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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Brasil está agora enfrentando uma decisão muito crítica de seleção do sistema DTV que
deve evitar uma reposição 'DTV-M' do cenário 'PAL-M', o que sucederia caso o
Brasilescolhesse um sistema DTV não competitivo, não econômico, não comprovado,
impraticável, não utilizável ou não disponível.

A questão central de gestão do risco no processo de escolha do sistema DTV
brasileiro é a seguinte: Qual o sistema que funciona, que tem massa critica, economia
de escala e de âmbito, que esteja sendo usado em larga escala global, que possa ir ao
encontro de necessidades comerciais e que reduza ao mínimo o risco de
implementação ao nível nacional?

Respostas sistemáticas a estas perguntas precisam  examinar um vasto leque de critérios de
filtro incluindo aspectos comerciais, de consumidor, de vantagem de competitividade, de
participação no mercado, de implementação e também técnicos. Na opinião de DVB,
qualquer serviço de televisão digital terrestre tem de ser confrontado com um conjunto de
filtros de decisão, incluindo:

I. Capacidade robusta de recepção
II. Recepção por antena exterior
III. Recepção por antena interior
IV. Recepção por antena móvel
V. Opções de serviço
VI. Apoio em língua Portuguesa
VII. Eficácia de espectro
VIII. Serviços de TV de alta definição (HDTV)
IX. Serviços de TV de definição normal (SDTV)
X. Software de integração de serviços
XI. Interoperabilidade com outras plataformas digitais brasileiras (tais como cabo e

satélite)
XII. Serviço interativos (p.ex. TV interativa e TV por Internet)
XIII. Base de receptores globais instalados
XIV. Estabilidade técnica
XV. Capacidade de expansão
XVI. Países que adotaram/estão mudando para outro sistema DTV
XVII. Percentagem global de mercado
XVIII. Maturidade comercial
XIX. Risco de implementação

A Tabela 1 sintetiza os resultados obtidos numa avaliação dos três sistemas DTV candidatos
(ATSC, DVB-T e ISDB-T) utilizando fontes publicadas, os ensaios de campo comparativos
supervisionados e fiscalizados internacionalmente, realizados em todo o mundo no período
de 1997 - 2001, e outras informações comercialmente disponíveis.

Nota: Em todos os países onde foram realizadas comparações de sistemas, o DVB-T foi a
escolha definitiva sem excepção - incluindo Singapura, Austrália, Índia, Hong Kong, Taiwan e
a República Islâmica doIran.
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CRITÉRIOS DE DECISÃO ATSC DVB-T ISDB-T
Capacidade robusta de
recepção

Não Sim Sim

Recepção no exterior Sim, com
rotores

Sim Sim

Recepção dentro de casa Fraca Excelente Excelente
Recepção móvel Não Sim Sim
Opções de serviço 1 1200 ?
Língua Portuguesa Não Implementados Não
Eficácia de espectro Fraca Excelente Excelente
Serviços HDTV Sim Sim Sim
Som Dolby AC3 Sim Sim Sim
Serviços SDTV Sim Sim Sim
Integração de software Fraca Muito elevada Muito fraca
Interoperabilidade com
plataformas brasileiras

Não Sim Não

Serviços interativos Não Implementados Não
Receptores instalados
(milhões)

0,05 (est) 2.0 Protótipo

Estabilidade técnica Baixa Muito elevada Protótipo
Capacidade de expansão Nenhuma Muito elevada ?
Países que já adotaram 4 40+ 1
Países em mudança - 2 + 2 -
Taxa global de
destinatários
(% de TVHH global)

10,0% 50,0%+ 4,0%

MATURIDADE
COMERCIAL

Fraca Muito elevada Imatura

RISCO DE
IMPLEMENTAÇÃO

Muito
elevado

Baixo Muito elevado

    TABELA 1: ASPETOS COMPARADOS DOS ATUAIS SISTEMAS DTV

♦ O DVB-T é a norma DTV global de fato adotada por mais de 40+ países, com mais
de 50 % de todos os lares equipados com televisão em todo o mundo, comparada
com os teóricos 10 % de ATSC e com a previsão atual de 4,0 % de ISDB-T. A base
de receptores de DVB-T globalmente instalados (2,0 milhões) já se encontra muito
acima do seu rival mais próximo - ATSC - numa proporção de cinquenta para um,
desde as mesmas datas de lançamento em 1998.

♦ O DVB-T é o ÚNICO sistema DTV presentemente emitindo em língua Portuguesa
com apoio de serviços de software totalmente integrado. As plataformas digitais
DVB já estão emitindo em Português na Europa e a TV Globo está usando DVB-S
para emitir via satélite para lares na Europa a partir do Brasil.

♦ DVB-T está no ar em todo o mundo em HDTV e em televisão multicanais de  tela
larga e está emitindo o primeiro serviço mundial de DTV móvel, TVMobile, em
Singapura.

♦ O DVB-T é o único sistema DTV comercialmente amadurecido. Serviços de
software totalmente integrados incluem Interfaces de Programação de Aplicação,
sistemas de Acesso Condicionado, Guias Eletrônicos de Programa e serviços
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interativos avançados. Nenhum outro sistema de DTV implementou esta integração
de serviços end to end ( ponta a ponta).

♦ O DVB-T está introduzindo novos receptores DTV de diversidade da terceira
geração que permitem um ganho de  sensibilidade dezesseis vezes superior ao
dos receptores de não diversidade, fornecem HDTV móvel, excelente cobertura
interior, com benefícios bastantes consideráveis de custos e de cobertura remota.
Também estamos  desenvolvendo serviços de comunicações híbridas DVB-
T/móveis, que serão lançados no próximo ano.

♦ O novo esquema de royalties de DVB-T é o mais simples e o de menores custos
para qualquer sistema DTV. Não há taxas pagas adiantadamente, não há mínimos e
não há certificações. Os detentores de licenças pagam um royalty de apenas
aproximadamente $0,60 por cada receptor, um nível estabelecido para fomentar a
produção local, criação de riqueza, acesso a mercados nacionais vizinhos e
aceitação do consumidor. Ora isto é substancialmente mais reduzido do que o
estabelecido em outros sistemas DTV.

♦ Os mercados DVB-T são globais e os países que estão adotando DVB-T podem
atuar em mercados globais. Os principais fornecedores de DVB, tais como Nokia e
Philips,  já estão localizados no Brasil e vão provavelmente estabelecer centros de
produção local DVB-T a fim de servirem necessidades locais específicas do Brasil.
Pace, o líder mundial em caixas digitais set-top, já anunciou planos para fabricação
no Brasil, conforme anunciado no Financial Times do Reino Unido, na sequência
dos resultados financeiros de Pace mais recentemente publicados. Tem sido esta a
experiência econômica em muitos outros países que estão adotando DVB-T, tais
como Austrália, Taiwan e Singapura. Muitos fornecedores de DVB-T
completamente novos também entraram no mercado provenientes de muitos
países diferentes, servindo rapidamente mercados globais em rápido crescimento.

♦ O ATSC é um fracasso comercial, junto ao consumidor e no seus aspectos
técnicos. Não consegue ter  uma recepção com confiabilidade em receptor portátil
dentro de casa, nenhum serviço móvel de televisão digital, serviços interativos
avançados, nem qualquer interoperabilidade com as plataformas brasileiras de
cabo digital ou de satélites, ou com serviços de comunicações híbridas avançadas
DTV/móvel. No seu próprio mercado dos EUA, os receptores ATSC têm sido
ultrapassados na proporção de cem para um por receptores digitais de cabo e de
satélite. Dois dos seis países membros fundadores abandonaram o ATSC desde
1998 para adotarem outros sistemas DTV. Nenhum outro país adotou o ATSC para
total implementação comercial desde 1998.

♦ O ATSC possui uma integração muito fraca de serviços de software. Não estão
implementados quaisquer Guias Eletrônicos de Programa, Interfaces de
Programação de Aplicações, sistemas de Acesso Condicionado, nem sistemas de
proteção de cópia. Isso coloca a ATSC em uma posição de desvantagem comercial
fundamental em relação a DVB-T, que implementou complemente todas essas
funções de software que são essenciais em serviços comerciais de DTV.

♦ O ISDB-T é um sistema japonês protótipo de DTV . É improvável que venha a ser
implementado no Japão antes de 2003/2005. O ISDB-T não foi ainda adotado por
qualquer outro país do mundo, e não será adotado por nenhum outro país
industrializado de G7/OCDE. Isso não lhe permite obter economias globais
significativas de escala e âmbito. Como corolário, os preços de introdução serão
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substancialmente mais elevados do que sistemas DTV globalmente aceitos por
mercados de massas, tal como o DVB-T.

♦ O ISDB-T não possui software de integração de serviços: Nem API, nem sistemas
CA, nem EPG, nem serviços interativos estão operando. Isso torna sua
implementação comercial para um outro mercado nacional potencial - Brasil - um
desenvolvimento de software muito arriscado, com custos elevados e demorado.

♦ O Brasil corre o bem conhecido risco de 'sindrome do castigo de pioneiro' se for o
primeiro a adotar e a implementar um sistema DTV não comprovado, não integrado
e não comercializado, como o ISDB-T. Se for o primeiro a implementar o ISDB-T,
combinará riscos comerciais, económicos, de desenvolvimento de software, de
estratégia e técnicos em escala imprevisível.
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Introdução

O DVB tem o prazer de responder a ANATEL na sequência da recente  rodada de
comentários sobre o processo de seleção do sistema DTV para o Brasil. A nossa resposta é
uma tréplica genérica dos aspetos em debate ou comentários feitos pelos outros
proponentes, em particular pelo ATSC, DIBEG e ABERT/SET. Realçámos diretamente
alguns observações flagrantes. No conjunto, evitámos propositadamente a referência a cada
um dos pontos contenciosos e pretendemos responder de uma forma mais consentânea com
os negócios e com o mercado, mais dirigida às realidades dos sistemas atualmente
implementados. Fomos guiados por considerações de natureza de estratégia comercial, de
macroeconomia e de consumidor associadas a observações técnicas fundamentais sobre os
méritos relativos dos sistemas DTV individuais considerados  pela ANATEL. O DVB pretende
tornar os inúmeros aspectos comerciais, estratégicos e técnicos acessíveis a uma larga
audiência, incluindo leitores laicos, que podem não estar familiarizados com o debate em
curso, com aspetos da tecnologia, com o desenvolvimento do mercado e com considerações
estratégicas de economia/ gestão de risco em causa na seleção do sistema DTV

O Brasil enfrenta uma decisão muito crítica para a seleção do sistema DTV que deve evitar
que se torne um 'cenário DTV-M', o que sucederia caso o Brasil optasse por um sistema
DTV de nicho que não possua competitividade, que não seja económico, que não seja
comprovado, que não seja executável, que não seja acessível e que não esteja disponível.

A questão central da gestão estratégica do risco no processo de seleção do sistema
DTV brasileiro é a seguinte: Qual o sistema que funciona, que possui massa crítica,
economia de escala e de âmbito, que se encontra em  amplo uso global , que possa
responder a necessidades comerciais e que reduza ao mínimo o risco de
implementação ao nível nacional?

O DVB defende que o sistema DVB-T estabelecido, totalmente integrado e comercializado,
com a sua liderança global no mercado, com o desenvolvimento de sistemas operacionais
DVB-T em um grande número de países, com o seu conjunto de serviços integrados para
HDTV através de EDTV para DTV móvel, com apoio internacional de vendas, com economia
global de escala e de âmbito, constitui  a escolha ótima para o Brasil.

A escolha do DVB-T para o Brasil trará grandes benefícios económicos para Brasil,
revitalizará o setor de broadcasting, assegurará a convergência com outros domínios digitais
brasileiros tais como comunicações por cabo, celulares e via satélite, bem como Internet.
Além disso o DVB-T minimiza o risco estratégico para estações emissoras, para os
consumidores e para os fabricantes nacionais de equipamento eletrônico de consumo,
inerente a outros sistemas DTV.

O ATSC, um concorrente de DTV DVB-T, é comercial e tecnicamente obsoleto, e o outro
concorrente de DVT-T,  o ISDB-T, constitui um protótipo experimental em fase de laboratório,
que ainda precisa de ser integrado, comercializado e localizado segundo as condições do
mercado brasileiro e que só será lançado no seu mercado de origem, Japão, dentro de
alguns anos.
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A. Requisitos comerciais de DTV

A televisão digital terrestre (com designações várias, como DTV, DTT e DTTB), tem de
competir no mercado com outras plataformas de televisão digital, tais como cabo, satélite
(DBS), vários sistemas sem fios e sistemas de telecomunicações avançados de banda larga.
Tem de possuir um leque de serviços diferenciados para atrair estações emissoras, tem de
conquistar mercado e tem de assegurar ao consumidor uma oferta diferente dos
fornecedores de serviços por cabo e satélite, que conseguem oferecer muitos mais serviços.
Também tem de ter capacidade para se desenvolver economicamente a preços que sejam
acessíveis à maioria dos consumidores, alavancando economias globais de escala e âmbito.

Qualquer serviço de televisão digital terrestre deveria ser avaliado perante um conjunto de
critérios básicos de seleção, incluindo os seguintes:

I. Capacidade robusta de recepção
II. Recepção com antena exterior
III. Recepção com antena interior
IV. Recepção com antena móvel
V. Opções de serviço
VI. Apoio em língua Portuguesa
VII. Eficácia de espectro
VIII. Serviços de televisão de alta definição (HDTV)
IX. Serviços de televisão de definição normal (SDTV)
X. Software de integração de serviços
XI. Interoperabilidade com outras plataformas digitais brasileiras (tais como cabo e

satélite)
XII. Serviços interativos (p.ex. TV interativa e TV por Internet)
XIII. Base de receptores globais instalados
XIV. Estabilidade técnica
XV. Capacidade de expansão
XVI. Países que adotaram/estão mudando para outro sistema DTV
XVII. Percentagem global de mercado
XVIII. Maturidade comercial
XIX. Risco de implementação

Avaliamos perante estes critérios cada um dos sistemas de televisão digital terrestre
presentemente considerados pelo Brasil.

Relação de países:

• Países com DVB-T: Áustria, Bélgica, República Checa, Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Finlândia, Reino Unido, Holanda, Hungria,
Itália, Irlanda, Noruega, Polónia, Portugal, Suécia, Suíça, Lituânia, Letónia,
Eslováquia, Eslovénia, Croácia, Roménia, Albânia, Ucrânia, Grécia, Bulgária,
Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Índia, África do Sul, Rússia, Ilha
Maurícia, República Islâmica do Iram, Taiwan, Nigéria, Brunei, Líbia, Tunísia,
Israel, Estónia, Egipto, Turquia.

• Países com ATSC: EUA e Canadá

• Países com ISDB-T: Japão
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B. Aspectos comparados de sistemas  de DTV

Usando os critérios comparativos de consumidor, macroeconomia, estratégia e técnica
referidos na secção anterior, a Tabela 1 mostra a comparação atual dos sistemas DTV
considerados  pela ANATEL.

CRITÉRIOS ATSC DVB-T ISDB-T
Capacidade robusta de
recepção

Não Sim Sim

Recepção no exterior Sim, com
rotor

Sim Sim

Recepção dentro de casa Fraca Excelente Excelente
Recepção móvel Não Sim Sim
Opções de serviço 1 1200 ?
Língua Portuguesa Não Implementada Não
Eficácia de espectro Países com

8-VSB
Excelente Excelente

Serviços HDTV Sim Sim Sim
Som Dolby AC3 Sim Sim Sim
Serviços SDTV Sim Sim Sim
Integração de software Fraca Muito elevada Muito fraca
Interoperabilidade com
plataformas brasileiras

Não Sim Não

Serviços interativos Não Implementados Não
Receptores instalados
(milhões)

0,05 (est) 2,0 Protótipo

Estabilidade técnica Baixo Muito elevada Protótipo
Capacidade de expansão Nenhuma Muito elevada ?
Países que já adotaram 4 40+ 1
Países em mudança - 2 + 2 -
Taxa global de
destinatários
(% de TVHH global)

10,0% 50,0%+ 4,0%

MATURIDADE
COMERCIAL

Fraca Muito elevada Imatura

RISCO DE
IMPLEMENTAÇÃO

Muito
elevada

Baixo Muito elevada

TABELA 1: ASPETOS COMPARADOS DE SISTEMAS GLOBAIS DE DTV

A Tabela 1 sintetiza os resultados obtidos em uma avaliação dos três sistemas DTV
candidatos através de fontes publicadas. Essas fontes incluem os resultados abrangentes
dos ensaios de campo na Austrália, no Brasil, em Hong Kong, na Índia, em Singapura e em
Taiwan, os números totais enviados por operadores de plataforma DVB-T para fins de
auditoria financeira e dados de investigadores independentes de mercado dos EUA para
receptores ATSC. São considerados os ensaios de campo supervisionados
internacionalmente e sujeitos a auditorias independentes realizados em todo o mundo nos
anos 1997-2001, bem como outras informações comerciais.
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Ref: Documento ATSC Recentes Testes nos EUA e Avaliações:  Queremos afirmar formalmente que DVB
não participou nos ensaios MSTV/NAB. O ensaio não foi sujeito a auditoria nem a supervisão
independentes por uma entidade reguladora independente. Os resultados dos ensaios foram
considerados como não tendo valor quando foi descoberto,  pelo  Sinclair Broadcasting
Group (EUA) e o Broadcast Technology Ltda. (Reino Unido) (fornecedor do mencionado
equipamento DVB), que os resultados foram obtidos através da utilização de um 'Monitor de
Transmissão DVB-T' em vez de um 'Receptor DVB-T', o que nega de forma absoluta todos
os resultados registrados. Isso tem sido documentado em http://www.dvb.org e em
apresentações a ANATEL.

Tem havido repetidos casos de não aceitação das soluções ATSC e DIBEG. O caso mais
recente foi em Taiwan, em Junho de 2001, em que era recomendado o imediato início da
implementação de DVB-T considerando todas as suas principais vantagens técnicas e de
mercado em relação às soluções apresentadas  pelo ATSC e por DIBEG.

Esta resposta discute  amplamente  muitos aspectos realçados na Tabela 1.

C. DVB-T: O sistema comercial DTV  turnkey

O DVB-T é o único sistema DTV totalmente comercializado e tecnicamente estável que pode
ser desenvolvido com confiança e facilidade em todo o mundo. DVB-T está no ar na Ásia, na
Austrália, na Europa (incluindo na Rússia) em muitas configurações de serviço diferentes
que vão desde HDTV na Austrália, até ao primeiro serviço de DTV móvel do mundo,
TVMobile, em Singapura, lançado em Fevereiro de 2001, passando pela televisão de
multicanais de larga no Reino Unido.

Há inúmeras razões técnicas para se adotar DVB-T. É compatível com os canais brasileiros
de transmissão de 6MHz, cadeias de equipamentos  end to end estão largamente
disponíveis e os preços dos receptores estão caindo mais rapidamente do que os da
concorrência  como  resultado da participação global no mercado. As opções de serviço de
DVB incluem 1200 modos de transmissão diferentes; possui uma gama de opções de rede
comprovadamente operacionais e é muito eficaz no seu espectro. É o único sistema DTV
que possui implementações totalmente comerciais de Guias Eletrônicos de Programa,
sofisticados sistemas operacionais de software de receptor (API), um conjunto de sistemas
de gestão de copyright e de televisão a pagar (Acesso Condicionado) e serviços interativos
integrados para TV interativa e total acesso à Internet.

O DVB-T se  beneficia de economias globais de escala e âmbito por ser já o sistema de DTV
dominante em receptores instalados. Lidera em proporção superior a cinquenta para um
acima do seu mais próximo rival, o sistema ATSC. É apoiado por centenas de fornecedores
globais, fabricantes locais em muitos países, é adotado por mais de cinquenta países e mais
de trinta fornecedores de microcircuitos estão criando soluções DVB-T.

O DVB-T é membro da família de normas DVB para telecomunicações por cabo, satélite e
terrestres e plataformas híbridas terrestres/celulares. É compatível e interoperável com
outras plataformas DVB, tais como DVB-S e DVB-C já utilizadas no Brasil. A adoção do
DVB-T no Brasil  irá garantir compatibilidade entre múltiplas plataformas, benefícios de
estratégia às estações emissoras e preços mais baixos aos consumidores brasileiros. Tudo
isso promove o desenvolvimento de opções económicas de transmissão terrestre/por satélite
no Brasil, o que pode ser necessário para servir áreas mais remotas, bom como zonas
urbanas densamente povoadas. Nenhum dos outros sistemas de DTV suporta um sistema
híbrido desta natureza com fácil implementação.
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O DVB-T está em uso em mais de dois milhões de lares distribuídos por todo o mundo,
suporta serviços de televisão digital terrestre inteiramente operacionais em serviço comercial
por estações emissoras. Operando em mercados altamente competitivos, O DVB-T permite
que estações emissoras digitais ofereçam novos serviços, tais como HDTV, formatos de tela
larga, DTV móvel, serviços avançados de televisão a pagar e uma gama de serviços
interativos, incluindo total acesso à Internet e programação de televisão interativa, bem como
ainda serviços seguros de emissão de dados e de teletexto avançado.

Os serviços estão disponíveis para antenas convencionais externas, para pequenas antenas
de interior e para veículos em  deslocamento.

Serviços DTV hierárquicos de DVB-T combinados tais como HDTV para antenas fixas
e DTV móvel para receptores portáteis e veículos foram demonstrados em muitos
locais em todo o mundo. Isso inclui NAB 1999 e 2000 a uma vasta audiência utilizando
canais de 6 MHz e uma demonstração em Brasília, em Dezembro de 2000 às
respectivas autoridades brasileiras. (Isto para demonstrar formalmente que DVB-T
pode oferecer HDTV e SDTV no mesmo canal de 6 MHz, contrariamente à afirmação da
SET/ABERT que o DVB-T não o poderia fazer).

A rede nacional de DVB-T do Reino Unido já cobre cerca de 90 % do país, replicando
totalmente a existente estrutura regional de transmissão de televisão, oferecendo um leque
de mais de cinquenta serviços de DTV a mais de 1,3 milhões de lares com DTV desde o seu
início em Novembro de 1998.

As vantagens económicas resultantes da adoção de DVB-T são consideráveis: Os países se
beneficiam de cadeias de sistemas DTV inteiramente operacionais, receptores de preço mais
baixo, fácil  transferência de tecnologia, produção local e a oportunidade de servir mercados
vizinhos e globais. De fato, muitos fornecedores de DVB-T da Ásia e de países em vias de
desenvolvimento estão agora se juntando para participar em mercados de DVB-T de alto
crescimento. Estes fornecedores estão vendendo produtos DVB-T em todo o mundo, geram
volumes de mercado e baixam os preços no consumidor.

Em muitos países onde o DVB-T foi adotado, a fabricação local, o desenvolvimento de
software e a integração de serviços são aspectos que estão em curso; é o caso de mercados
tão distintos como Austrália, Singapura, Suécia, Rússia e Taiwan. O alcance global de DVB-
T é benéfico para os países que estão em vias de adotar esse sistema porque se consegue
fácil transferência de tecnologia, são criadas oportunidades de produção local, são criados
mercados de exportação, são formados recursos nacionais e há criação de valor.

As vantagens estratégicas resultantes da adoção de DVB-T incluem a minimização do risco
de implementação através da escolha de um sistema operacionalmente comprovado,
alavancando mercados globais de exportação, garantindo compatibilidade com outras
plataformas digitais brasileiras e evitando a instabilidade crónica de normas e de tecnologia
prevalecentes no sistema ATSC.

A adoção de DVB-T elimina os riscos de implementação, os problemas econômicos e os
riscos para os consumidores que se verificariam se o Brasil fosse pioneiro na implantação do
sistema embrionário ISDB antes do seu lançamento comercial no seu país de origem, o
Japão. Em nossa opinião, se trata da gestão prudente de risco para estações emissoras,
consumidores, produtores e reguladores. Desta forma, também se permitiria ao Brasil
beneficiar economicamente em mercados digitais de multimídia relacionados, tais como
serviços avançados por satélite da próxima geração, Multimedia Home Platform (MHP),
convergência de DVB-T com sistemas celulares GSM/CPRS/UMTS (3G) e participação em
plataformas de multimídia em automóveis.
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Nem o ATSC nem o  ISDB-T podem oferecer este nível de integração de software para a
integração contínua de serviços a consumidores. Esta necessidade vital de integração de
serviços é frequentemente ignorada em processos de seleção do sistema DTV. É uma
consideração competitiva fundamental ao serem lançados serviços de televisão digital
terrestre  em mercados de estruturação horizontal, que podem de fato competir com
plataformas digital integradas verticalmente fornecidas por operadores de cabo e satélite, em
que um simples operador especifica a cadeia de emissão end to end .

No Reino Unido, o Digital Television Group (DTG) dedicou 1000 homens-ano de esforço
para tornar operacionais as normas de DVB-T para serviços completos end to end . As
opções de política monetária de DTG têm desde então ampliado  o seu âmbito no sentido da
cobertura de serviços interativos, interoperabilidade de plataformas e estão agora
considerando serviços avançados tais como integração PVR (Personal Video Recorders) e
VOD (Video on Demand). Internacionalmente, muitos outros países adotaram já e alargaram
as especificações DTG, basicamente como um kit de ferramentas para suporte principal de
um criador de DTV para lançar rapidamente no mercado implementações comerciais.

Nem 0 ATSC nem o ISDB-T podem atingir este nível de integração operacional em níveis de
transmissão, níveis de receptor, rede de distribuição, integração de software ou técnicas de
sinalização avançada para serviços contínuos de estações emissoras.

Esta vantagem de integração global do sistema DTV constitui um fator chave que leva
muitos países a adotar DVB-T: É o único sistema de DTV chave na mão.

D. VANTAGENS ECONÓMICAS E DE MERCADO DE DVB-T

O DVB-T está surgindo como norma de DTV global, adotada por mais de 40 países e
com uma participação de fato no mercado de mais de 50 % dos lares globais com TV
(nos países considerados). A sua base de receptores instalados se agiganta perante o
seu mais próximo rival ATSC em uma proporção de 50:1 e é o único sistema de DTV
operacional totalmente integrado.

Uma norma de DTV de fato global

Cremos que DVB-T reflete a história do mercado para a norma digital celular GSM. O GSM
surgiu como a norma global celular de fato operacional, adotada em todo o mundo, trazendo
muitas vantagens a empresas econômicas, a consumidores, ao desenvolvimento da
capacidade de produção local, à promoção da transferência de tecnologia e crescimento
líquido GDP em países que adotam o GSM. Atualmente, O GSM é o sistema global celular
dominante com centenas de milhões de usuários, e está também sendo introduzido em larga
escala no Brasil e na América Latina. Em nossa visão, existem muitas analogias comerciais
entre o crescimento meteórico do GSM e do DVB-T.

Produção local

Relativamente ao documento com o comentário ATSC, página 48 - A - Produção Industrial e
Emprego, gostaríamos de sublinhar que o Brasil se beneficiaria ao nível do seu PNB e da
criação de emprego ao adotar a norma global DTV dominante. O DVB-T se dirige
presentemente a um mercado potencial de mais de 500 milhões de lares com TV, desde a
Ásia a África, à Oceania e à Europa e as suas normas irmãs DVB-S/C são usadas em todo o
mundo, incluindo as Américas.

Numerosos fornecedores globais tais como Nokia e Philips vão provavelmente estabelecer
centros de produção local DVB-T a fim de servirem necessidades locais específicas do
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Brasil. Recentemente, Pace, o líder global na venda de caixas set-top digitais e um
fornecedor líder de receptores DVB-T, anunciou a sua intenção de iniciar a produção no
Brasil para servir mercados mundiais. Tem sido esta a experiência econômica em muitos
outros países que estão adotando DVB-T, tais como Austrália, Taiwan e Singapura. Muitos
fornecedores de DVB-T completamente novos também entraram no mercado provenientes
de muitos países diferentes, servindo rapidamente mercados globais em rápido crescimento.

Esquema de custos mínimos de royalties

Em Julho de 2001, DVB anunciou um regime de royalties IPR muito simplificado e de
custos mínimos para o licenciamento de patentes essenciais à produção de DVB-T.

O novo regime, DVB-LA (ver http://www.dvbla.com), é o regime IPR mais simples e
mais econômico para qualquer sistema DTV.

Garante licenciamento justo, razoável e não discriminatório a todas as terceiras partes
em qualquer parte do mundo. Não há taxas antecipadas, não há mínimos e não há
certificações. Os licenciados pagam um royalty de E0,75 (US$0,60) por cada receptor
DVB-T, o que é um preço muito mais favorável do que os mais de US$5,00 para um
receptor ATSC, como se pode ler em jornais das áreas industriais dos EUA.

Este esquema de baixo custo de licenciamento de carteira de patentes beneficia muitos
países que adotaram DVB-T. O licenciamento de normas tecnológicas one-stop permite a
implementação ampliada da tecnológica , a interoperabilidade e o uso de tecnologias
fundamentais de larga base cobertas por muitas patentes possuídas por muitos titulares
diferentes de patentes. Este novo regime de licenciamento IPR DVB-T é modelado na
Licença de Carteira de Patentes MPEG2 que conheceu enorme sucesso e que estabeleceu
MPEG2 como a norma de compressão digital em todo o mundo. Avanços fundamentais
desta natureza promovem economias globais de escala e âmbito, facilitam a produção local,
a transferência de tecnologia e a capacidade de participar em um mercado para o único
sistema global de DTV. O Brasil está muito bem colocado para explorar esses benefícios no
mundo da DVB-T.

O fracasso comercial do ATSC

As estimativas mais recentes indicam que menos de 50.000 receptores se encontram nas
mãos de consumidores nos Estados Unidos desde que esse sistema foi lançado em
Novembro de 1998. A associação de fornecedores CEA dos EUA não apresenta números
verificados oficialmente para receptores ATSC entregues a consumidores.

No mercado de TV dos EUA, com 100 milhões de lares com TV e com cerca de 300 milhões
de aparelhos de TV, estes valores apontam para um grande fiasco comercial de DTV,
quando comparado com os cerca de 20 milhões de lares dos EUA que recebem serviços por
cabo ou por satélite. Fora dos Estados Unidos, não há países emitindo serviços de ATSC
DTV operacionais para consumidores. Dois dos membros fundadores, Argentina e Taiwan,
anunciaram a sua intenção de desistir da sua decisão original de adotar o sistema ATSC.

Previsões comerciais para o sistema ATSC são fracas a nível global, outros países da
América do Sul estão saindo e a penetração de ATSC em lares dos EUA é irrisória. O
potencial de exportação do sistema ATSC praticamente não existe e há a noção real de que
acabará esmagado debaixo do peso do seu próprio fracasso comercial. O esquema de
royalties IPR para o ATSC é fiscalmente punitivo, favorecendo os detentores originais das
licenças.
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Mercado ISDB-T, aspetos de risco e de royalty IPR

O sistema protótipo ISDB adotado pelo Japão ainda se encontra a anos da sua
comercialização e é improvável que venha a ser lançado no seu mercado de origem antes
de 2003-2005. Só o Japão adotou este sistema, comparado com quatro países
nominalmente ligados a ATSC e mais de 40 ligados a DVB-T.

O esquema IPR para ISDB-T reflete inevitavelmente o pequeno potencial de mercado global
e é de risco elevado/custo elevado sem participação viável global no mercado. Relatórios
públicos do Governo Japanês (MPT) e da imprensa indicam que os custos de
implementação de ISDB-T no Japão serão superiores a US$15 bilhões. Considerando a
severa recessão econômica que presentemente se faz sentir no Japão, é provável que a
meta de 2003/2005 planejada para o lançamento do ISDB-T ficará ainda mais atrasada
devido aos graves problemas econômicos do Japão e aos elevadíssimos custos que as
estações emissoras terrestres do Japão têm de suportar. Até 2005, é improvável que haja
mercados para a exportação para o sistema protótipo ISDB, considerando a realidade
comercial de que ISDB-T é um protótipo de demonstração aguardando implementação
comercial e internacionalização.

São conhecidos outros países da América do Sul que se inclinam para DVB-T, havendo
alguns que se mantêm nominalmente ligados ao sistema ATSC, mas protelando serviços
DTV aguardando o exame mais aprofundado da continuação da viabilidade comercial de
ATSC e a resolução dos seus aparentemente obstinados problemas técnicos. Assim, é
provável que o mercado sul-americano de DTV venha a ficar seriamente fragmentado. Se
Brasil adotasse o potencial de exportação do sistema ISDB-T, ficaria fortemente reduzido
quando comparado com DVB-T, que se encontra estabelecido como o sistema DTV
realmente global.

Também é possível que se outros países na América do Sul adotassem ISDB-T, os titulares
de patentes ISDB introduziriam cláusulas de exclusividade geográfica no licenciamento IPR
e condições de transferência de tecnologia. Na prática, isso poderia excluir o Brasil do
financiamento efetivo da sua capacidade de produção em mercados regionais do Mercosul.

Além disso, o ISDB-T se baseia largamente na tecnologia DVB-T e, assim, é provável que
esteja sujeito ao mesmo núcleo de IPRs.

E. Sinergias de DVB-T com outras indústrias convergentes

Padrões interoperáveis

O DVB-T é membro da família global das normas de televisão digital de fato DVB. DVB é um
conjunto integrado de normas de televisão digital, onde sistemas de telecomunicações por
cabo, via satélite, terrestres e sem fios são interoperáveis e podem ser integrados sem
descontinuidades. Nem o ATSC nem o ISDB-T podem atingir tal latitude e profundidade em
plataformas de televisão digital. A norma DVB-S satélite é a norma de fato para a televisão
digital global via satélite, tal como utilizada nos EUA para as emissões de serviços de HDTV
através da plataforma Echostar DBS e a norma do DVB-C por cabo é usada em todo o
mundo, incluindo as Américas.

O Brasil utiliza tanto DVB-S como DVB-C.

Desta forma, a adoção do DVB-T pelo Brasil permite a interoperabilidade sem
descontinuidades, a criação de plataformas híbridas de televisão digital, estimula a produção
local, baixa os preços aos consumidores e permite serviços convergentes em todo o Brasil. A
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adoção de qualquer dos outros sistemas de DTV excluirá o Brasil da possibilidade do
estabelecimento de interoperabilidade avançada entre plataformas, o que, por sua vez,
conduziria à perda de benefícios econômicos a nível nacional, à fragmentação do mercado,
ao aumento dos preços ao consumidor e impediria o lançamento efetivo no Brasil de
serviços avançados de convergência.

Convergência entre DVB-T e GSM/GPRS/UMTS

Em Julho de 2001, o DVB mostrou a existência do seu grupo de trabalho que durante algum
tempo tem estado considerando a forma de fundir redes de transmissão DVB-T com as
redes de comunicações celulares digitais móveis GSM/GPRS/UMTS (3G). Esta nova
atividade oferecerá serviços avançados de multimídia móveis integrados híbridos. As
atividades do DVB, agora em fase já avançada, facilitam a integração sem descontinuidades
de redes de DVB-T/celulares para permitirem que comunicações, dados, vídeo e áudio
cheguem ao consumidor através da rede mais adequada para a aplicação de serviço
preferida.

Os primeiros serviços híbridos DVB-T/celulares devem ser lançados no próximo ano e
permitirão a integração da carteira de serviços entre a norma dominante DVB-T de DTV e as
normas celulares globais, tais como GSM, aumentando assim significativamente o
posicionamento comercial e o financiamento de serviços de transmissão de DTV em relação
às transmissões por cabo e satélite. Há já um conjunto de países com plano DVB-T para o
lançamento de tais serviços no próximo ano, a seguir ao fulgurante lançamento em
Singapura do primeiro serviço móvel de DTV, TV Móvel, usando DVB-T.

A declaração da nova missão do DVB significa que nós estamos agora no enfoque de
desenvolvimentos de Internet IP que se espera venham facilitar o fluxo de serviços totais de
emissões de televisão através de Internet de alta velocidade nos próximos anos. Isso
conduzirá a um reposicionamento radical de serviços de DVB e nós estamos muito
ativamente envolvidos na investigação de tecnologias e, em última análise, na padronização
e no lançamento operacional.

Sistemas concorrentes de DTV não possuem planos concretos para redes e serviços
híbridos, nem para integração em serviços de televisão fornecida por IP.

Estas atividades do DVB orientadas para o futuro, juntamente com o nosso conjunto de
normas de televisão digital interoperáveis, demonstram a liderança global do DVB na
convergência de mercados e de serviços de televisão e de telecomunicações.

F. PRINCIPAIS PONTOS FRACOS DA ESTRATÉGIA DE OUTROS SISTEMAS DE
DTV

Vamos aqui realçar os principais pontos fracos nos setores comercial, de consumidor, de
implementação, de estratégia e técnico de outros sistemas de DTV considerados pelo Brasil.

Deficiências comerciais, de consumidor, de mercado e técnicas de ATSC

O sistema ATSC dos EUA, só disponível para 6 MHz, que foi desenvolvido no início dos
anos 90 utilizando tecnologia de transmissão dos anos 80, é baseado em modelos
comerciais de transmissão de televisão digital terrestre obsoletos. ATSC ignora as realidades
da concorrência e problemas técnicos para garantia de participação no mercado
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relativamente a plataformas por cabo, satélite, de telecomunicações e outras plataformas
digitais sem fios.

O sistema ATSC é otimizado para antenas exteriores acopladas a rotores, necessárias em
mercados onde torres de transmissão não são partilhadas. (Um conceito de marketing de
1950 para serviços de televisão totalmente isentos de competitividade perante os sistemas
por cabo ou satélite.) O sistema não possui qualquer flexibilidade comercial para negociar
capacidade, cobertura e velocidade (para aplicações móveis de DTV, não suportadas por
ATSC) e não é interoperável com DVB-C nem com DVB-S já em uso no Brasil.

O seu antiquado sistema de transmissão 8VSB não tem  recepção segura e confiável  com
antena interior ou com antenas baratas para colocar em cima do televisor em áreas urbanas
densamente povoadas, nem pode ser usado com segurança em áreas montanhosas com
antenas de exterior. Além disso, o atual sistema ATSC é incapaz de suportar serviços de
televisão digital móvel.

Esta falha no aspecto móvel constitui uma grave omissão na competitividade do ATSC. Em
todo o mundo, há cada vez mais estações emissoras terrestres que consideram os serviços
portáteis e móveis seguros como uma condição para a oferta de uma carteira de serviços
diferenciados que promova uma lealdade sustentável por parte dos consumidores e
vantagens de mercado relativamente a plataformas digitais por cabo e satélite. ATSC é um
serviço de DTV de antena exterior fixa, subjugando o utilizador a uma antena direcional fixa
e cara instalada no telhado. A proposta de implementações  aumentando a capacidade
móvel do ATSC podem ser incompatíveis com o sistema de recepção exterior de ATSC  já
existente e ainda precisam de ser concretizadas em hardware.

O sistema do modo de transmissão simples ATSC com fios é comercialmente incapaz de
suportar uma série diversificada de modelos comerciais de estações emissoras, tais como
serviços portáteis e móveis, serviços celulares DTV e serviços de comunicações integrados
DTV/UMTS. A sua principal aplicação comercial é HDTV para antena direcional de telhado
equipada com rotores, exigindo receptores de topo custando mais de $2,000, e conversores
(set top boxes) custando mais de $500 e uma total renovação de cadeias de equipamento de
estação emissora. Presentemente, a procura por DTV nos EUA tem sido, nas palavras do
autorizado Financial Times, 'bastante discreta'.

Um dos principais defeitos estruturais de ATSC é a sua fraca base de software de
integração de serviços. ATSC não possui Guias Eletrônicos de Programas
operacionais, essenciais ao público que utiliza os serviços de DTV. Isso coloca ATSC
em uma desvantagem fundamental perante os serviços EPG oferecidos por
operadores de plataformas de cabo e satélite e, naturalmente, DVB-T. Não há sistemas
operativos de software ATSC (API), não existe proteção operacional de cópia nem
sistemas de acesso condicionado, essencial para garantia suficiente de que os
direitos IPR de titulares são respeitados e para criar rendimentos de assinatura para
serviços de televisão DTV a pagar.

ATSC não dispõe de normas interativas operacionalmente implementadas para suportar
aplicações de TV interativa ou acesso direto a Internet via DTV. As principais contribuições
de ATSC na área interativa têm sido um conjunto de normas no papel que não têm sido
desenvolvidas, testadas nem implementadas operacionalmente no serviço comercial de
DTV.

A eficácia do espectro de ATSC é muito fraca: Não pode suportar na prática redes de
freqüência simples, contrariamente ao DVB-T ou ao ISDB-T. Consequentemente, o ATSC
exige vastas e vitais atribuições de espectro  de radio-frequência para cobertura adequada e
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possibilidade de recepção de serviço dentro de um determinado mercado, o que é ineficaz
em termos de espectro, quando comparado com sistemas baseados em COFDM ou DTV.

Considerados no seu conjunto, estes fatores têm contribuído para o fracasso comercial de
ATSC nos Estados Unidos, para a sua rejeição por parte dos membros fundadores Argentina
e Taiwan e para o contínua adiamento de implementações no Canadá e na Coréia do Sul. O
México não ratificou formalmente a adoção de qualquer sistema DTV, mas está sendo
pressionado pelos EUA para o adotar. Na verdade, México está seguindo o que se passa no
Brasil. Todos os ensaios de campo realizados internacionalmente com a DTV no período
entre 1997 e 2001, que foram acompanhados de forma independente e sujeitos a auditoria
também por entidade independente, conduziram nesses países à  rejeição de ATSC por parte
de selecionadores do sistema de DTV.

O ATSC tem sido um fracasso completo no aspecto comercial e de consumidor ao longo dos
dois anos que seguiram ao lançamento do serviço de DTV nos EUA. CEA, a associação dos
fabricantes dos EUA, não revela números sobre os receptores ATSC de DTV vendidos.

No entanto, estimativas independentes autorizadas  dos EUA indicam que o número de
receptores ATSC vendidos é provavelmente inferior a 50.000 durante os dois últimos anos.
É, sem dúvida, uma desastrosa prestação comercial da DTV em um país onde pelo menos
vinte milhões de lares com TV têm acesso a televisão digital via cabo ou satélite, em cerca
de 100 milhões de lares com TV. Comparemos estes valores com a DTV no Reino Unido,
onde durante o mesmo período e usando uma comparação adequada do mercado, a atual
contagem de receptores do DVB-T deverá ser equivalente a cerca de 5 milhões de
receptores de DTV. É mais de 100 vezes o resultado comercial atualmente obtido por ATSC.

Comentadores e analistas autorizados dos EUA acreditam agora que o sistema ATSC e o
seu modelo de negôcio associado HDTV pelo ar falharam na estimulação da procura de
consumidores de serviços de DTV. O número de leitores de DVD vendidos nos EUA é
superior à  população de receptores ATSC em pelo menos quatro para um e atingiu uma
penetração de 15 % (estimativas industriais dos EUA em Julho de 2001), enquanto que a
penetração de ATSC foi de 0,005 %. A realidade comercial é que receptores digitais por
cabo e satélite ultrapassam atualmente em número os receptores ATSC na proporção de
quatrocentos para um. Em um país onde só 15 % dos lares estão dependentes de televisão
emitida por antena, a introdução do sistema ATSC de DTV, quase totalmente dependente de
antenas exteriores com rotor, tem sido um catastrófico insucesso de marketing.

Em muitos países está surgindo um consenso segundo o qual as perspectivas comerciais do
ATSC são graves, explicando por que motivo tantos países o têm rejeitado. Isso também
ilustra por que motivo outros países nominalmente comprometidos com o ATSC continuam a
adiar a implementação do serviço operacional de DTV através do ATSC.

Deficiências comerciais, de consumidor, econômicas, de mercado e
técnicas de ISDB-T

Esta seção aborda algumas falsas noções contidas nas contribuições da ABERT/SET e do
DIBEG.

O sistema japonês protótipo ISDB-T possui muitas semelhanças técnicas com o sistema
DVB-T. Ambos utilizam o moderno sistema de transmissão de DTV, COFDM, e ambos
suportam serviços portáteis e móveis, bem como recepção convencional com antena
exterior. ISDB-T utiliza time interleaving, o que a implementação corrente de DVB-T não
utiliza.
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Time interleaving, como visto nos testes de sistemas de DTV efetuados no Brasil, pode
ajudar na performance do ruído impulsivo. Porém há uma penalidade de custo por se
introduzir o time interleaving devido ao receptor DTV ter aumentada a sua complexidade e o
tempo de processamento ,o que adiciona  mais custos ao receptor DTV em um mercado em
que ele compete com TV a cabo e por satélite e outros meios de entrega de sinais digitais.
Há também implicações de custos na utilização do time interleaving para a distribuição de
sinais em redes de freqüência Única (Single Frequency Networks) uma vez que as estações
têm que ser sincronizadas em freqüência e tempo simultaneamente. Isto pode exigir que os
serviços sejam alimentados através de uma rede distribuição de banda básica por fibra
óptica.

Embora tenha havido alguns benefícios do time interleaving alguns anos atrás, a sua
implementação não foi concretizada devido aos custos no receptor verificados nessa altura.
Até agora, DVB-T não decidiu não implementar a opção do time interleaving porém os
recentes progressos na tecnologia de receptores em DVB-T tornaram isso agora
comercialmente desnecessário.

Estes progressos tecnológicos em particular implementam esquemas que recolhem a
propagação dos símbolos corrompidos que foram afetados pelo ruído impulsivo antes que
eles pudessem transitar  pelo receptor e também usam encobrimento de erro inteligente no
descodificador de MPEG. Soluções que evitam o uso de time interleaving em COFDM
podem conduzir a soluções de menores custos no longo prazo para broadcasters ,
consumidores, e operadores de rede. O time interleaving foi  implementado pelo ISDB-T em
seus protótipos e é uma extensão opcional ao DVB-T para países que podem desejar
considerar isto.

Pode também ser implementada segmentação de faixa, em que o canal de RF é dividido em
segmentos discretos com características de RF diferentes. Cerca de 10 segmentos são
destinados a serviços de vídeo e três para serviços de áudio no ISDB-T.  A introdução de
segmentação de faixa aumenta  o custo do hardware e do software do receptor, porque o
receptor deve estar apto a poder extrair as faixas diferentes de radio freqüência que se
comportam diferentemente. A segmentação de faixa perde o conceito do canal de DTV como
um canal de banda larga em regimes regulatórios onde a alocação dos serviços é efetuada
ao nível de banda .Ao nível técnico, a segmentação de banda conduz a perda da diversidade
de freqüência, o que significa que se parte da banda se perde, o sinal inteiro poderá ser
perdido. Esta é uma das razões por que os  projetistas de DVB-T rejeitaram a segmentação
de banda. Há outros modos a alcançar a mesma divisão de serviço, tal como a transmissão
hierárquica que é implementada pelo  DVB-T e o ISDB-T. A perda de diversidade de
freqüência é geralmente considerada uma ma idéia, razão pela qual a segmentação de faixa
poderá não ser atrativa para muitos broadcasters e consumidores. Neste mesmo trabalho
veremos adiante a recente solução adotada pelo DVB que implementou incrivelmente seu
desempenho.

Há uma diferença vital de implementação comercial entre DVB-T e o ISDB-T: O ISDB-T
é um sistema demonstrador de DTV que não é comercializado no Japão, o único
mercado que o adotou, nem em qualquer outro lugar. O DVB-T é O único sistema de
DTV coerente, competitivo e comercializado que está no ar em todo o mundo.

Inevitavelmente, tal situação torna injusta qualquer comparação com ISDB-T devido ao seu
próprio estado; não possui Guias Eletrônicos de Programa, API, Acesso Condicionado,
integração na Internet, nem apoio em vários línguas (incluindo Português).
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G. Benefícios dos membros de DVB

Os países que adotaram o DVB-T se beneficiam com a melhoria do acesso a tecnologia,
recursos e a normas que apoiam a produção local e podem estar confiantes na minimização
do risco estratégico na implementação de sistemas comerciais de DTV.

O DVB é agora um consórcio mundial de mais de 300 broadcasters, fabricantes, operadores
de rede, criadores de software, agências reguladoras e outras entidades em mais de 35
países. A sua missão consiste em projetar normas globais para o fornecimento de serviços
de televisão e de dados através de todas as plataformas, convergência com ambientes IP e
a criação de serviços híbridos móveis de multimídia de DVB-T/GSM/GPRS/UMTS.

O Brasil já utiliza DVB-S e DVB-C. A adoção de DVB-T integraria o panorama da televisão
digital brasileira e permitiria ao Brasil acelerar o lançamento do serviço comercial de DTV,
promover a capacidade de produção local, explorar totalmente possibilidades de serviços
integrados de multimídia, participar em mercados e fóruns globais de DTV.

O Brasil terá acesso a tecnologias atualizadas, a benefícios resultantes da transferência de
tecnologia e poderá adaptar completamente o sistema às condições do mercado nacional. A
categoria de membro de pleno direito de DVB-T permitirá ao Brasil influenciar direções
futuras, garantir reforços e participar de corpo inteiro em um mundo em convergência
IP/DTV/UMTS.

Nem o ATSC nem o ISDB-T podem atingir este conjunto de vantagens relativas aos
consumidores, comerciais  e  econômicas  que fluem  para  um  país  que  tenha  adotado  o
 DVB-T. Os seus ciclos de vida de desenvolvimento ou são integrados muito pobremente,
como no caso do ATSC, ou completamente falhos de implementação e incertos, como no
caso do ISDB-T.

O Brasil pode adotar o DVB-T com confiança nos aspetos comercial, de consumidor e de
concorrência. É o único sistema comercializado de DTV que se encontra totalmente
integrado, que está no ar em todo o mundo, que trabalha, e que tem atrás de si um apoio
global no campo do fornecimento de hardware e de software. O sistema DVB-T foi adotado
por mais de 40 países representando mais de 50 % de todos os lares com TV e constitui o
incontestável mercado líder de DTV em todo o mundo.

Outros países que adotaram o DVB-T estão colhendo benefícios consideráveis: as estações
emissoras locais deram início a novos serviços inovadores, foi estabelecida uma nova
capacidade de produção, valor econômico está sendo realizado e novos serviços avançados
estão sendo introduzidos. Por fim, estações emissoras podem confiadamente estudar
modelos de negócios para competir eficazmente em mercados de televisão digital com
outros operadores de plataformas digitais.

NOTA: Relativamente ao documento Comentários de ATSC - Página 56 - Participação na
Continuação do Desenvolvimento de Normas, gostaríamos de refutar as afirmações
produzidas no parágrafo 2, linhas 8 e 9, declarando que o DVB é a indústria modelando o
seu futuro. Aderindo ao Consórcio DVB, Os Reguladores Brasileiros, Estações Emissoras,
Fabricantes e Criadores de Software ganham acesso imediato a todo o trabalho do DVB e
podem influenciar o futuro do sistema. Isso já foi claramente demonstrado a seguir à adoção
de DVB-T na Austrália. Não há 'privilégios de membros fundadores' como em ATSC nos
EUA e NENHUM mandato governamental como na organização DIBEG/ARIB do Japão.
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H. Vantagens da engenharia integrada de software de DVB-T

Os comentários nesta seção respondem a afirmações feitas por alguns comentaristas,
nomeadamente a ABERT/SET, que sugeriram que a DTV poderá ser incompatível com a
Internet. Os nossos comentários demonstram que isso não é verdade no caso do DVB-T.

Qualquer sistema comercial de DTV tem de suportar um serviço end-to-end,
inteiramente operacional e integrado sem descontinuidades, e não apenas serviços de
transmissão e recepção básica de DTV. É um aspeto fundamental de gestão de risco a
considerar por países que pretendem selecionar um sistema de DTV.

O DTV tem de assegurar um serviço integrado ao consumidor que seja de fácil navegação,
que permita o funcionamento de serviços avançados, permitindo às estações emissoras
monitorizar a prestação end to end e que assegure o carregamento (download) confiável  e
seguro através do ar de novas aplicações e software.

O sistema DTV tem de proteger os direitos dos fornecedores de conteúdo e permitir aos
broadcasters gerar fluxos de receitas de assinaturas e de transações onde são fornecidos
serviços a pagar. Por fim, deve especificar totalmente a extremidade da cadeia, desde a
origem do conteúdo, passando pela formatação, definição no tempo e transmissão até à
recepção e aos formatos de apresentação da tela ..

O DVB-T implementou um sistema de DTV totalmente comercial através de um estudo com
vários milhares de homens-ano. Os outros sistemas de DTV considerados pelo Brasil não
podem, nem de longe, competir com as vantagens da engenharia de software integrada e já
implementada em DVB-T.

Os registos de DTG foram pioneiros no Reino Unido no desenvolvimento de especificações
de implementação para criadores conjugarem serviços de DVB end-to-end com mais de
1,000 homens-ano de esforço ligando estações emissoras, fornecedores de bens eletrônicos
de consumo, operadores de rede, fornecedores de telecomunicações, fornecedores de
software e integradores de sistemas. Muitos outros países com DVB-T em todo o mundo
adotaram subseqüentemente e ampliaram os registos de DTG, principalmente como kit de
ferramentas para criadores de DTV.

O DVB desenvolveu MHP, o API aberto, como uma plataforma para integrar aplicações de
emissões IP e DVB. Os primeiros serviços MHP serão
implementados no ambiente DVB-T por um conjunto
de países com início no final do corrente ano. Não há
API que se compare com MHP em outros sistemas
DTV porque abrange múltiplas plataformas utilizando
conceitos de interoperabilidade DVB e MHP oferece
estratégias de migração sem descontinuidades a partir
dos atuais API de direitos exclusivos. Antes do total
lançamento comercial de MHP, há hoje uma gama de
API de direitos exclusivos levados para as
implementações do sistema DVB-T com caminhos de
atualização total para MHP, contrariamente ao que se
passa com os seus rivais de DTV, que não podem
oferecer API correntemente.

MHP integrates all these DVB specifications
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Países com DVB-T já se beneficiam de proteção de cópia totalmente integrada em sistemas
de acesso condicionado, aspectos considerados essenciais para proteger o IPR de titulares
de direitos de conteúdo conforme necessário e para assegurar o fluxo de receitas para as
emissoras. DVB-T já inclui uma série de sistemas de Acesso Condicionado de liderança
mundial, enquanto que outros sistemas DTV não implementaram acesso condicionado
operacional, direitos de conteúdo digital nem sistemas de proteção de receitas. Isso permite
às estações emissoras proteger o IPR legítimo de titulares de direitos e desenvolver novos
canais para receitar provenientes de assinaturas/transações. que não são suportados pelo
ATSC nem pelo ISDB.

Guias Eletrônicos de Programas são inteiramente comercializados em sistemas DVB-T,
permitindo a estações emissoras fornecer navegação fácil para o consumidor em serviços de
DTV. EPG é uma ferramenta competitiva indispensável para permitir a estações emissoras
de DTV competir com operadores de cabo e satélite. Na plataforma DVB-T do Reino Unido,
há vários EPG no ar. Em contraste, o sistema ATSC só recentemente apresentou pedido de
propostas para um sistema EPG. Passarão vários anos até ao seu desenvolvimento.  O
sistema experimental de DTV de demonstração  ISDB não oferece estas integrações de
software devido ao seu estado de protótipo.

As estações emissoras vêem agora serviços interativos (aplicações de TV enriquecida
(enhanced)/interativa ou acesso total à Internet) como ferramentas essenciais para
fortalecimento de serviços de DTV. Esses serviços retêm a lealdade dos clientes e
aumentam a RMPU (receita média por utilizador) através de novos serviços interativos que
também estão sendo lançados por concorrentes por cabo e satélite.

O DVB-T já implementou serviços de TV interativa no Reino Unido e na Suécia e total
acesso à Internet está disponível através de plataformas DVB-T em Espanha e no Reino
Unido. Mais tarde, ainda  no corrente ano, um 'Quem quer ser milionário?' totalmente
interativo será lançado via DVB-T no Reino Unido. Nem o ATSC nem o ISDB-T podem
oferecer serviços interativos operacionais ou DTV via Internet.

Um passo adicional em termos de convergência entre a radiodifusão e a Internet foi dado no
contexto do projeto de pesquisa e desenvolvimento chamado SAMBITS, que foi
recentemente concluído (e que decorreu no âmbito do programa de de pesquisa e
desenvolvimento sobre as Tecnologias da Sociedade da Informação da União Européia). O
projeto SAMBITS reuniu importantes broadcasters, investigadores, academistas e
fabricantes de eletrônica de consumo através da Europa.  O objetivo principal deste projeto
consistiu no desenvolvimento de tecnologias de multimídia integradas de Internet e
radiodifusão de forma a obter serviços de valor acrescentado em televisão convencional
(digital) e interativa.O SAMBITS escolheu como pedra angular o as tecnologias MPEG ISO e
DVB para demonstrar as capacidades destas normas em implementar serviços de
vanguarda.



Comentários de DVB aos comentários ref.ª CP 291 Consulta Publica – Digital TV

DVB Project Office, 17a Ancienne Route, CH-1218 Grand Saconnex, Genebra, Suíça

Tel: +41 22 717 2719, Fax: +41 22 717 2727, Email: dvb@dvb.org

23

Mais especificamente, SAMBITS dedicou-se a desenvolver:

• Tecnologias de multimídia para estúdio para implementação off-line e em tempo real de
novos serviços interativos de multimídia contendo elementos MPEG-4 e MPEG-7
permitindo interatividade (local e remota).  Com esta tecnologia, serviços integrados
poderão ser criados para permitir o acesso de utilizadores a diferentes tipos de
informação (por exemplo acesso a conteúdos de radiodifusão e de Internet de uma forma
sincronizada, acesso simplificado, acesso mais personalizado);

• Tecnologias de terminal multimídia para acesso a esses novos serviços interativos de
multimídia.  Isto foi obtido através da recepção integrada de radiodifusão e de Internet
em casa e um canal de retorno através da Internet, permitindo acesso à informação
simplificado e mais personalizado. Técnicas foram desenvolvidas para constituir
diferentes tipos de conteúdo multimídia;

• Testes e cenários de serviços para testar a aceitação dos consumidores.

O projeto SAMBITS é considerado como um dos principais desenvolvimentos técnicos para
a próxima aplicação das normas MPEG-4 e MPEG-7 à radiodifusão.  Uma demonstração do
sistema SAMBITS será efetuada na exibição durante a conferencia IBC’2001 que terá lugar
em Amsterdão em Setembro de 2001.

Atualmente a  Internet não consegue fornecer a necessária qualidade de serviço para
serviços interativos streamed devido às dificuldades de aumentar o numero de acessos.  A
solução técnica que tem sido adotada no âmbito do DVB e dos projetos Europeus de
pesquisa e desenvolvimento que estão sendo demonstrados, tais como o SAMBITS, é
baseada na técnica de IP-Multicast de um para muitos (one-to-many).

A utilização efetiva de IP-Multicasting em DVB downstream de banda larga em combinação
com IP ponto-a-ponto e ampla capacidade de armazenamento na set-top box do utilizador
final permite uma solução técnica ótima para utilizar “serviços tradicionais de Internet” e a
nova geração serviços personalizados interativos de multimídia de maior largura de banda
sem restrições de qualidade de serviço.

No caso da cooperação entre redes de móveis e de televisão, as técnicas acima
mencionadas abrem horizontes completamente novos para a exploração de novos
paradigmas de serviços e modelos de negócio.
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O DVB está presentemente integrando Gravadores de Vídeo Pessoais (Personal Video
Recorders / PVR) com sistemas DVB em conjunção com o fórum TVAnytime. Receptores
digitais integrados combinados PVR/DVB-T devem ser lançados no Reino Unido ainda no
corrente ano e em outros países com DVB-T.

DVB-T é um sistema de DTV coerente e comercialmente integrado apoiado por avançada
engenharia de software que apoia sem descontinuidades EPG operacionais, serviços
interativos avançados para TV pela Internet e acesso à Internet, sistemas totalmente
operacionais de gestão de assinaturas e de direitos.

No próximo ano, ampliaremos o DVB-T para se tornar uma plataforma híbrida de DTV/UMTS
multimídia móvel e implementaremos plataformas abertas da norma DTV/PVR.

Os nossos concorrentes de DTV não se encontram nem próximos de conseguir a
integração avançada de software de DVB-T, aspeto essencial para o lançamento de
serviços de DTV atraentes para o consumidor que possam competir eficazmente com
outras plataformas digitais tais como cabo e satélite.

I. MARGEM DE CONCORRÊNCIA PRAZOS-MERCADO

O sistema DVB-T foi implementado muito rapidamente em grande número de países com
estruturas de mercado muito diferentes entre si, com diferentes necessidades técnicas, com
diferente planos de freqüência e também com diferentes perfis sócio-econômicos.

Vantagens de DVB-T

Esta vantagem do DVB-T em termos de rapidez de implementação no mercado resulta do
fato de ser um sistema de DTV altamente integrado com muitas características, opções e
funcionalidades, tudo isso com apoio de fornecedores globais de hardware e de software.

Esta margem de concorrência de DVB-T, freqüentemente esquecida por países que
pretendem selecionar um sistema de DTV, provou ser comercialmente decisiva em muitos
países onde a DTV tem de competir com cabo e satélite. Como ilustração, diremos que
Singapura preferiu o DVB-T a outros sistemas de DTV e, um ano mais tarde, em 2001,
lançou o primeiro serviço de DTV móvel comercial do mundo, a TVMobile.

O DVB –T  goza agora de economias globais de escala e âmbito, apoio global de fornecedor
e é um sistema de DTV totalmente comercial que atingiu massa crítica.

Instabilidades do hardware e do software do ATSC

O sistema corrente ATSC de DTV é instável tanto a nível de hardware como de software. A
norma de transmissão 8VSB, baseada em tecnologia dos anos 80, é incapaz de suportar
recepção confiável de DTV dentro de casa ou qualquer forma de serviço móvel de DTV.
ATSC abriu concurso para propostas  da comunidade de fornecedores para enfrentar estas
graves deficiências técnicas. No entanto, continua totalmente incerto se essas propostas são
tecnicamente viáveis, economicamente de implementar, a que prazo poderão ser
conseguidas, ou se tais propostas seriam compatíveis com o sistema ATSC existente e com
a base receptora instalada.
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As funcionalidades operacionais de engenharia de software do atual sistema ATSC de DTV
são primitivas: Não há API, CA, EPG, opções de serviço interativas, nem interoperabilidade
com outras plataformas. ATSC também não possui um sistema de carregamento (download)
de software (eventualmente necessitando de confiabilidade na recepção) para atualizar
aplicações de software, tais como API, sistemas CA, EPG e aplicações interativas de serviço
residentes no receptor. É uma omissão grave em qualquer sistema de DTV comercialmente
viável.

ATSC constitui uma significativa ameaça à gestão de risco para estações emissoras,
consumidores e investidores em países que estão implementando um sistema de DTV
comercialmente viável.

Aspectos de custos, integração e prazos de ISDB-T

Ao analisarmos o sistema protótipo ISDB-T, identificamos as principais preocupações
relacionadas com os seus prazos realistas de comercialização no seu próprio país de
adoção, o Japão. Também há aspetos econômicos sobre a maneira como as economias de
escala e âmbito serão obtidas, considerando que o seu mercado alvo está presentemente
limitado a cerca de 45 milhões de lares com TV.

Inevitavelmente, isto significa que os custos de introdução de ISDB serão muito elevados
quando comparados com as tecnologias globalmente adotadas, tais como DVB-T. Estes
custos de introdução de ISDB-T passarão para a estação emissora e para o consumidor sob
a forma de preços mais elevados. Ora isso tem implicações na cadeia de transmissão end-
to-end, na disponibilidade de equipamento, em ensaios e nos custos cambiais porque o
equipamento inicial teria de ser originário do Japão, onde se encontra a origem da
tecnologia.

A projetada baixa participação global no mercado do ISDB-T (nenhum outro país da
OCDE/G7 está adotando o ISDB-T) significa que países com economias em
desenvolvimento podem achar o ISDB-T uma opção de implementação de DTV muito cara
quando comparada com as alternativas de DTV adotadas globalmente com sucesso por
mercados de massas.

Os principais riscos de implementação identificáveis no ISDB-T são a ausência de
ferramentas de software de integração de sistema, tais como API, sistemas CA, EPG e
serviços interativos. Tudo isso teria de ser criado, o que exigiria consideráveis recursos de
engenharia e de conhecimentos de software, elevados níveis de apoio e criticamente
dependem na vasta disponibilidade de equipamento. Além disso,o ISDB-T teria de ser
convertido para 'falar Português'.

Existem riscos desconhecidos de prazos com o ISDB-T a nível de hardware, software,
econômico e de consumidor. Isso impede qualquer aceitação significativa do mercado fora
do Japão devido ao fato de não se encontrar disponível e à  preempção de concorrentes de
DTV. Em alguns países, não é possível abstrair a possibilidade de que ameaças
concorrenciais de cabo e de satélite significarão simplesmente que qualquer sistema de DTV
não pode garantir uma fatia economicamente sustentável de mercado. Isso só contribuiria
para prejudicar ainda mais qualquer expansão de mercado do ISDB-T: 65 % dos lares
globais com TV estão já adotando DVB-T ou ATSC, deixando para o ISDB-T uma
participação corrente no mercado de 4 % e o ISDB-T não está ainda comercialmente
disponível.
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Riscos para os sistemas DTV candidatos

ATSC é um sistema instável, inviável, não competitivo e não econômico com muitos
problemas de prazos de software e com risco/custos inquantificáveis associados às
tentativas correntes de salvamento técnico do sistema de transmissão. Por esse motivo,
existem graves riscos de prazos para o mercado no atual do sistema ATSC.

O sistema protótipo ISDB-T é criticamente dependente da viabilidade econômica e da
realização operacional das propostas da DTV japonesa, dos recursos disponibilizados para
se realizar a principal integração de tarefas de software, dos custos associados e de quem
os financia. O ISDB-T não conseguiu garantir a adoção em outros países industrializados da
OCDE/G7, o que prejudicará severamente a sua economia de conjunto. Por estes motivos,
há graves riscos de prazos para o mercado associados ao ISDB-T e os seus custos globais
no país serão inevitavelmente mais elevados por não haver participação de mercado nos
outros países industrializados.

O DVB-T é o único sistema de DTV integrado comprovado no campo já implementado
comercialmente ao serviço de consumidores em muitos países em todo o mundo.
Goza de enormes vantagens relativamente a prazos no mercado em relação ao
sistema ATSC, que está falhando a nível comercial e técnico. O DVB-T é
comercializado, comprovado no campo, integrado e operacional, enquanto que o
sistema protótipo ISDB-T se encontra pelo menos a vários anos de distância da
comercialização e divulgação.
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Apoio em língua Portuguesa

Qualquer sistema de DTV adotado por um país tem de ser capaz de suportar línguas nativas
logo a partir do arranque, incluindo a principal língua oficial e quaisquer línguas regionais em
uso. Este aspecto atrai uma grande aceitação por parte dos consumidores, desenvolve a
indústria audiovisual local, dá força aos consumidores para usarem o sistema DTV e faz
aumentar o fluxo das receitas de estações emissoras. É essencial que sistemas de DTV
sejam capazes de suportar bandas sonoras múltiplas; API deve ser suportado em línguas
nacionais, EPG deve transportar informação em línguas nacionais e sistemas CA devem
usar a língua nacional.

Aspetos de ATSC & ISDB-T

ATSC oferece presentemente inglês dos EUA, dado que é este o único país de introdução
comercial.

Apresentações de ISDB-T a autoridades brasileiras, tornadas públicas no início do corrente
ano, indicam que a implementação comercial da língua Portuguesa no sistema ISDB-T, que
presentemente só suporta Japonês, deveria constituir um problema principal de custos e de
prazos.

Implementação de software

A tarefa de integração de aplicações SI/software em língua local não pode ser subestimada
na implementação de sistemas operacionais de DTV, o que é evidenciado pelos milhares de
homens-ano necessários para implementar o primeiro serviço comercial de DTV utilizando
DVB-T no Reino Unido no período de 1997-99. Os custos da transposição de ISDB-T para a
língua Portuguesa seriam consideráveis e, com base na experiência do Reino Unido, seria
uma operação longa com um novo sistema de DTV. Como nota à margem, verificamos que a
implementação de documentação DTG do DVB-T no Reino Unido foi agora transferida para
outras línguas.

Apoio em língua Portuguesa de DVB

DVB, através das suas únicas aplicações de DVB-SI e MHP, suporta várias línguas,
conjuntos de caracteres e múltiplas línguas simultaneamente. Isso é operacionalmente
implementado em línguas tão diferentes como Cantonês, Inglês, Português, Espanhol,
Hebraico e Russo.

DVB-T e DVB-S estão no ar em Português.

DVB-T está presentemente testando em Lisboa o lançamento comercial em Portugal e o
leque digital de satélite de televisão a pagar TVCabo está usando DVB-S através do satélite
Hispasat (cobrindo a Europa e a América do Sul) para transmitir um leque comercial em
língua Portuguesa para a Europa.  O Grupo Globo está conectando a TV Globo em formato
DVB-S desde o Brasil via o sistema Eutelsat HotBird para recepção por parte de
telespectadores DBS na Europa.

Além disso, o DVB-T suporta pistas sonoras em várias línguas: mesmo no Reino Unido,
diferentes línguas nacionais para além do Inglês estão sendo transmitidas paralelamente
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com as pistas sonoras em Inglês em alguns serviços. Nós oferecemos uma seleção de
sistemas de som a países adotando o DVB-T: MPEG2 surround ou Dolby AC3, inteiramente
dependente das preferências nacionais.

A adoção de DVB-T pelo Brasil garante que riscos de mercado, de implementação e de
prazos relacionados com a inclusão da língua Portuguesa e outras línguas estão
minimizados. DVB-T já implementou o Português.

J. VANTAGENS COMERCIAIS DE DTV MÓVEL

O primeiro serviço DTV móvel comercial do mundo através de DVB-T

Relativamente a outras propostas sobre DTV Móvel, nomeadamente do ATSC, DIBEG e
ABERT/SET - D. Recepção Móvel/Serviços Móveis: o DVB-T está emitindo o primeiro
serviço móvel comercial de DTV do mundo, TV Móvel, em Singapura, desde Fevereiro de
2001. O serviço, conduzido pelaTCS, já atinge mais de 1600 ônibus em toda a ilha usando
equipamento receptor de DVB-T já existente, que suporta serviços de DTV portátil e móvel
utilizando o hardware do consumidor. Nenhum outro sistema de DTV implementou um
sistema de DTV móvel comercialmente disponível: o ATSC não pode suportar serviço de
DTV móvel e o sistema protótipo ISDB-T ainda se encontra a muitos anos da sua total
implementação comercial.

As implementações iniciais de recepção de DVB-T em 1997-99 suportavam recepção móvel
através de um grande número dos modos de transmissão DVB-T, embora a capacidade
digital seja limitada a cerca de 66 % da capacidade digital total para serviços de antena fixa
de telhado.

Receptores de diversidade DVB-T da terceira geração

No ano corrente, como conseqüência de importantes desenvolvimentos de pesquisa e
desenvolvimento, de software e de circuitos microeletronicos pelos membros de DVB,
demonstramos novos receptores de recepção de diversidade 3G, DVB-TD. Estes
avançados receptores de diversidade são 100 % compatíveis com transmissões de
DVB-T.

Receptores DVB-TD podem agora fornecer serviço móvel completo de DTV em todas
as velocidades de dados no canal RF: o modo DVB-T mais popular (64QAM FEC 2/3)
para recepção no exterior e portátil dentro de casa está agora disponível para
ambientes móveis de DTV, incluindo a aplicação mais recente, HDTV móvel.

As principais vantagens econômicas com recepção de diversidade incluem: f as potências
mínimas de sinal exigida para recepção móvel são reduzidas por fatores de quatro a oito (6-9
dB). Se trata de uma vantagem muito grande do sistema que melhora simultaneamente a
cobertura em áreas urbanas e rurais e a velocidade com  à qual a DTV pode ser recebida
,aumentada para o triplo.

No seu conjunto, o ganho de preço/performance dos Receptores de Diversidade DVB-T
permite uma melhoria de dezesseis vezes. Estamos cientes de que Receptores de
Diversidade DVB-T de terceira geração serão lançados no próximo ano. Segmentos de
mercado para recepção de diversidade incluem serviço de DTV móvel, serviço de DTV
portátil para o interior e serviço de exterior rural adicional (com ganho de 9 dB relativamente
a receptores DVB-T convencionais). Em relação à página 43 do documento Comentário de
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ATSC - Preços em Queda, parágrafo 3 - A inferência de que um sistema de 6 MHz em DVB-
T é considerado híbrido é um argumento que não pode ser apoiado. Os receptores DVB-T
estão disponíveis em todas as variantes incluindo HDTV com capacidade para 6/7 e 8 MHz e
a preços de mercado igualmente competitivos com as caixas de 8 MHz presentemente
existentes. A gama de receptores é impressionante porque também inclui um receptor DVB-
T PCMCIA, de Plain Digital AB www.plaindigital.com, que dispõe de sintonizadores externos
de 6/7 e 8 MHz e serão demonstrados na IBC 2001, que se realizará em Setembro em
Amsterdão.

HDTV DVB-T móvel

A diversidade de recepção de DVB-T oferece agora serviço de HDTV pela primeira vez.
A principal vantagem comercial da Recepção de Diversidade DVB-T é o fato de ser 100
% compatível com transmissões DVB-T: é puramente um reforço implementador do
receptor.

A recepção de diversidade o DVB-T pode ser desenvolvida sob muitas formas pelas
emissoras. Podem economizar custos de exploração pela redução da potência do
transmissor (devido ao ganho de 6-9 dB), ou aumentar a capacidade digital de DVB-T
disponível no ar com os níveis de potência correntes. Comercialmente, o resultado mais
importante é que receptores de diversidade DVB-T tornam o serviço planejado para
recepção fixa externar disponível para recepção móvel e ao mesmo tempo melhoram a
recepção interna de casa.

Receptores de diversidade DVB-T serão demonstrados publicamente na IFA em Berlim, em
Agosto de 2001, onde serão usados para receber DTV móvel de alta velocidade com
elevada velocidade de dados em um automóvel BMW utilizando DVB MHP API para
assegurar serviços de multimídia móveis integrados.

Convergência de serviços móveis de multimídia

Na realidade, DVB está trabalhando com MCP (Multimedia Car Platform) para desenvolver
serviços interativos avançados de multimídia móvel que serão lançados brevemente. A
procura de serviços móveis de multimídia para automóveis vem da indústria automobilística,
dos clientes e dos fornecedores de programas e está sendo apoiada pelas grandes marcas
tais como BMW, Mercedes e VW. MCP está trabalhando no desenvolvimento de serviços
móveis de multimídia em conjunção com serviços interativos DVB-T de DTV móvel.

As atividades de convergência de Serviços Móveis de Multimídia de DVB devem ser
consideradas em conjunto com a nossa força de intervenção integrada DVB-
T/GSM/GPRS/UMTS que integrará comunicações móveis de DTV e celulares avançadas ao
nível da rede para oferecer serviços híbridos a consumidores e a empresas.

O DVB já demonstrou serviços de multimídia móveis pré-operacionais utilizando o terminal
Nokia MediaScreen DVB-T/Linux/GSM em Brasília e na NAB/IBC 99/2000. Esses terminais
serão comercializados em breve no Reino Unido, na Alemanha e em outros países em todo
o mundo.

Presentemente, o ATSC não pode suportar serviços móveis de DTV, não possui equivalente
para MCP e não há grupo de trabalho equivalente a DTV/UMTS.
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O sistema protótipo ISDB-T não vai ter  equipamento comercialmente disponível durante
alguns anos, não existe equivalente de MCP e como o Brasil utiliza GSM, haverá maiores
problemas na instalação de serviços híbridos de DTV/móveis, visto que o GSM não existe no
Japão.

DVB-T está emitindo o primeiro serviço do mundo de DTV comercial móvel e está
lançando receptores de diversidade DVB-T que permitirão uma recepção de HDTV com
mobilidade total. Estamos trabalhando com construtores de automóveis de classe
para fornecermos serviços de multimídia móveis para automóveis e ofereceremos
serviços móveis híbridos DTV/GSM/GPRS/UMTS no próximo ano. É o único sistema de
DTV móvel que se encontra comercialmente disponível e que permite economia global
em escala e âmbito.

K. HDTV

O DVB-T está no ar em HDTV na Austrália em canais de 7 MHz/50 Hz e nos Estados
Unidos, através do serviço de HDTV DVB-S de Echostar, em 60 Hz.

Além disso, o DVB-T, o único sistema de DTV de 6/7/8 MHz, tem sido demonstrado muitas
vezes como uma aplicação de HDTV em canais de 6 MHz, mais recentemente em Brasília e
na NAB2000.

O conjunto completo de ferramentas de software de integração de serviços do DVB-T,
incluindo API tal como MHP, sistemas CA, EPG e serviços interativos, operam em ambientes
de HDTV.

A HDTV DVB-T não tem nenhum dos problemas de recepção crônicos de ATSC. É o único
sistema COFDM com cadeias de equipamento HDTV end-to-end comercialmente
disponíveis, como atualmente utilizadas nos mercados australianos de 7 MHz. O
equipamento ISDB-T HDTV continua na fase de protótipo, sendo incerta a sua
disponibilização comercial a preços acessíveis durante os próximos anos.

A introdução de receptores de diversidade DVB-T para HDTV DVB-T com mobilidade
total é agora possível: Serviços de HDTV DVB-T planeados para recepção fixa estão
agora disponíveis para recepção móvel a velocidades até 250 km/h. Este progresso no
receptor DVB-T de terceira geração, tornado possível pela economia global de escala e
âmbito e por recursos maciços de pesquisa e desenvolvimento por fornecedores de
DVB-T, torna a HDTV DVB-T móvel uma realidade comercial.

Outra recente novidade de HDTV concede a DVB-T a diferença comercial acima de outros
sistemas DTV. Detentores de direitos para conteúdo de elevado valor estão pedindo cada
vez mais proteção de cópia e a codificação de conteúdo de HDTV, em particular no caso de
filmes de qualidade, devido a preocupações relacionadas com cópia e pirataria digital
perfeita. DVB-T já implementou proteção de cópia para saídas analógicas (RGB, CVBS e
RF) (através de sistemas privados tais como Macrovision e oferece uma gama completa de
sistemas de acesso condicionado. O ATSC não possui equipamento para proteção de cópia,
nem mesmo para saídas analógicas. Nem o ATSC nem o ISDB-T podem oferecer níveis
apropriados de proteção IPR para detentores de direitos. No caso do ATSC, se trata de uma
omissão de implementação e o ISDB-T não possui qualquer implementação comercial.

DVB-T está no ar em todo o mundo em HDTV. DVB-T é O sistema COFDM com cadeias
de equipamento HDTV end-to-end comercialmente disponível. Através de receptores
de diversidade DVB-T, o DVB oferecerá serviço de HDTV com mobilidade total antes
da comercialização de ISDB-T daqui a alguns anos.
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Demonstração em Hierarchical – HDTV + Movèl SDTV 6MHz Channel – NAB – USA

Demonstração movèl em NAB (Nat Ostroff Sinclair Broadcast Group - USA)
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DTV HIERÁRQUICA: REPLICANDO CAPACIDADE DE RECEPÇÃO DE SERVIÇOS ANALÓGICOS

Na passagem da TV analógica para DTV, os espectadores têm de ser capazes de receber
emissões durante e depois da transição.

Habitualmente, serviços analógicos falham em locais distantes, enquanto que a DTV falhará
completamente devido às características de qualquer sistema de DTV, deixando os
espectadores com telas vazias. As transmissões hierárquicas de DTV foram criadas para
resolução desse problema. Alguns serviços hierárquicos de DTV enviados no interior do
canal de transmissão são recebidos exclusivamente com antenas exteriores (baixa
prioridade); com outros serviços mais robustos (alta prioridade), a transmissão no mesmo
canal é recebida com pequenas antenas interiores e até com antenas móveis e, com
antenas de exterior, a distâncias muito superiores.

Serviços hierárquicos de DTV de alta prioridade possuem uma capacidade de
recepção muito mais vasta, o que permite replicar a capacidade de recepção
analógica.

O DVB-T oferece muitas opções de transmissões hierárquicas nos seus 1200 modos de
transmissão. Na exposição NAB200, DVB e SBG Inc. fizeram uma espetacular
demonstração de DVB-T a uma audiência em todo o mundo. Um serviço hierárquico do
DVB-T transmitiu simultaneamente um sinal de HDTV de canal de 6 MHz a 14 Mb/s  (tal
como o usado no Brasil) para antenas de exterior fixas/portáteis de interior e um serviço
portátil de 4 Mb/s / SDTV móvel que foi recebido em toda a exposição NAB2000 e em um
veículo conduzido à velocidade de 110 Km/h. As transmissões hierárquicas de DVB-T foram
realizadas a partir de um transmissor localizado a cerca de trinta quilômetros do centro de
convenções de NAB.

Contrariamente ao que foi mencionado nas contribuições da ABERT/SET e do DIBEG, o
sistema DVB-T hierárquico permite que países forneçam simultaneamente serviços de HDTV
e de DTV portátil/móvel (que não precisam de ser o mesmo programa). Para idênticos
serviços hierárquicos de HDTV/SDTV de DVB-T, pode ser disponibilizada uma transmissão
simultânea SDTV a preço econômico a receptores de DTV portáteis/móveis com capacidade
de recepção global comparável ao atual serviço analógico.

Os ganhos de preço/performance dos receptores de diversidade de DVB-T da terceira
geração são aplicáveis aos serviços hierárquicos de DVB-T.

Todos os fornecedores de microcircuitos para o DVB-T apoiam transmissões hierárquicas
com a implementação primariamente decidida pela emissora. O software do receptor extrai o
conjunto apropriado de transmissões hierárquicas dependendo daquelas que pode receber.

ATSC não suporta transmissões hierárquicas e ISDB-T só será comercializado dentro de
alguns anos.
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L. EFICÁCIA DE ESPECTRO

Internacionalmente, há uma pressão crescente no sentido de se maximizar o uso eficaz do
espectro, incluindo o atribuído a emissões terrestres. Na seqüência da conversão para
emissões exclusivamente em DTV, podem ser recuperadas quantidades significativas de
espectro de RF, tornadas livres por estações emissoras analógicas. Este espectro tanto
pode ser utilizado por estações emissoras de DTV como por outros atribuído para outras
aplicações.

O sistema de transmissão COFDM utilizado por DVB-T e ISDB-T é, no seu espectro, muito
mais eficaz do que a norma de transmissão ATSC 8VSB. Os sistemas COFDM permitem
que diferentes estações emissoras que transmitam os mesmos serviços usem a mesma
freqüência em uma Rede de Freqüência Única (Single Frequency Network / SFN).

Um verdadeira SFN não é possível com o sistema ATSC 8VSB.

A SFN é eficaz no seu espectro, pode ser otimizada para se adaptar à cobertura de um dado
mercado de TV e é ideal para estratégias de recuperação de espectro. Com receptores de
diversidade DVB-T, a SFN fornece agora topologias ideais de rede para serviços de DTV em
grandes áreas, incluindo HDTV móvel. Problemas de entrega de célula em DTV móvel
podem agora ser largamente eliminados com receptores de diversidade DVB-T.

DVB-T desenvolveu comercialmente redes de SFN operacional em grandes áreas em vários
países, bem como mini redes SFN para mercados individuais, visto que todas as cadeias de
equipamento já existem. Para ISDB-T, as redes SFN aguardam implementação comercial.

M. GESTÃO DE RISCO DE SELEÇÃO DO SISTEMA DTV

O Brasil enfrenta uma decisão de seleção  do sistema de DTV que tem de evitar a
transformação em um 'cenário DTV-M', o que sucederia caso o Brasil escolhesse um
sistema de DTV não competitivo, inviável, não económico, não comprovado, impraticável,
inacessível, não utilizável, indisponível e invendável.

A questão central de gestão do risco na seleção da DTV brasileira é a seguinte:

“Qual o sistema que funciona, que possui massa crítica, economia de escala e âmbito,
que está sendo largamente usado, que pode resolver necessidades comerciais e que
minimiza o risco de implementação a nível do país?”

Escolher ATSC: Comprar em um nicho de mercado, fracasso comercial e técnico

A DTV de ATSC falhou ao nível do mercado, comercial e técnico: É invendável, não
competitivo, inutilizável, impraticável e inacessível.

ATSC oferece uma flexibilidade comercial muito fraca, não tem DTV portátil/móvel, não
possui implementação de serviços avançados, não tem API comum, não possui
interoperabilidade com o cabo ou satélite brasileiros, não tem possibilidade de oferecer
serviço convergente DTV/UMTS. O sistema ATSC tem sido global e consecutivamente
rejeitado fora dos Estados Unidos por outros países porque é invendável e não dispõe de
potencial de exportação para fabricantes brasileiros.
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Conseguiu uma minúscula penetração no mercado nos Estados Unidos, onde a sua posição
é irrelevante quando comparada com operadores por cabo ou satélite, que possuem em
relação ao ATSC uma vantagem de 400:1 no conjunto de receptores digitais instalados. O
futuro das transmissões terrestres aéreas nos Estados Unidos está agora em dúvida
fundamental com a especulação pública que se verifica aos mais altos níveis de FCC. Isso
pode levantar a discussão do ATSC nos Estados Unidos.

Escolher ISDB-T: Adotar um sistema de nicho não comercializado e indisponível

O sistema de DTV ISDB-T não está provado, é indisponível, não está integrado e
provavelmente não é econômico porque só o Japão o adotou. Nenhum outro país
industrializado da OCDE/G7 o adotou.

O ISDB-T não pode fomentar economia global de escala e âmbito porque outros países não
possuem o número total de lares com televisão da base da OCDE/G7 ou o Produto
Doméstico Bruto per capita necessário à  economia de escala. Portanto, o ISDB-T será um
sistema de implementação mais cara devido à  sua participação no mercado mais restrita do
que as alternativas de massas de DTV DVB-T com aceitação global.

O ISDB-T não possui software de integração de serviços, tornando a sua implementação
comercial a uma criação de software muito arriscada, cara e demorada para um outro
mercado nacional como o Brasil.

Outros países da América Latina poderão não adotar o ISDB-T: Alguns poderão diferir a
implementação do ISDB-T em resultado dos seus previsíveis altos custos de implementação,
outros poderão escolher o DVB-T e ainda outros aderirão nominalmente ao ATSC
aguardando uma resolução da sorte global do ATSC no campo comercial e técnico.

O Brasil corre o risco do bem conhecido 'sindrome do castigo do pioneiro' ao adotar
um sistema ISDB-T de DTV ainda não comprovado . O  ISDB-T está ainda a alguns
anos da implementação operacional no seu próprio mercado de origem, que é o
Japão. Se o Brasil for o primeiro a adotar o  ISDB-T, a implementação da DTV no Brasil
poderá, de forma completamente imprevisível, combinar riscos comerciais,
econômicos, estratégicos e técnicos.

Escolher o DVB-T: Um sistema de DTV amadurecido, de fato global e turnkey

O DVB-T está no ar em todo o mundo; em HDTV, em formatos de tela larga e através do
primeiro serviço comercial móvel de DTV do mundo. É o líder mundial na penetração global
de DTV, ultrapassando ATSC na proporção de cinqüenta para um. Mais de 40 países
representando no seu conjunto mais de 50 % de todos os lares com televisão em todo o
mundo, adotaram já o  DVB-T.

Dispõe de apoio de hardware e de fornecedores em todo o mundo; oferece serviços de
HDTV, agora HDTV móvel, a integração de serviços avançados de DTV/GSM/GPRS/UMTS,
plataformas de Multimídia para Automóveis e a  API Multimedia Home Platform. DVB-T é o
único sistema de DTV comercialmente integrado com total integração de serviço de software
cobrindo API, CA, EPG e gestão digital de direitos. O DVB-T é inteiramente compatível e
interoperável com o DVB-C e o 0DVB-S já em uso no Brasil, o que constitui uma vantagem
económica de interoperabilidade.
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Novos receptores de diversidade DVB-T têm implicações radicais para futuros serviços
móveis integrados de HDTV/UMTS e também serão altamente benéficos para serviços
convencionais de DVB-T.

DVB-T é o único sistema de DTV com massa crítica, economias de escala e âmbito
globais, produção em todo o mundo e o esquema de mais baixos custos de royalties
para apoiar a produção local.

Convergence Seminar
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Os mercados DVB-T são globais e os produtores de DVB-T servem mercados globais.

DVB-T é o sistema de DTV de menor risco e de maior valor, com a maior rapidez de
entrada no mercado.

Em todo o mundo, ficou comprovado vezes sem conta que DVB-T é muito flexível, que se
adapta a condições dos mercados locais, conduz à criação de riqueza local e expande as
oportunidades das emissoras. Agora, com a diversidade DVB-T, vamos oferecer um serviço
de HDTV com total mobilidade.

Se o Brasil escolher o DVB-T, selecionará o sistema de DTV global, o sistema de DTV
totalmente integrado, um sistema muito flexível de frente  para o futuro e se
beneficiará de imediato da economia global do DVB-T de escala e âmbito.

O Brasil também compraria assim um bilhete direto para interoperabilidade de plataforma de
televisão digital, para serviços avançados de multimídia móveis tal como MCP e as iminentes
carteiras de serviços híbridos DVB-T/GSM/GPRS/UMTS. O Brasil pode contribuir, tal como
outros países participantes, através do desenvolvimento da capacidade local de produção,
obter acesso a novas tecnologias, adquirir conhecimentos para a criação de software e
fomentar as suas indústrias de conteúdo importante para um domínio digital.

CONCLUSÃO

DVB-T possui A vantagem estratégica de implementação junto dos consumidores
sobre os sistemas rivais de DTV: está totalmente integrado no ar em Português

O DVB defende que o sistema DVB-T estabelecido, totalmente integrado e comercializado,
com a sua liderança global no mercado, o desenvolvimento de sistemas operacionais DVB-T
em grande número de países, a sua carteira de serviços integrados para HDTV bem como
de para EDTV e DTV móvel, o apoio de fornecedores internacionais e a economia global de
escala e âmbito, constituem a escolha ótima para o Brasil.

A escolha do DVB-T trará grandes vantagens econômicas para o Brasil, revitalizará o setor
de transmissões, garantirá a convergência com outros domínios digitais brasileiros tais como
comunicações por cabo, celulares e por satélite. Além disso, o DVB-T minimizará o risco
estratégico para as emissoras, consumidores e fabricante locais de equipamento eletrônico
para os consumidores, o que é inerente a outros sistemas de DTV.

Um concorrente de DTV DVB-T, o ATSC, é comercialmente e tecnicamente obsoleto e o
outro concorrente do DVB-T, o ISDB-T, é um protótipo experimental de laboratório que ainda
precisa de ser integrado, comercializado e localizado para as condições do mercado
brasileiro e que ainda levará alguns anos a ser lançado no seu país de origem, Japão.


