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Nossa organização respeitosamente apresenta os seguintes comentários em resposta à Consulta
Pública da Anatel sobre TV Digital.  Esses comentários focalizarão em especial as afirmações
anteriormente feitas no processo de consulta pública que erroneamente sugerem que o ATSC/8-
não mostra desempenho ótimo em locações internas. Além disso, consideraremos, como um
todo, contribuições1 que equivocadamente insinuam que a radiodifusão para dispositivos móveis
é um modelo de negócio viável, capaz de gerar novas receitas para os radiodifusores.

Conforme explicamos em nossas contribuições originais apresentadas à Anatel neste processo, a
iBlast tem enorme interesse na TV Digital, particularmente nos modelos de negócio de difusão
de dados que vêm sendo hoje implementados nos Estados Unidos. Fundada em 1999, a iBlast é
uma rede nacional de difusão de dados exclusivamente por radiofrequencias, que proporciona
aos produtores de conteúdo uma alternativa de distribuição de massa, de alta velocidade e ótimos
resultados em função do custo, ao mesmo tempo em que oferece gratuitamente aos consumidores
opções personalizadas de programação. A iBlast oferece às estações de radiodifusão um meio de
maximizar seu investimento em TV Digital. Além de transmitir a HDTV em todos os formatos,
inclusive no 1080i, as estações associadas à iBlast utilizarão as torres de transmissão digital
recém-construídas para difundir conteúdo digital popular, como música, jogos, cinema e
software. O conteúdo é enviado a grande velocidade diretamente aos PCs, TVs, consoles de
jogos, jukeboxes para MP3 e gravadores pessoais de vídeo dos consumidores.

Integram a iBlast grandes grupos de radiodifusão associados, que abrangem 246 estações, com
uma cobertura de 93% dos domicílios com TV. Os grupos de radiodifusão associados são os
seguintes: Tribune Company, Gannett Co., Inc., Cox Broadcasting, The Washington Post
Company, E. W. Scripps Company, Meredith Corporation, Media General, Inc., The McGraw-
Hill Companies, Inc., The New York Times, Journal Broadcast Group, Raycom Media, Inc.,
Smith Broadcasting Group, Inc., Cosmos Broadcasting Corporation, Northwest Broadcasting,
Emmis Communications, Bahakel Communications, Ltd., Gray Communications Systems, Inc.,
Evening Post Publishing Company, Bonneville International Corporation, Ackerley Media e
Straightline Communications.

                                                

1Contudo, isso não necessariamente significa que endossamos as demais contribuições que não sejam aqui
mencionadas ou que não estejam relacionadas aos tópicos abordados em nossos comentários.
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Resultados da iBlast em recentes testes de campo

Vários dos que apresentaram contribuições à Consulta Pública da Anatel fizeram comentários
sobre a capacidade de recepção interna do Padrão ATSC de TV Digital. Sua afirmação de que
essa é uma deficiência do ATSC não é correta.  Dada sua indiscutível vantagem de 4dB no limiar
da relação sinal-ruído (C/N), o ATSC se desempenhará melhor do que qualquer outro sistema em
circunstâncias comparáveis. Com o recente e contínuo melhoramento dos receptores, essa
vantagem se torna cada vez mais  acentuada.

A iBlast concluiu recentemente a primeira de uma série de amplos testes de campo de recepção
de TV Digital do ATSC em Los Angeles, CA; Portland, Oregon; San Diego, CA; e San José,
CA. Havia uma estação participante por cidade, todas elas associadas à rede iBlast, que
compreende cerca de 250 estações. Medimos as características do sinal de radiodifusão do
ATSC/VSB em várias locações (um total de 202 locais), incorporando uma gama de distâncias
em relação ao transmissor de radiodifusão que seria tipicamente relevante num determinado
mercado, bem como numa série de terrenos diferentes. Estávamos particularmente interessados
na recepção interna e medimos as características do ATSC para esse tipo de recepção em várias
locações (um total de 73 locais). A finalidade dos testes era desenvolver um entendimento básico
da recepção do sinal ATSC/VSB e correlacionar as medições de campo com modelos de
software preditivos, para fins de provisionamento dos receptores ATSC da iBlast.

Estamos estimulados pelos resultados dos testes por várias razões. Em primeiro lugar, a
proporção bruta de locais com recepção bem-sucedida do ATSC, tanto interna quanto externa,
coerentemente excedeu os 90%. Em segundo lugar, observamos acentuados melhoramentos no
desempenho da atual geração de receptores e antenas, em comparação com as unidades testadas
anteriormente. Em terceiro lugar, pudemos extrair dados estatísticos úteis, como a diferença de
intensidade do sinal entre diferentes alturas da antena receptora e a diferença entre a intensidade
do sinal em locações internas e externas (que refletiam os coeficientes reais de atenuação em
construções – wall attenuation). Em quarto lugar, nossos dados apresentam um quadro  razoável
da magnitude da intensidade de  campo elétrico necessária para a boa recepção do VSB.
Finalmente, embora não tenhamos ainda desenvolvido provas quantitativas suficientes dessa
questão, observamos no decorrer da realização do teste que um modesto pré-amplificador (de
aproximadamente 10dB) entre a antena e o receptor aumentou substancialmente tanto as chances
de boa recepção interna como a facilidade de manutenção dessa recepção. Nossa experiência
sugere que problemas de recepção interna que encontramos deveram-se a intensidade de campo
insuficiente e NÃO a multipercurso, como erroneamente afirmaram alguns.

Mobilidade vs. difusão de dados

No que se refere a dados e mobilidade, a principal consideração da Anatel deve ser a análise de
uma questão única e difícil: deve o Brasil destinar aos radiodifusores grandes quantidades dos
potenciais fluxos de dados para fins de desenvolvimento de um serviço móvel não comprovado
para o qual não há nem um mercado real nem hardware por preços acessíveis nem uma infra-
estrutura de transmissores para a prestação de um serviço viável?

É necessário entender que diferentes aplicações requerem níveis muito diferentes de
confiabilidade, os quais, por sua vez, dependem do modelo de canal para várias condições.  A
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difusão de dados e as aplicações  interativas para receptores fixos e portáveis são mais bem
tratados pelo sistema ATSC, em que a intensidade do sinal no limiar da relação sinal-ruído e a
não interrupção dos dados são de extrema importância para o resultado.

Na utilização dos dados em dispositivos móveis e para pedestres, nenhum dos sistemas de TV
Digital propostos resiste às condições urbanas, em virtude das quedas de sinal. Por conseguinte,
as aplicações  com intensa transmissão de dados não são possíveis. O recurso deve ser então a
prestação de serviços de áudio e vídeo onde as quedas ocasionais de sinal são toleráveis.
Entretanto, essa transmissão vem acompanhada de consideráveis  trade-offs no que se refere à
taxa de transmissão de dados, reduzindo o fluxo de quase 20 Megabits por segundo para apenas
4 a 5 Mbps. Assim, não é produtivo nem financeiramente sadio sacrificar a bem-sucedida
recepção de  milhões de receptores fixos e portáteis, do público em geral, de serviços de HDTV,
SDTV e de dados, a fim de conseguir um vídeo móvel SDTV de nível inferior sujeito a quedas,
em benefício de muito poucos entre as classes abastadas do Brasil.

Além disso, a Nokia declarou que os operadores de celulares móveis se acham em posição mais
confortável para a prestação de serviço de difusão de dados do que os radiodifusores de
televisão. Embora possa ser verdadeiro que eles gozam de posição confortável para ampliar sua
gama de serviços, implementar uma rede digital de difusão de dados, como a que vem sendo
disponibilizada pela iBlast, numa rede celular existente, não é viável, porquanto ela não pode
proporcionar um “conduto” de transmissão de dados sem fio suficientemente grande. Esse
modelo de negócio não acomodaria o tipo de conteúdo (equivalente a cerca de 26.000 músicas
ou  30 filmes inteiros) e volume (75GB por dia) de que dependem a iBlast e centenas de nossos
associados radiodifusores. O ATSC pode transmitir e efetivamente transmite de maneira
confiável 19.4 Mbps.

Conclusão
Em suma, com base em nosso próprio teste e na nossa própria experiência no terreno da TV
Digital, o Padrão ATSC presta serviços confiáveis de difusão de TV Digital fixa e portátil. Os
modelos de negócio focalizados nos aplicativos de radiodifusão móvel são questionáveis em
virtude da falta de serviço confiável de todos os sistemas e, o que é mais importante, sacrificam
consideráveis volumes de dados necessários para serviços mais disseminados, como a HDTV e a
transmissão de dados através da Internet. Respeitosamente, esperamos que a Anatel considere
essas questões relevantes ao concluir seu trabalho de escolha do melhor padrão de TV Digital
para os consumidores, radiodifusores e fabricantes brasileiros.

Respeitosamente,

Oliver Luckett
Chief Technology Officer
iBlast, Inc.


