
Réplica à consulta pública da ANATEL número 291

A Philips se declara honrada em participar do processo de escolha do
sistema de televisão digital a ser adotado pelo Brasil, brilhantemente dirigido
pela ANATEL.

De forma a apresentar nossos comentários de forma objetiva, evitando repetir
argumentos e fatos a cada réplica, segue uma breve análise ilustrativa que
será utilizada como base em nossos comentários à s contribuições já
enviadas:

Fatos e realidades do mercado de consumo Brasileiro:

• O Brasil é um dos países com maior índice populacional do mundo,
contudo com uma distribuição sócio-econômica desigual bastante
acentuada. A quantidade de pessoas de classes sociais de maior poder
aquisitivo é muito baixa, apontando para uma concentração significativa
de renda.

• Este mercado tem cerca de 50 milhões de televisores distribuídos em um
pouco mais de 40 milhões de lares, com uma média de 1,25 aparelhos
por residência

• Cerca de 90% dos lares com televisores dependem de recepção por
antena, ou seja, recepção de emissoras abertas usando freqüências de
UHF ou VHF. Esta maioria esmagadora de lares é composta por classes
sociais de baixa renda, economicamente em desvantagem, consumidores
de televisores com telas pequenas de pequeno valor de aquisição. Estes
lares com televisores que dependem totalmente de recepção de sinal por
antena, com limitado poder de compra, terão grande dificuldade de
participar do mercado de televisores de alta-definição (HDTV) ou de
serviços de televisão-móvel a curto ou médio prazo, por razões de ordem
econômica. Contudo, estes consumidores certamente migrarão para o
mercado de televisores digitais, adquirindo aparelhos de definição padrão
(SDTV) bem mais econômicos.

• Por outro lado, cerca de 10% dos lares tem recepção de serviços de TV
Paga, por Cabo, MMDS ou Satélite. Estes lares estão concentrados nas
classes mais elevadas de renda, que fatalmente continuarão, como hoje,
tendo acesso aos serviços de TV-Digital por meios diferentes dos
oferecidos pela transmissão por antena, objeto desta consulta pública.
Certamente, serão estes os consumidores que terão poder aquisitivo
compatível com o futuro mercado de televisores de alta definição (HDTV).
Entretanto, uma vez mais, enfatizamos que estes consumidores não
serão atendidos pelo novo sistema de televisão digital por via terrestre
(broadcasting) que é o tema em discussão.

• O atual parque instalado de televisores, que ainda tem uma parte de TV’s
preto e branco, é de maneira absoluta concentrado em aparelhos
analógicos  populares, com tamanho de tela entre 14 e 20 polegadas. A
substituição destes  por digitais só será possível se os novos aparelhos,
televisores e conversores, tenham níveis de preços compatíveis com este
mercado.



• Face ao perfil sócio-econômico do futuro consumidor brasileiro de TV-
Digital transmitida por antena comum, a oportunidade de serviços pagos
será muito limitada.

• Por intermédio desta consulta pública da ANATEL, o Brasil está
escolhendo um sistema de transmissão para atender exclusivamente o
mercado de recepção por antena doméstica, muito diferente dos
mercados de TV-a-Cabo, MMDS ou Satélite no que se refere ao perfil do
consumidor e seu poder aquisitivo. O público ao qual este serviço se
destina é completamente distinto, suas expectativas, anseios e
necessidades tem patamares totalmente diferentes para produtos de
consumo.

• Muito provavelmente, face ao perfil do mercado, o modelo de
comercialização e distribuição de TV-Digital será horizontal, isto é os
consumidores necessitarão adquirir novos aparelhos (televisores ou
conversores) para ter acesso aos novos serviços de TV-Digital, sob o
regime de livre concorrência. O nível de custo destes aparelhos e a
quantidade e disponibilidade das transmissões dos novos canais serão
críticos para a popularização e velocidade de penetração desta nova
tecnologia.

• Face ao tamanho do nosso país, com mais de 5.500 municípios, o
período de implantação será custoso e longo. A adoção de um sistema
sem sustentação na grande população de consumidores tem grande
chance de falhar.

As verdades sobre a televisão digital:

• O sistema deve ser a “prova de futuro”, preparando uma infra-estrutura
apropriada para os novos produtos e serviços bem como sua evolução,
como por exemplo alta-definição, mobilidade, interatividade, maior
escolha de programação, serviços de informação de dados e outros.

• A transição da televisão analógica para digital deve obrigatoriamente ser
um processo que inclui a absoluta totalidade da população, permitindo
que todos tenham acesso à  “sociedade da informação”. As condições de
implementação, assim como o sistema a ser escolhido, não podem excluir
nenhuma classe social ou qualquer brasileiro. O ilimitado acesso aos
benefícios da televisão digital e a democratização da sociedade de
informação deve ser a consideração prioritária para a seleção do padrão
de televisão digital e quando do estabelecimento do modelo de econômico
e de negócio nos quais estes serviços vão florescer.

• A transmissão de sinais de televisão abertos, livres de qualquer taxa ou
pagamento é fundamental para a distribuição de informação  e
entretenimento para a população brasileira. O livre acesso é a chave
deste processo.

• Esta transição de televisão analógica para digital representa uma enorme
oportunidade para os envolvidos (consumidores, governo, indústria e
emissoras), possibilitando uma grande variedade de modelos de negócios
de diferente níveis de serviços. Esta oportunidade pode também ser vista
como uma ameaça para os mesmos envolvidos, particularmente à queles
sensíveis à  alocação do espectro de freqüência.



• Para o futuro previsível, entendemos ser importante oferecer uma imagem
com melhor definição que a atual, não necessariamente “alta-definição”.
Além disso, no primeiro momento, os serviços de interatividade podem
constituir uma base sólida para a implantação com sucesso deste novo
padrão. O alto custo inicial dos aparelhos, televisores e conversores, e a
limitada disponibilidade do conteúdo transmitido pelas emissoras, são
fatores restritivos da popularização da alta-definição e/ou dos serviços
móveis.

• A oportunidade para um mais eficiente uso do espectro de freqüências,
possibilitado pela TV Digital, é vista com certa cautela por algumas
emissoras. A banda de 6MHz que hoje contém um único canal  de TV é
capaz de conter até cinco canais de TV Digital, com diferentes conteúdos
transmitidos em definição padrão – SDTV. Por outro lado, quando a alta
definição digital (HDTV) é empregada, quase toda a banda de 6MHz será
necessária para a transmissão de um único canal de TV (programa). À luz
deste cenário as emissoras de televisão estão certamente preocupadas
com o advento da televisão digital e na possibilidade de mudança da
alocação de freqüências hoje garantidas a cada Emissora. A política da
alocação de espectro de freqüências é complicada, contudo ela não pode
ser um limitador quando da seleção do padrão digital de transmissão a ser
adotado para os próximos 20 anos ou mais. O Brasil tem uma excelente
chance de fazer isto de modo correto. Existem outros diversos fatores que
são significativamente mais importantes que a batalha sobre o espectro
de freqüências.

• Para evitar a sub-otimização no processo de escolha do padrão, seria
recomendável que os temores legítimos da comunidade das emissoras
fossem aliviados pela proativa garantia de que cada emissora atual
receberia uma banda de 6MHz na nova alocação de espectro de TV
Digital. Desta forma, cada Emissora deveria estar livre em alocar serviços
dentro deste espectro a ela reservado, de um modo que lhe seja mais
benéfico (por exemplo: transmitindo mais de um programa, explorando
interatividade, Internet ou serviços similares, informativos ou distribuição
de dados, alta-definição, móvel, etc.) e principalmente dando suporte à s
necessidades e anseios da população ao qual este sistema deve
fundamentalmente servir.

Porque o sistema DVB é o mais adequado para o Brasil:

• O DVB-T é um padrão robusto. O DVB é intrinsecamente capaz de prover
uma solução para televisão digital completamente funcional de ponta a
ponta, ao encontro das necessidades do mercado brasileiro.

• O DVB-T é um padrão maduro e com um contínuo e já definido processo
de desenvolvimento de sistemas complementares (por ex. MHP) e de
aperfeiçoamento do sistema. O natural risco de implementação associado
à  adoção de um novo sistema é muito menor para o DVB, dentre os 3
padrões hoje em consideração. O DVB é o único sistema de TV Digital em
plena comercialização, tecnicamente estável e que pode ser implantado
de imediato.

• DVB-T é um conjunto completo de padrões. Ele é o único sistema de
televisão digital que tem:



• Uma completa implementação comercial de EPG (Electronic Program
Guides/Guias de Programação Eletrônica);

• Aparelhos com sofisticados softwares de operação (API’s, Application
Program Interface);

• Uma gama de sistemas completos de gerenciamento de direitos de
programação e de televisão paga (os chamados acessos
condicionais), assim como seus serviços integrados interativos para a
nova TV-Interativa, com um completo acesso a Internet.

• DVB-T possibilita prover aparelhos de preço mais baixo. Devido a
economia de escala resultante da sua adoção global, os aparelhos DVB
serão os mais economicamente acessíveis para a população brasileira. O
DVB é uma família de padrões, dando suporte para todas as modalidades
de recepção (por cabo, por antena e por satélite). Mais de 50% dos lares
com televisão no mundo estão em países que já adotaram o sistema
DVB-T, a economia de escala global será uma realidade econômica.

• DVB-T é flexível.  Além dos diversos países que o utilizam do modo mais
adequado à s suas economias, foi demonstrado em Brasília, em dezembro
de 2000, que o sistema DVB-T é totalmente capaz de prover alta-
definição e serviços móveis simultaneamente usando 6MHz de banda de
freqüência.

• DVB-T é um padrão mundial. O sistema DVB tem sido desenvolvido com
a cooperação de mais de 300 membros, sendo até agora adotado por
mais de 45 países; são eles: Austria, Bélgica, República Checa,
Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Finlândia, Inglaterra, Holanda,
Hungria, Itália, Irlanda, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia, Suiça,
Lituânia, Latvia, Eslováquia, Eslovénia, Croácia, Romênia, Albânia,
Ucrânia, Grécia, Nova Zelândia, Austrália, Cingapura, Índia, África do Sul,
Rússia, Ilhas Maurício, Republica Islâmica do Irã, Taiwan, Nigéria, Brunei,
Líbia, Tunísia, Israel, Estônia, Egito e Turquia. Por outro lado, o ATSC só
foi adotado nos Estados Unidos e Canadá; e o ISDB só no Japão. Todos
eles estão envolvidos nas melhorias e na evolução que tem sido
implementadas dia a dia. O DVB convidou a ANATEL e outros
interessados no Brasil para se unir ao processo de evolução do consórcio
DVB, trabalhando juntos para promover a evolução do padrão, como um
membro integrante, obtendo imediato acesso a todas as informações
referentes ao sistema e assim adquirindo a oportunidade de influenciar o
futuro do sistema.

• DVB-T é aberto e convergente.   O DVB está ativamente desenvolvendo
soluções para os serviços interativos, baseado em padrões públicos e
abertos. A Multimedia Home Platform (MHP), ou plataforma doméstica de
multimídia, teve seus padrões liberados e estão atualmente na fase final
de implantação, possibilitando um rico conteúdo e uma grande variedade
de oportunidades de negócios baseados no gerenciamento de conteúdo,
guias de programação, interatividade e nas aplicações da Internet. O
padrão TV-a-qualquer-momento (ou TV-Anytime) está atualmente em
desenvolvimento, estabelecendo normas para seu uso no suporte ao
conteúdo de TV Digital. Estão também bastante adiantadas as atividades
que o DVB vem desenvolvendo na elaboração de interfaces entre o
sistema de TV Digital e a rede de telefonia celular móvel, para permitir
que a comunicação de dados, vídeo e som atinja o consumidor usando a



mais apropriada rede para as aplicações destes serviços. Grandes
investimentos no desenvolvimento das interfaces estão sendo feitos para
possibilitar que a disponibilidade destes serviços convergentes sejam uma
realidade um curto espaço de tempo. Usando esta sinergia, o Brasil que
adotou o sistema mundial GSM, estaria apto a usufruir destas novas
interfaces, não necessitando investir no desenvolvimento de novas
interfaces caso outro sistema venha a ser adotado. A nova missão do
DVB está focada no desenvolvimento de facilidades para o transito de
Internet em alta velocidade.

• DVB é o padrão mais adotado para transmissão digital no planeta.
Adotando o DVB, o Brasil irá desfrutar dos benefícios de fazer parte de
uma comunidade global e evitar as dificuldades de adotar algo que seja
um “nicho” de mercado. Na realidade, os dois outros sistemas, ATSC e
ISDB, serão nichos de mercado. Mais de 36 países no mundo já adotaram
o DVB, com serviços já estabelecido em vários deles. Após inicialmente
considerar a adoção do ATSC, muitos países estão reconsiderando sua
prévia opção. O ISDB não está completamente implantado e o Brasil é o
único país a considerar a adoção deste padrão fora do Japão.

Réplica das informações contidas nas diversas contribuições durante o
período de consulta pública (CP291).
• Na contribuição número 5, os argumentos abaixo listados são citados

para justificar sua indicação pelo sistema ISDB, contudo todos eles são
amplamente aplicáveis ao sistema DVB, conforme descrito anteriormente
neste texto.
1. Não ser limitador no que se refere à  capacidade de aperfeiçoamento

tecnológico.
2. Escolher uma solução padrão, não híbrida.
3. Não limitar o potencial de expansão. Adotar uma plataforma flexível.
4. Não limitar a possibilidade de serviços móveis.
5. Não limitar a possibilidade de serviços de alta-definição.
6. Uso de API (interfaces) de domínio público.
7. Alta flexibilidade de disponibilizar novos produtos e serviços.
8. Não limitar a possibilidade de participação no processo de evolução do

sistema.
• Nas várias contribuições da SET/ABERT, como por exemplo as de

número 10, 12, 15 e 21, aparece a citação de que DVB é incapaz de dar
suporte ou transmitir sinais de TV-Digital em alta-definição com
mobilidade simultaneamente dentre da nossa banda de 6Mhz. De fato, a
DVB apresentou exatamente esta sua característica durante a
demonstração ao vivo em Brasília no mês de dezembro de 2000.

• O Prof. Paulo Cesar da Silva da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro indica que o ISDB usa tecnologia Japonesa que é utilizada em
todo o mundo. Na realidade, o sistema de transmissão terrestre ISDB-T
não está implementado em nenhum país do mundo, tampouco no próprio
Japão. O ISDB encontra-se ainda em fase de “protótipo”.

• Nas contribuições da SET-ABERT está indicado que time-interleaving é
necessário para reduzir o ruído impulsivo e dar suporte de modo robusto a
recepção móvel. Na realidade, a DVB tem demonstrado recepção robusta



de mobilidade sem a obrigação de uso do time-interleaving, como o
ocorrido no Brasil (Brasília), Alemanha, Cingapura e Austrália. O uso
desta tecnologia é prevista no padrão DVB; contudo outras soluções tem
sido implantadas nos receptores DVB, atendendo integralmente as mais
exigentes expectativas, sendo muito mais econômicas para produção dos
aparelhos e conseqüente atendimento do nível de preço ao consumidor.
Estas soluções estão baseadas no bloqueio da propagação dos sinais
deteriorados pelo ruído impulsivo antes que percorram o receptor, além
do emprego concomitante de um sistema inteligente de dissimulação de
erros.

• Nas mesmas contribuições apresenta o DVB como não tendo suficiente
flexibilidade. Na realidade,  o DVB é excepcionalmente flexível em permitir
configurações do padrão para ir ao encontro das mais diversas
variedades de necessidades.

• Apesar de apresentar unanimidade, as colocações da SET-ABERT,
podem não estar considerando os interesses de emissoras com
orçamento reduzido ou educativas, ao apresentar um plano de
investimentos para disponibilização de sinais tão arrojado, em tão curto
espaço de tempo.

CONCLUSÃO

A  Philips entende que o sistema DVB-T é a melhor escolha para o Brasil :

§ Pela liderança de mercado já consolidada em função de ter sido já
escolhido em 45 (quarenta e cinco) países abrangendo mais de 50% de
todos os lares equipados com televisão em todo o mundo, garantindo
economia de escala – fator decisório preponderante para produção local
dos televisores e conversores (“set-top-boxes”) digitais - e minimização
dos riscos por tratar-se de um sistema maduro, já testado e em plena
operação comercial .

§ Por oferecer serviços de software totalmente integrados incluindo
interfaces de programação (API), sistemas de acesso condicionado, guias
eletrônicos de programação (EPG) e serviços interativos avançados, já
testados e em plena operação em vários países.

§ Por estar preparado para a convergência com as redes celulares digitais
móveis GSM/GPRS/UMTS (3 G),

§ Por permitir transmissões simultâneas em HDTV e SDTV-Móvel conforme
demonstrado (ao vivo) em Brasília, recentemente;

§ Por oferecer uma plataforma aberta (MHP) para integrar aplicações
interativas no ambiente INTERNET. Entendemos ser a  plataforma aberta
um fator essencial para a democratização dos serviços de televisão
digital no Brasil. As plataformas proprietárias restringem de modo
importante o acesso aos benefícios que esta nova tecnologia pode
oferecer a todos os consumidores brasileiros. De fato, o modelo de



plataformas proprietárias favorecem a criação de monopólios e
oligopólios.

Carlos A. Cardoso
Philips do Brasil
Diretor


