil, o que propiciará a expansão do mercado. Isto
significa que os fabricantes ligados ao ISDB-T aumentarão seus investimentos e o
DiBEG envidará todos os esforços para apoiar estas iniciativas.

Finalmente, queremos afirmar que caso o Brasil adote o ISDB-T como seu padrão
de televisão digital terrestre, o DiBEG poderá participar, num esforço conjunto com
o Governo Brasileiro, de uma ação de promoção do padrão de televisão digital
adotado pelo Brasil, visando estendê-lo ao maior número possível de países na
América Latina.


