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1. INTRODUÇÃO

A Nokia vem apresentar seus comentários às contribuições enviadas à Anatel, referente à Cosulta
Pública n° 291 "Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão". Alinhada
com o compromisso de desenvolvimento e utilização de padrões abertos em seus produtos, a
Nokia tem como objetivo estratégico a criação de novas aplicações para provedores de serviços
em todo o mundo. A Nokia acredita que, com o padrão tecnológico DVB-T, a transição para a TV
digital no Brasil será um processo prometedor para a indústria e os consumidores brasileiros.

2. A MOBILIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Uma nova sociedade está surgindo baseada na necessidade de acessar informações a qualquer
tempo e em qualquer lugar. Com o desenvolvimento tecnológico e melhores serviços, surge a
necessidade das pessoas desejarem acesso à seus bancos de dados e informações,
independentemente do lugar em que se encontrem e fazendo uso do mais adequado terminal
disponível para a ocasião. A Nokia mais do que seguir esta tendência, atua decisivamente como
força impulsionadora na criação desta nova sociedade, a Sociedade da Informação Móvel. A
estratégia tecnológica da Nokia se desenvolve por dois caminhos complementares e convergentes
na direção desta nova Sociedade da Informação Móvel: um caminho originado no
aperfeiçoamento da tecnologia celular em direção à 3G/UMTS o outro baseado no
desenvolvimento de redes IP. Esta estratégia permitirá implementar o conceito de "mobilidade
total em IP", na qual os mesmos serviços poderão ser acessados a partir de diferentes redes.
Ocorrerá então, uma unificação dos núcleos das redes de comunicação, permitindo acesso sem-
fio à diversas aplicações, independente da hora e local.

3. MOBILIDADE TOTAL EM IP

Como parte da estratégia de mobilidade total em IP, a Nokia está empenhada em criar novos e
fascinantes serviços e aplicações também no ambiente doméstico. A visão de que "os últimos
metros da última milha serão wireless" reflete uma comodidade amplamente desejada de
eliminação de fios e conexões físicas no lar. A introdução do padrão DVB-T e a popularidade do
uso da Internet vão revolucionar os serviços que serão prestados aos consumidores no ambiente
doméstico. Estes serviços serão entregues através de redes IP ou através de redes de
broadcasting digital, isto é, a conectividade poderá ser obtida seja via acesso broadband (IP
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Gateway) seja via acesso broadcast (Broadcast Gateway), inclusive compartilhando fisicamente o
mesmo terminal multimídia. Tecnologias como Bluetooth e Wireless LAN  poderão então prover a
conectividade sem-fio entre os diferentes aparelhos no lar.

A figura abaixo ilustra esta situação.

Os usuários poderão acessar e gerenciar serviços de TV, serviços Web e serviços de controle e
segurança do lar, podendo tanto serem acessados via Internet, via rede doméstica ou diretamente
através de um terminal multimídia. A combinação das tecnologias de broadcast digital, Internet e
wireless  permite a criação de um ambiente de rede doméstico onde vários usuários dividem uma
interface invisível com a Internet e com a TV, bem como a armazenagem de dados e periféricos.

4. O CENTRO DE ENTRETENIMENTO DOMÉSTICO

Sempre defendendo a adoção de padrões abertos, a Nokia está lançando no mercado Europeu o
Media Terminal, um avançado set top box  para recepção de televisão digital no padrão DVB-T,
baseado no sistema operacional Linux. O núcleo tecnológico do Media Terminal é baseado em
padrões largamente aceitos na indústria tais como HTML, JavaScript, DVB e MHP (Multimedia
Home Platform).

Produtos como o Media Terminal que combinam Internet, televisão digital e acesso broadband
inauguram um novo marco na indústria: o nascimento do centro de entretenimento doméstico.
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Com o Media Terminal é possível implementar um amplo leque de serviços de valor adicionado
para os provedores de serviço e consumidores. Entre estes serviços estão a distribuição de áudio
e vídeo digital, broadcast de TV digital, serviços de vídeo sob demanda, portais de TV e Internet,
canais "cacheados", aplicações de conteúdo Web, revistas interativas, home shopping, jogos
interativos (on line games), apostas, e-banking  e serviços financeiros, aplicações de orçamento
familiar, acesso pay per view , PVR, player MP3 e upgrades de software. As possibilidades de
criação de novos e avançados serviços através da combinação da televisão digital com a
interatividade da Internet são praticamente infinitas.

Informações detalhadas sobre este novo conceito de "centro de entretenimento doméstico" podem
ser obtidas em www.nokia.com/multimedia/mediaterminal.html

5. INTEGRAÇÃO COM GSM, GPRS E UMTS

O objetivo final do conceito de "mobilidade total em IP" é que os usuários possam ter acesso aos
seus próprios serviços personalizados em qualquer lugar, a qualquer hora e por diferentes
aparelhos. O mesmo se aplica no ambiente doméstico. A Nokia se preocupa em fornecer tanto os
equipamentos que possibilitam uma rede sem-fio no lar, como os aparelhos e dispositivos do
consumidor. O resultado de aplicações interoperáveis permitirá que o mesmo serviço seja
acessado similarmente em qualquer lugar, incluindo interfaces únicas do usuário, perfis do usuário
e portais personalizados. O dispositivo em si tanto pode ser a TV, o Nokia Mediascreen, ou um
telefone móvel GSM.

Usando diferentes combinações de tecnologias tais como Wireless LAN, GPRS, Bluetooth e DVB-
T, os consumidores desfrutarão serviços de áudio e vídeo, acesso rápido à Internet assim como a
comunicação de voz tradicional. Os terminais portáteis domésticos também funcionarão, quando
em movimento, com tecnologias celulares tais como GPRS ou redes de comunicação 3G.  A
figura baixo ilustra a situação.
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É importante ressaltar que a convergência do DVB-T com a Internet e as comunicações móveis
(GSM/GPRS/UMTS) trará imensos benefícios ao consumidor brasileiro em função das sinergias
técnicas já desenvolvidas em outros países, possibilitando desta forma, o usufruto de serviços
móveis personalizados interativos de multimídia. Este conceito é ilustrado na figura abaixo.

6. ARQUITETURA DE SOFTWARE ABERTO

A Nokia defende a adoção de plataformas de hardware e software não-proprietárias. A visão da
Nokia está alinhada com a utilização de plataformas abertas de televisão digital e com a
construção de conceitos de valor-adicionado para provedores de serviços em todo o mundo.
Neste contexto se insere a adoção do padrão DVB-T, um padrão completamente aberto não
apenas sob o ponto de vista do hardware mas também do software.

O DVB Group definiu o MHP (Multimedia Home Platform), baseado em JavaScript, como a
interface aberta para o desenvolvimento de aplicações de software de nível superior. Além disso,
o MHP pode ser inserido em sistemas operacionais abertos tipo Linux. Um exemplo disto é o
Media Terminal da Nokia, que está baseado no sistema operacional Linux e suporta aplicações
MHP.
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Terminais abertos, como o Media Terminal da Nokia, tem a possibilidade de receber aplicações
desenvolvidas por qualquer um, desde que esteja usando a plataforma de desenvolvimento de
software OST (Open Standards Terminal). A plataforma OST é um projeto de fontes abertas para
desenvolvimento de um padrão de entretenimento doméstico para aplicações e middlewares,
usando projetos de fontes abertas tais como linux, mozilla e xfree86. Maiores informações sobre a
plataforma OST, bem como software e documentações podem ser obtidas em www.ostdev.net

É importante ressaltar que a Nokia defende que todas as camadas superiores de software,
inclusive APIs,  estejam abertas no set-top-box e não apenas o sistema operacional.

O padrão DVB-T é o único que oferece esta possibilidade de utilizar especificações abertas, pois
os outros concorrentes são proprietários.

7. A CONVERGÊNCIA INTERNET-TV

O surgimento do centro de entretenimento doméstico, como o Nokia Media Terminal, mostra na
prática como se fará a integração da TV Digital com a Internet. A junção dos Gateways de
broadcast  e de broadband  em um único aparelho, com interface única de usuário, abre caminho
para a disseminação efetiva da televisão interativa (iTV). Este aparelho, como já foi dito, deverá
ter sua arquitetura de hardware/software aberta para possibilitar o desenvolvimento de novas
aplicações e a conseqüente proliferação de novos serviços.

A utilização crescente de set-top-boxes abertos (OST), verdadeiros computadores Linux com
disco rígido embutido, browser  de fácil manipulação e interfaces USB para conexão de
periféricos, permitirão uma disseminação massiva da Internet, utilizando o aparelho de TV como
interface de áudio/vídeo para o usuário final.

A Nokia está vivamente interessada em colaborar com o Governo Brasileiro na disseminação do
uso da Internet. Caso o padrão tecnológico escolhido seja o DVB-T, o povo brasileiro poderá
contar, em um período menor do que 2 anos, com um cenário favorável a rápidos
investimentos de diversos setores e regiões do mundo, que além de desenvolver a TV
digital poderão massificar o uso da Internet. Certamente empresas de qualquer lugar do
mundo, incluindo as orientais (Japão e Asia), norte-americanas e europeias já produzem
tecnologia com o padrão DVB e estarão interessadas em fazer investimentos no Brazil pela
garantia comercial e técnica que o mencionado padrão oferece. Os investimentos poderão ser
aplicados, mas não limitados a, por exemplo: manufatura local, desenvolvimento de software e
conteúdo, infraestrutura de TV digital e móvel, TV de alta definição, conteúdo específico de
Internet para usuários de TV, etc...

Segundo o ponto de vista da Nokia, a escolha de um padrão aberto e globalmente aceito como o
DVB poderia trazer ao Brazil um nível de investimento similar ou até maior que do que o mercado
da Telefonia Celular. E mais, será um veículo fundamental e muito importante (se não o mais
importante) de cultura, educação e informação. Este caminho deveria ser afirmado pelo País o
mais rápido possível, já que uma demora excessiva (mais de 3 anos) no ínicio deste processo de
transição implicaria em um atraso impossível de ser recuperado.
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8. ALTA DEFINIÇÃO, MOBILIDADE E MERCADO DE CONSUMO DE MASSA

A televisão digital com alta definição (HDTV) é apenas mais um tipo de aplicação que é
suportada pela plataforma tecnológica DVB-T. A modulação COFDM utilizada pelo DVB-T
fornece uma taxa de bits por segundo, variável conforme a robustez requerida, que pode ser
utilizada para diferentes aplicações tais como HDTV, conteúdo tipo HTML ou IP.

A capacidade do DVB-T de recepção simultânea de HDTV em alta velocidade foi publicamente
demonstrada em Las Vegas, durante a NAB Show de 2000 e 2001.  Nas demonstrações
realizadas em Brasília também foram mostradas as possibilidades do DVB-T suportar a alta
definição e a mobilidade.

A opção de certos países pelo modelo de negócio SDTV foi tomada simplesmente por uma
questão de falta de demanda por alta definição nestes países. Os operadores de TV consideraram
que, naquele momento, o HDTV consumia banda (Mbps) em demasia, que podia ser aproveitada
para outras aplicações que, naquele momento, tinham mais demanda como por exemplo o
aumento do número de canais, a mobilidade, transmissões de conteúdo IP, etc. Foram decisões
que privilegiaram o atendimento do consumidor com a demanda de mercado. A evolução futura
para HDTV não é e nunca será um problema.

O custo envolvido na implementação de transmissão em HDTV não vai depender do sistema de
modulação escolhido. Dependerá fortemente, no entanto, da evolução dos custos dos monitores
de vídeo de HDTV (telas), receptores do lado do usuário e dos sistemas de produção de video
(cameras, mixers, ad inserters, encoders, etc) das emissoras.

O DVB-T suporta qualquer modelo, tendo como vantagem sua escala global, que proporciona
economia de custo de componentes. Já se encontram amplamente disponíveis no mercado
mundial Chipsets de 6 / 7 / 8 MHz. Não existe "hibridez" ou "isolamento comercial" algum na
utilização do DVB-T com 6 MHz. Os testes no Brasil foram feitos com um decodificador
comercial Nokia de 6 MHz. Em comparação, o sistema ISDB não tem disponibilidade comercial e
não a terá, talvez, nos próximos 2-3 anos. O prejuízo para o consumidor brasileiro, com esta
escolha, é flagrante.

9. CONCLUSÃO

O padrão DVB-T suporta os mais diversos tipos de aplicações tais como SDTV, IP-datacasting,
mobilidade ou HDTV. Um interessante modelo a ser adotado para a introdução da televisão digital
poderia ser a introdução de benefícios graduais e adequados ao perfil sócio econômico da
população brasileira: da multiplicação imediata de canais SDTV à futura disseminação de
transmissões em alta definição.

O padrão DVB-T está sendo adotado mundialmente e, em
cada país, obviamente, é adotado um distinto modelo de
negócio. Assim foi com a adoção da definição padrão SDTV
por diversos países Europeus, enquanto a Australia preferiu
adotar HDTV e Cingapura, por sua vez, preferiu uma
transmissão hierárquica robusta privilegiando a mobilidade.
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Arquiteturas abertas, conceitos de plataforma e interfaces abertas devem ser favorecidas para
garantir uma ampla competição e portanto, um serviço econômico aos consumidores. Neste
sentido, o DVB Group definiu o MHP (Multimedia Home Platform), baseado em JavaScript, como
a interface aberta para o desenvolvimento de aplicações de software de nível superior.

A convergência do DVB-T com as comunicações móveis GSM/GPRS/UMTS é uma realidade
tecnológica que trará enormes benefícios para o consumidor brasileiro, na utilização de
avançados serviços móveis e interativos de multimídia.

A convergência do DVB-T com a Internet, em set-top-boxes inteligentes baseados em padrões
abertos (OST), permitirá a popularização do uso da Internet em amplas camadas da população
brasileira.

Incontestavelmente o padrão DVB-T está sendo adotado globalmente, com exceção dos EUA e
Japão, ocasionando uma real economia de escala que favorecerão os consumidores e a indústria
brasileira.

Por estes motivos, o DVB-T é a melhor solução de televisão digital terrestre para o Brasil.


