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1. Introdução 
 

A Dolby Laboratories respeitosamente apresenta seus comentários em resposta às seguintes 
afirmações contidas no Relatório de Consulta Pública Anatel Sobre Aspectos Técnicos e 
Mercadológicos Integrados da Televisão Digital, Versão 1.0.  Gostaríamos de comentar sobre: 

 
 

IV.2. Comentários e conclusões – Padrões de Áudio 
 
1) O “MPEG-2 layer II backwards compatible audio” é um sistema tecnicamente ultrapassado. 

 
2) O AC-3 é um sistema de codificação que já tem uma grande base instalada, principalmente 

nos DVDs, e que apresenta uma qualidade de áudio superior à do MPEG-2 BC. Sua 
desvantagem é não ser o sistema de codificação de áudio original do sistema DVB. 

 
3) O AAC é a mais recente codificação com 5.1 canais e a que apresenta o melhor desempenho e 

a melhor eficiência de codificação. Tem base instalada pequena, mas que está crescendo muito 
rapidamente. 

 
4) Consideramos, portanto, que as vantagens do sistema AC-3 sobre o sistema AAC e vice-versa, 

não são suficientes para justificar a adoção de um padrão de áudio separado do seu respectivo 
sistema de transmissão. Por isso, sugerimos à ANATEL que adote o mesmo padrão de áudio 
utilizado pelosistema de transmissão que for selecionado. Assim, ficaria mantido um alto grau 
de similaridade com o mercado provedor do sistema, evitando a necessidade de qualquer 
alteração ou adaptação especial para o Brasil que o torne singular ou diferenciado de outros 
mercados. 
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2. Comentários de Resposta da Dolby 
 

1) O “MPEG-2 layer II backwards compatible audio” é um sistema tecnicamente ultrapassado. 
 

A Dolby concorda com a Set/Abert. Não temos conhecimento de nenhum uso de importância do 
MPEG-2 Layer II em lugar algum do mundo. 
 
2) O AC-3 é um sistema de codificação que já tem uma grande base instalada, principalmente 

nos DVDs, e que apresenta uma qualidade de áudio superior à do MPEG-2 BC. Sua 
desvantagem é não ser o sistema de codificação de áudio original do sistema DVB. 

 
A Dolby concorda com a Set/Abert que o áudio AC-3 é superior ao MPEG-2 BC em qualidade, 
mas discorda que o AC-3 sofra alguma desvantagem por não estar nas especificações originais do 
DVB, Na verdade, o Brasil estaria em uma desvantagem muito grande se adotasse o sistema DVB 
e não escolhesse a opção com Dolby Digital (DVB ETR-154 Anexo C) associada à escolha pelo 
sistema DVB. 

 
Atualmente o Dolby Digital está incluído em vários produtos de DVB. Muitos chips fabricados 
para uso em sistemas DVB incluem tanto AC-3 quanto MPEG-1 Layer II para a decodificação de 
áudio, juntamente com MPEG-2 para a decodificação de vídeo. Acrescentar AC-3 a um produto de 
DVB implicaria num impacto mínimo no custo do mesmo. Sistemas compatíveis com DVB podem 
utilizar o AC-3 exclusivamente sem a necessidade da utilização do áudio MPEG na transmissão. A 
eliminação do áudio MPEG na transmissão permite uma eficiência maior do espectro de áudio 
oferecido pelo AC-3.  Se o AC-3 for utilizado exclusivamente como o único sistema de áudio, é 
possível eliminar-se o decodificador MPEG do receptor, economizando-se no custo do 
equipamento. 
 
A adoção do AC-3 tem trazido grande vantagem em sistemas DVB.  O DVB tem alavancado 
devido à aceitação da Dolby no mercado consumidor.  A adoção do AC-3 no sistema ISDB traria 
as mesmas vantagens existentes no DVB. 
 
3) O AAC é a mais recente codificação com 5.1 canais e a que apresenta o melhor desempenho e 

a melhor eficiência de codificação. Tem base instalada pequena, mas que está crescendo muito 
rapidamente. 

 
A base instalada do AAC é muito pequena e não há evidências de que crescerá além dos países que 
adotaram o ISDB (atualmente apenas o Japão).  Com o AAC estando limitado ao sistema ISDB, é 
provável que jamais chegue aos níveis de aceitação já alcançados pelo AC-3, que é um sistema de 
padrão mundial para DVD, padrão de áudio no sistema de transmissão ATSC e DVB, e também o 
padrão no sistema de TV à cabo SCTE. O ISDB é o único sistema que fornece áudio e vídeo 
digital de larga utilização que não usa o AC-3.  Isto pode colocar os países que o adotarem em 
grande risco de estarem tecnicamente isolados da economia de larga escala que o resto do mundo 
hoje desfruta com relação ao áudio multicanal e o som surround dos “home theaters”. 
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4) Consideramos, portanto, que as vantagens do sistema AC-3 sobre o sistema AAC e vice-versa, 
não são suficientes para justificar a adoção de um padrão de áudio separado do seu respectivo 
sistema de transmissão. Por isso, sugerimos à ANATEL que adote o mesmo padrão de áudio 
utilizado pelo sistema de transmissão que for selecionado. Assim, ficaria mantido um alto grau 
de similaridade com o mercado provedor do sistema, evitando a necessidade de qualquer 
alteração ou adaptação especial para o Brasil que o torne singular ou diferenciado de outros 
mercados. 

 
Há algumas diferenças muito importantes entre o AC-3 e o AAC que o Brasil deveria considerar 
seriamente. 
 
Vantagens para o Consumidor 

 
• “Downmixing”, que é a habilidade de transmissão de um sinal de áudio multicanal sem a 

necessidade de transmissão simultânea de um sinal mono compatível. 
• Dolby AC-3 oferece downmixing tanto estéreo quanto surround implementados 

universalmente em todos os decodificadores para produtos de consumo. 
• O ISDB tem especificações para o downmixing estéreo de AAC, mas sem garantias de 

sua implementação em grande escala. 
 

• Controle de Faixa Dinâmica, que é a habilidade de oferecer ao consumidor a opção de 
escolha entre o som “integral” como nas salas de cinema ou com uma faixa dinâmica mais 
limitada e adequada aos falantes de pequenos televisores. 
• Dolby AC-3 oferece controle de faixa dinâmica já incorporado no decodificador.  O 

controle de faixa dinâmica sendo feito no decodificador permite aos usuários de produtos 
mais sofisticados desfrutarem da faixa dinâmica integral, enquanto ao mesmo tempo 
oferece uma faixa dinâmica reduzida, exigida por vários outros produtos de consumo, 
com o controle das suas características sendo feito pela transmissora do sinal. 

• O ISDB está trabalhando nas especificações do controle de faixa dinâmica mas não há no 
momento nenhuma indicação que aponte para a sua implementação universal. 
Atualmente, as transmissões em ISDB-S de filmes que contenham sinais de áudio 
multicanal (5.1 canais) têm que pré-comprimir a faixa dinâmica para evitar distorção 
quando fazem o downmixing para estéreo.  Isso reduz a dinâmica do áudio à qualidade de 
rádio FM para todos os consumidores, incluindo os que possuem sistemas de “home 
theater”6, e que podem acabar preferindo acessar o mesmo material em DVD do que pela 
transmissão por TV, pois desfrutarão da alta-fidelidade e ampla faixa dinâmica oferecidas 
pelo AC-3. 

 
• Uniformidade no Controle de Volume, que é a habilidade  de controlar as diferenças de 

volume entre os diversos tipos de programas presentes em sinais de televisão de transmissão 
terrestre, à cabo e por satélite. 
• Dolby AC-3 implementou universalmente a normalização de diálogo, que torna possível 

controlar os níveis relativos de volume dos diferentes sinais de áudio. 
• AAC no ISDB não tem atualmente um controle de volume equivalente que, mesmo se 

implementado no futuro, pode não ser adotado universalmente. 



Comentários de resposta apresentados por: Dolby Laboratories Inc. 20 de julho de 2001 

 6

 
O Dolby AC-3 pode ser facilmente implementado no sistema ISDB através de uma simples 
inclusão em suas especificações.  Além disso, firmas como a Cirrus Logic que fornecem a maioria 
dos circuitos integrados (CIs) decodificadores de AAC usados em produtos para o sistema ISDB, 
já possuem e vendem chips que incluem a decodificação tanto de AC-3 quanto de AAC.  É 
provável que algumas implementações de ISDB já contenham tecnologia AC-3 nos CIs atuais. 

 
Talvez o mais importante seja que, com o crescimento da popularidade do DVD no Brasil, muitos 
consumidores brasileiros já possuem decodificadores AC-3 em seus lares para a decodificação do 
áudio multicanal do DVD.  Quando a televisão digital (DTV) estiver disponível ao consumidor 
brasileiro, a penetração do DVD e da decodificação AC-3 já estará estabelecida no mercado 
consumidor mundial.  A adoção de um novo sistema de decodificação de áudio, que o relatório da 
Set/Abert indica como não sendo “suficientes para justificar a adoção de um sistema de áudio 
separado do seu respectivo sistema de transmissão”, forçaria os consumidores brasileiros a 
comprarem novos decodificadores de áudio multicanal a um custo mínimo de algumas centenas de 
dólares.  Oferecendo AC-3 além do AAC acarretaria num custo adicional estimado entre US$ 1,00 
e US$ 2,00 por aparelho de televisão.  Oferecendo AC-3 em vez do AAC, o custo adicional seria 
zero, e claramente beneficiaria os consumidores brasileiros. 

 
3. Conclusão 

 
A Dolby respeitosamente entende ser um benefício tanto do povo brasileiro quanto das emissoras 
de televisão do país, a adoção de um padrão de televisão digital que inclua o padrão AC-3.  Se a 
escolha for pelo sistema ATSC ou DVB, os consumidores brasileiros irão se beneficiar das 
vantagens do AC-3, um padrão de áudio de alta qualidade e baixo custo.  Se a escolha for pelo 
sistema ISDB, acrescentar o AC-3 como padrão nas especificações de áudio beneficiaria em muito 
o consumidor brasileiro em desfrutar de um padrão já consagrado em todo o mundo. 


