
  Caro Sr. Renato Guerreiro
  (PRESIDENCIA DA ANATEL)
  Tenho acompanho muitas notícias sobre tv digital, e gostaria apenas de
  expressar minha opinião como consumidor e cidadão brasileiro. Em
  primeiro lugar, acho o sistema Europeu totalmente inadequado para o
  Brasil. Não tem graça nenhuma ter varios canais com a mesma resolução na
  mesma faixa. Pra que aumentar o número de canais se existe tv a cabo ou
  Directv.  Não é um sistema que visa HDTV, algo que eu gostaria muito de
  experimentar. Esse padrão tambem não irá contribuír com nossas
  exportações, sendo que o resto do mundo inteiro poderá produzir
  equipamentos para este padrão, ex: Africa, Asia, Australia, India,
  Russia, etc...

  Já o padrão Japones oferece HDTV, algo muito bom. Mas e a escala de
  produção de equipamentos? Vai se limitar no Mercosul e Japão? Acho muito
  pouco, além do que, iremos entregar de graça o mercado de produção de tv
  para os mexicanos exportarem sozinhos para os Estados Unidos, Canada, e
  outras áreas das Américas que irão adotar o ATSC. A questão da
  mobilidade, pelo que leio, vai chegar uma hora que todos os padrões irão
  oferecer.

  Já o padrão Americano oferece HDTV, algo essencial, e também oferece
  escala para nóssas exportações de equipamentos de tv. Se o Brasil adotar
  o ATSC, o Mercosul irá adotar, a América do sul também, América central
  também. Somando com a América do Norte, pronto, teremos exportações
  GARANTIDAS! Nisso, todos vão saír ganhando mesmo, sem excessão. As vezes
  fico triste de vêr políticos de esquerda metendo o pau em tudo que é dos
  Estados Unidos. Puláram de alegria com o resultado da banda-c, agora
  olha só que palhaçada:  teremos roaming de SMP com a Grécia, mas somos
  incompatíveis com a Argentina que está ao lado. Que vantagem ridícula
  foi éssa do GSM?

  Como o Sr. é uma pessoa respeitada e inteligente, peço que pense muito
  sobre isso, principalmente na harmonização e padronização da tecnologia
  em nosso continente. Lembre-se que o Brasil está nas Americas! Não
  iremos perder nenhuma identidade nacional, se adotarmos o padrão
  Americano. Acredito que iremos sim é facilitar a vida do consumidor e
  abrir negócios para nossas indústrias. Se dizem que a tecnologia do ATSC
  é tão inferior assim, acho que já teríam jogado no lixo nos E.U.A.,
  depois dos recentes testes feito por eles.

  Resumindo: Sofri muito com nósso Pal-m, agora eu gostaría muito que o
  meu Brasil adotasse um padrão único em todo hemisfério. Gostaria muito
  que o Brasil adote o ATSC. Muito obrigado pela atenção e por considerar
  éssa minha opinião.

  ( É PRECISO ENXERGAR ALÉM DA VISÃO DOS BROADCASTERS, E SOMAR TAMBÉM
OS
  CONSUMIDORES E AS INDÚSTRIAS. O BENEFÍCIO GERAL SERÁ MAIS IMPORTANTE
PARA O



  DESENVOLVIMENTO DO BRASIL. )

  Atenciosamente,

  Cristiano J.


