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Item => Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelo art. 22, da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações – LGT) e pelo art. 35 do
Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 1997, deliberou, em
sua Reunião n.º 157, realizada em 11 de abril de 2001, submeter a comentários do público em geral, nos termos do art. 42 da Lei n.º
9.472, de 1997 e do art. 67 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aspectos que devem ser considerados na
avaliação dos padrões e usos de tecnologia digital para a transmissão terrestre dos sinais de telecomunicações nas faixas de
radiofreqüências destinadas aos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF,
na forma dos Anexos a esta Consulta Pública.

Fernando Ferreira
Autor da Contribuição Data da Contribuição 18/06/2001

Contribuição Nº.: 1

Televisão Gaúcha S.A.

Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.
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Exmo.
Sr. Renato Guerreiro                                        
D.D. Presidente
AGÊNCIA NACIONAL de TELECOMUNICAÇÕES

                                                                             
                                                                             Ref.: Consulta Pública 291
Prezado Senhor,

   
As empresas abaixo assinadas ,tendo considerado os termos da Consulta em epígrafe ,VEM , respeitosamente , oferecer suas
observações , como a seguir deduzidas.

I

Antes de mais nada, para que não paire qualquer dúvida sobre seu julgamento, devem os Signatários declarar sua total
concordância e aprovação da  Contribuição oferecida pela  SET-ABERT ,  que resultou de um trabalho científico de feitura
imparcial e meticulosa sobre  a Consulta Pública em epígrafe . Declaram entender que, a não ser que a televisão digital ofereça
melhorias essenciais , do ponto de vista das duas pontas do serviço,  emissoras e consumidores , a adoção da técnica digital para
a televisão terrestre será um fracasso ou não se realizará. Em seu entender, apenas um sistema  que possibilite total flexibilidade ,
permitindo a  alta definição , a transmissão de múltiplos conteúdos ,a recepção móvel , a recepção portátil , a interatividade e a
disponibilização de serviços adicionais , podem motivar o consumidor a adquirir novos receptores e as emissoras a produzirem
em alta definição ou no que melhor lhes convier de acordo com seus mercados. Estas faculdades  não são apenas uma melhoria
do serviço atual ; elas representam uma mudança de perspectiva do telespectador  em relação ao veículo, uma intimidade com a
imagem  e  com o som , um companheirismo com o veiculo que,  não temos dúvida ,  propiciará o investimento do telespectador e,
consequentemente , o das emissoras. A recepção móvel e portátil representam alcançar  a única parte da população que está fora
do alcance da televisão e que nenhum outro serviço por meio físico pode alcançar . A população brasileira em movimento,  a
qualquer momento do dia , eqüivale à de muitos países. É a única possibilidade de ampliação do mercado da televisão aberta  e do
cidadão ser confortado em seus tempos de espera, de ter o que ver em seu trem de subúrbio, seu ônibus, sua  balsa, seu taxi , sua
barca ; de ter acesso contínuo ao noticiário ,à informação e ao visual da notícia tantas vezes indispensável  ; de ter o que há de
melhor da produção brasileira , a qualquer momento e na melhor forma de recepção que pode haver, caso o sistema escolhido
tenha em vista o seu dia-a-dia.

Pelo presente, não querem os Signatários senão reforçar os aspectos que se afiguram  fundamentais, - condições sine-qua-non -
para o êxito da transformação proposta. Ao final externarão algumas apreensões  sugeridas por trechos da consulta. 

1) A radiodifusão, que em todo mundo ocidental significa Rádio e  Televisão 
diretos, livres e gratuitos, é mais do que o meio fundamental de informação e entretenimento do povo brasileiro. Muito tem sido
escrito sobre este relacionamento mas  não cabe aqui elaborarmos sobre este tema. O fato é que, por circunstâncias mais ou
menos conhecidas, não somente o povo de baixa renda, como também a alta e a média classe média, estabeleceram relações de
mútuo entendimento com a televisão brasileira, intensificando o que já havia entre as classes populares e o rádio. Para  cerca de
quarenta milhões de brasileiros analfabetos , população maior do que a de inúmeros países , a televisão é a única forma de
conhecer adiante do seu quintal , da sua vila . Por todas as razões e , principalmente pela qualidade de sua produção e  variedade
de sua programação, 
desenvolveu-se no Brasil  uma enorme audiência para a programação nacional , caso raro no mundo ocidental , onde os recordes
de audiência pertencem  a  programas estrangeiros , notadamente programas americanos. Esta realidade , conhecida por todos e
reconhecida internacionalmente,  emprega,  direta e indiretamente , cerca de 150.000 brasileiros,  dando vida à indústria do
entretenimento e,  contribuindo diretamente para a formação e divulgação de atores e autores de teatro e cinema. Deste singular
relacionamento resultou uma produção cultural de consumo mundial, levando o nome do   Brasil a um mundo que não o conhecia
senão por feitos esportivos.
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2) Este serviço inestimável  é  financiado exclusivamente pela  publicidade 
 garantidora da liberdade de comércio, de escolha e de concorrência entre produtos e serviços, em benefício do consumidor. O
custo da radiodifusão gratuita é, portanto, diluído em pequenas parcelas por milhares de produtos e serviços, de tal maneira que
podemos dizer que, grosso modo,  são os consumidores dos bens  divulgados pela radiodifusão quem financia a própria
radiodifusão , em benefício dos que pouco ou quase nada consumem. Numa sociedade livre, isto representa quase todos os
produtos de consumo e é a garantia de independência das emissoras que não  dependem de uma única ,ou  predominante , fonte
de recursos.
A alternativa deste sistema é o de financiamento por taxas e impostos, existentes em países nos quais a radiodifusão foi iniciativa
e monopólio do Estado. Por isto, por suas raízes, não há como evocar, muito menos comparar, os sistemas europeus onde, além
de comprar o receptor, o consumidor paga uma taxa  por  tê-lo comprado , sistema que resultou na escassez  de programas em
países de grande tradição cultural . Ainda assim, mais recentemente, em muitos países , emissoras, ainda que sustentadas pela
taxa, também  divulgam  publicidade comercial.

3) Ainda que sendo o meio primordial de propaganda para grande parte, mas 
não de todos, os produtos e serviços postos à disposição dos consumidores, a radiodifusão, mormente a televisão, vem sofrendo
concorrência crescente, além da tradicional dos jornais, das revistas e anúncios ao ar livre.  
Novos meios ,disputando a  mesma audiência , cada vez mais sofisticados e atraentes , aparecem a cada dia . Desde os
vídeo-tapes de aluguel, dos jogos  individuais e interativos, dos programas de toda sorte trazidos pelo cabo e por satélites, do
DVD, até os Portais e Sites presentes  nos computadores  oferecendo as mais diversas formas de material de entretenimento ,
parecem infindáveis os meios que surgem para desafiar a radiodifusão . Isto  para não mencionar que o cabo e o satélite já estão
oferecendo interatividade para escolha de ângulos em transmissões  esportivas. Todos estes novos meios, do cabo ao satélite,
do DVD ao computador, são digitais e suscetíveis de aproveitamentos inusitados e surpreendentes, ampliando cada vez mais a
distância entre o que podem eles e o que pode a radiodifusão oferecer. Até mesmo televisor digital para ver DVD em alta
definição já há quem o  tenha no Brasil.

4) A imaginação humana parece não ter limites na descoberta de meios de 
informação e entretenimento, mas os meios de financiamento tem. A publicidade é uma fonte inelástica de recursos  que atende a
custos elásticos, se é que se pode dar este nome a algo que só aumenta. Enquanto os meios de divulgação se vão multiplicando
ininterruptamente, abrindo aos anunciantes cada vez mais opções, o chamado “bolo” publicitário permanece o mesmo, sem
mencionar que, no momento presente, está estagnado, não apresentando sequer crescimento vegetativo que o aumento da
população acarreta.
Desta maneira, a radiodifusão aberta e gratuita , a menos  que se lhe equipare as armas com as dos  novos meios , corre o risco de
perder suas características de excelência e de cobertura. Corre o risco de reduzir-se a um serviço subalterno e acessório ;
deixando-se a programação de qualidade reservada aos que podem pagá-la e aos que poderão captar a programação digital
estrangeira que sobrevoa o Brasil ,via satélite, distribuída por cabos ou em seus  receptores contrabandeados .

5) Se não quisermos subtrair do povo brasileiro este serviço inestimável, e  é 
claro que não queremos, temos que conferir à televisão brasileira liberdade para se utilizar de todas as possibilidades técnicas que
já estejam à disposição do mercado ou que venham a estar , dada a velocidade da evolução tecnológica dos tempos atuais.
                  Apenas a plena flexibilidade na utilização da banda , insistimos , possibilitando a transmissão em alta definição , de
múltiplos programas ,a captação móvel , a captação portátil , a interatividade e outras aplicações que possam ser viáveis ,
poderão motivar os telespectadores, as emissoras e o mercado publicitário, colocando a televisão dentro do quadro de excelência
técnica que já se tornou sinônimo de progresso e vanguarda nas comunicações deste país.

6) Dos sistemas conhecidos, apenas o chamado “japonês”, de sigla ISDB, 
enquadra-se no estágio  de desenvolvimento em que deve estar a televisão no século XXI . Às vésperas do telefone celular com
display apto a receber imagens de diversos novos serviços, quando uma empresa japonesa está prestes a lançá-lo com qualidade
excelente , é inconcebível que, no Brasil, que se pretende na vanguarda das comunicações, seja adotado um sistema que impeça a
sua recepção da televisão aberta.
O sistema “americano”, de sigla ATSC, por razões realmente misteriosas, não foi desenvolvido para captação móvel e , o que é
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mais grave, sequer resolveu satisfatoriamente a questão elementar da recepção domiciliar. A exigência de antena externa é
inadmissível na era do cabo ,  apenas  aceita para  residências fora do alcance do cabo e dos sinais diretos.
O sistema “europeu”, de sigla DVB, permite a alta definição e a captação móvel, mas não simultaneamente, senão em condições
muito especiais e insatisfatoriamente. Não há, portanto, muito o que dizer a respeito. 
 A opção por um sistema que não beneficie o consumidor nem o produtor, é injustificável. Razões diplomáticas ou de equilíbrio
comercial não podem sobrepor-se aos interesses brasileiros , e de brasileiros , envolvidos na questão; podem ser pretextos ;
jamais razões . 

7) As empresas que subscrevem o presente estão à vontade em propugnar pela 
flexibilidade do espectro a ser utilizado. Constrangimento teriam, caso estivessem propondo um sistema de sua conveniência
econômica, mas que não estivesse dando ao consumidor brasileiro a última palavra em termos de tecnologia. Constrangidos
estariam , a propor algo que representasse reserva de mercado ou manutenção obrigatória do atual número de concessionários ou
o que possa ser imaginado  como proteção de vantagens ou privilégios.                                 
Entendem os Signatários que todos os atuais concessionários de canais geradores de televisão aberta em V.H.F. e U.H.F., que
não tenham impedimentos legais, devem receber   a mesma  banda que dispõem atualmente, 6 MHz , em posição  a ser demarcada
pela  Anatel. E que lhes seja permitido utilizar  sua banda como melhor  entenderem,  buscando cada qual a melhor forma de
atender as diferenças regionais e os respectivos mercados ,  cada emissora seguindo sua estratégia de competição.
É uma excelente oportunidade de mostrarmos ao mundo das comunicações, europeus e americanos que, se somos incapazes de
imitar-lhes os acertos em tantos terrenos, somos perfeitamente independentes e capazes para não copiar-lhes os erros, neste. 

II

Dispensam as Signatárias de comentar todos os dados, opiniões, conceitos e definições abundantes na parte discursiva e
conceitual da Consulta , pela razão de sua freqüente impertinência ao texto. Dispensam, igualmente, de suscitar questões
fundamentais  de ordem formal , legais, materiais e inúmeras outras que seriam pertinentes ,ou não , caso soubéssemos os
objetivos da Anatel com precisão.  Tais questões  não foram levantadas pela Consulta.

Em primeiro lugar , no item 1.3 da Consulta , o autor  super-valoriza os recursos adicionais que a televisão digital poderá oferecer ,
em detrimento da própria televisão e de seu público. Dentre estes recursos , a Consulta destaca com grande ênfase o acesso à
internet ,sem atentar para o fato que , por exigir uma topologia de rede completamente diferente daquela da radiodifusão  - ponto a
ponto em contraposição a ponto área –o acesso à internet jamais poderá ser oferecido de forma eficaz  através da infra-estrutura
da Televisão Digital. Ainda equivocadamente ,o exemplo da Suécia é menciona do como se ,naquele país ,a internet fosse
oferecida em pé de igualdade com a programação televisiva , o que não ocorre. Lá , dos quatro canais digitais colocados em
operação em l999 , apenas a pequena parte de um é usada para operação interativa , para aplicações de comercio eletrônico  ,
informação , jogos , sendo o retorno feito pela rede de telecomunicações , em nada configurando o oferecimento de internet como
hoje a conhecemos. 

                 É preciso que  fique claro  que a radiodifusão não intenciona abrir mão de sua  missão constitucional e histórica, de sua
dignidade especifica , do status  honroso que compartilha com  os órgãos de imprensa ,  nem do  seu único e indispensável
privilégio , que é  o de produzir e gerar suas próprias imagens .O que vier a mais , será  bem recebido ; a menos é incogitável.
               É claro que , no futuro , um mesmo terminal poderá servir para o que pretende o autor, e ainda muito mais. Caberá, como
já cabe, aos fabricantes de  receptores, de displays ou do que seja, diante dos anseios dos consumidores e fabricantes, na
competição com os demais, oferecer aparelhos que possam desempenhar inúmeras missões. É esta uma das razões da preferência
da radiodifusão pelo modelo ISDB , pois é o que melhor desempenharia estas múltiplas possibilidades. 
A preocupação com o conteúdo, extemporânea e extrajurisdicional, causa estranheza aos signatários. Não conseguem ver relação
entre conteúdo e sistema  de transmissão digital. 
  
Causou espécie, já que tanto se desbordou do tema em discussão, a ausência de consideração suficientemente profunda, sobre
“alta definição” que aparece no texto “en-passant”, como uma questão menor, quando é uma decisão que não admitirá retorno,
que pode condenar o povo brasileiro ,para sempre, a uma imagem ultrapassada , insuficiente e incapaz de acompanhar a
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vertiginosa evolução tecnológica de todos os meios de comunicação. A questão é da maior importância porque se não optarmos,
agora, pelo melhor, poderemos tê-lo ou não;  mas se optarmos, agora,  pelo pior, jamais teremos o melhor.
Quanto  aos itens referentes às pesquisas , não foi fornecida a metodologia que permitisse uma apreciação correta. 
Na certeza de estarmos contribuindo para o esclarecimento da matéria consultada, subscrevemo-nos ,renovando os protestos de
nossa mais alta consideração ,

Atenciosamente ,

Fundação Padre Anchieta – TV Cultura

TVSBT  Canal 4 de São Paulo S.A

TV Globo Ltda.

Rádio e Televisão Record  S.A

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.

Televisão Gaúcha S.A.

               
               
               
                    
             

 

Autor do Comentário Externo
AnthSmith
Comentário
Ver comentários do DVB em anexo.

Data do Comentário 23/07/2001

salomaodvb

Os comentários do DVB às contribuições da Consulta Pública 291 foram enviados pelo e-mail: tvdigital@anatel.gov.br.
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Autor do Comentário Externo
salomaodvb
Comentário
Os comentários do DVB às contribuições da Consulta Pública 291 foram enviados pelo e-mail: tvdigital@anatel.gov.br.

Data do Comentário 23/07/2001

Paulo Roberto Monfrim Canno
Autor da Contribuição Data da Contribuição 18/06/2001

Contribuição Nº.: 17

Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.
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Exmo.
Sr. Renato Guerreiro                                        
D.D. Presidente
AGÊNCIA NACIONAL de TELECOMUNICAÇÕES

                                                                             
                                                                             Ref.: Consulta Pública 291
Prezado Senhor,

   
As empresas abaixo assinadas ,tendo considerado os termos da Consulta em epígrafe ,VEM , respeitosamente , oferecer suas
observações , como a seguir deduzidas.

I

Antes de mais nada, para que não paire qualquer dúvida sobre seu julgamento, devem os Signatários declarar sua total
concordância e aprovação da  Contribuição oferecida pela  SET-ABERT ,  que resultou de um trabalho científico de feitura
imparcial e meticulosa sobre  a Consulta Pública em epígrafe . Declaram entender que, a não ser que a televisão digital ofereça
melhorias essenciais , do ponto de vista das duas pontas do serviço,  emissoras e consumidores , a adoção da técnica digital para
a televisão terrestre será um fracasso ou não se realizará. Em seu entender, apenas um sistema  que possibilite total flexibilidade ,
permitindo a  alta definição , a transmissão de múltiplos conteúdos ,a recepção móvel , a recepção portátil , a interatividade e a
disponibilização de serviços adicionais , podem motivar o consumidor a adquirir novos receptores e as emissoras a produzirem
em alta definição ou no que melhor lhes convier de acordo com seus mercados. Estas faculdades  não são apenas uma melhoria
do serviço atual ; elas representam uma mudança de perspectiva do telespectador  em relação ao veículo, uma intimidade com a
imagem  e  com o som , um companheirismo com o veiculo que,  não temos dúvida ,  propiciará o investimento do telespectador e,
consequentemente , o das emissoras. A recepção móvel e portátil representam alcançar  a única parte da população que está fora
do alcance da televisão e que nenhum outro serviço por meio físico pode alcançar . A população brasileira em movimento,  a
qualquer momento do dia , eqüivale à de muitos países. É a única possibilidade de ampliação do mercado da televisão aberta  e do
cidadão ser confortado em seus tempos de espera, de ter o que ver em seu trem de subúrbio, seu ônibus, sua  balsa, seu taxi , sua
barca ; de ter acesso contínuo ao noticiário ,à informação e ao visual da notícia tantas vezes indispensável  ; de ter o que há de
melhor da produção brasileira , a qualquer momento e na melhor forma de recepção que pode haver, caso o sistema escolhido
tenha em vista o seu dia-a-dia.

Pelo presente, não querem os Signatários senão reforçar os aspectos que se afiguram  fundamentais, - condições sine-qua-non -
para o êxito da transformação proposta. Ao final externarão algumas apreensões  sugeridas por trechos da consulta. 

1) A radiodifusão, que em todo mundo ocidental significa Rádio e  Televisão 
diretos, livres e gratuitos, é mais do que o meio fundamental de informação e entretenimento do povo brasileiro. Muito tem sido
escrito sobre este relacionamento mas  não cabe aqui elaborarmos sobre este tema. O fato é que, por circunstâncias mais ou
menos conhecidas, não somente o povo de baixa renda, como também a alta e a média classe média, estabeleceram relações de
mútuo entendimento com a televisão brasileira, intensificando o que já havia entre as classes populares e o rádio. Para  cerca de
quarenta milhões de brasileiros analfabetos , população maior do que a de inúmeros países , a televisão é a única forma de
conhecer adiante do seu quintal , da sua vila . Por todas as razões e , principalmente pela qualidade de sua produção e  variedade
de sua programação, 
desenvolveu-se no Brasil  uma enorme audiência para a programação nacional , caso raro no mundo ocidental , onde os recordes
de audiência pertencem  a  programas estrangeiros , notadamente programas americanos. Esta realidade , conhecida por todos e
reconhecida internacionalmente,  emprega,  direta e indiretamente , cerca de 150.000 brasileiros,  dando vida à indústria do
entretenimento e,  contribuindo diretamente para a formação e divulgação de atores e autores de teatro e cinema. Deste singular
relacionamento resultou uma produção cultural de consumo mundial, levando o nome do   Brasil a um mundo que não o conhecia
senão por feitos esportivos.
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2) Este serviço inestimável  é  financiado exclusivamente pela  publicidade 
 garantidora da liberdade de comércio, de escolha e de concorrência entre produtos e serviços, em benefício do consumidor. O
custo da radiodifusão gratuita é, portanto, diluído em pequenas parcelas por milhares de produtos e serviços, de tal maneira que
podemos dizer que, grosso modo,  são os consumidores dos bens  divulgados pela radiodifusão quem financia a própria
radiodifusão , em benefício dos que pouco ou quase nada consumem. Numa sociedade livre, isto representa quase todos os
produtos de consumo e é a garantia de independência das emissoras que não  dependem de uma única ,ou  predominante , fonte
de recursos.
A alternativa deste sistema é o de financiamento por taxas e impostos, existentes em países nos quais a radiodifusão foi iniciativa
e monopólio do Estado. Por isto, por suas raízes, não há como evocar, muito menos comparar, os sistemas europeus onde, além
de comprar o receptor, o consumidor paga uma taxa  por  tê-lo comprado , sistema que resultou na escassez  de programas em
países de grande tradição cultural . Ainda assim, mais recentemente, em muitos países , emissoras, ainda que sustentadas pela
taxa, também  divulgam  publicidade comercial.

3) Ainda que sendo o meio primordial de propaganda para grande parte, mas 
não de todos, os produtos e serviços postos à disposição dos consumidores, a radiodifusão, mormente a televisão, vem sofrendo
concorrência crescente, além da tradicional dos jornais, das revistas e anúncios ao ar livre.  
Novos meios ,disputando a  mesma audiência , cada vez mais sofisticados e atraentes , aparecem a cada dia . Desde os
vídeo-tapes de aluguel, dos jogos  individuais e interativos, dos programas de toda sorte trazidos pelo cabo e por satélites, do
DVD, até os Portais e Sites presentes  nos computadores  oferecendo as mais diversas formas de material de entretenimento ,
parecem infindáveis os meios que surgem para desafiar a radiodifusão . Isto  para não mencionar que o cabo e o satélite já estão
oferecendo interatividade para escolha de ângulos em transmissões  esportivas. Todos estes novos meios, do cabo ao satélite,
do DVD ao computador, são digitais e suscetíveis de aproveitamentos inusitados e surpreendentes, ampliando cada vez mais a
distância entre o que podem eles e o que pode a radiodifusão oferecer. Até mesmo televisor digital para ver DVD em alta
definição já há quem o  tenha no Brasil.

4) A imaginação humana parece não ter limites na descoberta de meios de 
informação e entretenimento, mas os meios de financiamento tem. A publicidade é uma fonte inelástica de recursos  que atende a
custos elásticos, se é que se pode dar este nome a algo que só aumenta. Enquanto os meios de divulgação se vão multiplicando
ininterruptamente, abrindo aos anunciantes cada vez mais opções, o chamado “bolo” publicitário permanece o mesmo, sem
mencionar que, no momento presente, está estagnado, não apresentando sequer crescimento vegetativo que o aumento da
população acarreta.
Desta maneira, a radiodifusão aberta e gratuita , a menos  que se lhe equipare as armas com as dos  novos meios , corre o risco de
perder suas características de excelência e de cobertura. Corre o risco de reduzir-se a um serviço subalterno e acessório ;
deixando-se a programação de qualidade reservada aos que podem pagá-la e aos que poderão captar a programação digital
estrangeira que sobrevoa o Brasil ,via satélite, distribuída por cabos ou em seus  receptores contrabandeados .

5) Se não quisermos subtrair do povo brasileiro este serviço inestimável, e  é 
claro que não queremos, temos que conferir à televisão brasileira liberdade para se utilizar de todas as possibilidades técnicas que
já estejam à disposição do mercado ou que venham a estar , dada a velocidade da evolução tecnológica dos tempos atuais.
                  Apenas a plena flexibilidade na utilização da banda , insistimos , possibilitando a transmissão em alta definição , de
múltiplos programas ,a captação móvel , a captação portátil , a interatividade e outras aplicações que possam ser viáveis ,
poderão motivar os telespectadores, as emissoras e o mercado publicitário, colocando a televisão dentro do quadro de excelência
técnica que já se tornou sinônimo de progresso e vanguarda nas comunicações deste país.

6) Dos sistemas conhecidos, apenas o chamado “japonês”, de sigla ISDB, 
enquadra-se no estágio  de desenvolvimento em que deve estar a televisão no século XXI . Às vésperas do telefone celular com
display apto a receber imagens de diversos novos serviços, quando uma empresa japonesa está prestes a lançá-lo com qualidade
excelente , é inconcebível que, no Brasil, que se pretende na vanguarda das comunicações, seja adotado um sistema que impeça a
sua recepção da televisão aberta.
O sistema “americano”, de sigla ATSC, por razões realmente misteriosas, não foi desenvolvido para captação móvel e , o que é
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mais grave, sequer resolveu satisfatoriamente a questão elementar da recepção domiciliar. A exigência de antena externa é
inadmissível na era do cabo ,  apenas  aceita para  residências fora do alcance do cabo e dos sinais diretos.
O sistema “europeu”, de sigla DVB, permite a alta definição e a captação móvel, mas não simultaneamente, senão em condições
muito especiais e insatisfatoriamente. Não há, portanto, muito o que dizer a respeito. 
 A opção por um sistema que não beneficie o consumidor nem o produtor, é injustificável. Razões diplomáticas ou de equilíbrio
comercial não podem sobrepor-se aos interesses brasileiros , e de brasileiros , envolvidos na questão; podem ser pretextos ;
jamais razões . 

7) As empresas que subscrevem o presente estão à vontade em propugnar pela 
flexibilidade do espectro a ser utilizado. Constrangimento teriam, caso estivessem propondo um sistema de sua conveniência
econômica, mas que não estivesse dando ao consumidor brasileiro a última palavra em termos de tecnologia. Constrangidos
estariam , a propor algo que representasse reserva de mercado ou manutenção obrigatória do atual número de concessionários ou
o que possa ser imaginado  como proteção de vantagens ou privilégios.                                 
Entendem os Signatários que todos os atuais concessionários de canais geradores de televisão aberta em V.H.F. e U.H.F., que
não tenham impedimentos legais, devem receber   a mesma  banda que dispõem atualmente, 6 MHz , em posição  a ser demarcada
pela  Anatel. E que lhes seja permitido utilizar  sua banda como melhor  entenderem,  buscando cada qual a melhor forma de
atender as diferenças regionais e os respectivos mercados ,  cada emissora seguindo sua estratégia de competição.
É uma excelente oportunidade de mostrarmos ao mundo das comunicações, europeus e americanos que, se somos incapazes de
imitar-lhes os acertos em tantos terrenos, somos perfeitamente independentes e capazes para não copiar-lhes os erros, neste. 

Justificativa
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Dispensam as Signatárias de comentar todos os dados, opiniões, conceitos e definições abundantes na parte discursiva e
conceitual da Consulta , pela razão de sua freqüente impertinência ao texto. Dispensam, igualmente, de suscitar questões
fundamentais  de ordem formal , legais, materiais e inúmeras outras que seriam pertinentes ,ou não , caso soubéssemos os
objetivos da Anatel com precisão.  Tais questões  não foram levantadas pela Consulta.

Em primeiro lugar , no item 1.3 da Consulta , o autor  super-valoriza os recursos adicionais que a televisão digital poderá oferecer ,
em detrimento da própria televisão e de seu público. Dentre estes recursos , a Consulta destaca com grande ênfase o acesso à
internet ,sem atentar para o fato que , por exigir uma topologia de rede completamente diferente daquela da radiodifusão  - ponto a
ponto em contraposição a ponto área –o acesso à internet jamais poderá ser oferecido de forma eficaz  através da infra-estrutura
da Televisão Digital. Ainda equivocadamente ,o exemplo da Suécia é menciona do como se ,naquele país ,a internet fosse
oferecida em pé de igualdade com a programação televisiva , o que não ocorre. Lá , dos quatro canais digitais colocados em
operação em l999 , apenas a pequena parte de um é usada para operação interativa , para aplicações de comercio eletrônico  ,
informação , jogos , sendo o retorno feito pela rede de telecomunicações , em nada configurando o oferecimento de internet como
hoje a conhecemos. 

                 É preciso que  fique claro  que a radiodifusão não intenciona abrir mão de sua  missão constitucional e histórica, de sua
dignidade especifica , do status  honroso que compartilha com  os órgãos de imprensa ,  nem do  seu único e indispensável
privilégio , que é  o de produzir e gerar suas próprias imagens .O que vier a mais , será  bem recebido ; a menos é incogitável.
               É claro que , no futuro , um mesmo terminal poderá servir para o que pretende o autor, e ainda muito mais. Caberá, como
já cabe, aos fabricantes de  receptores, de displays ou do que seja, diante dos anseios dos consumidores e fabricantes, na
competição com os demais, oferecer aparelhos que possam desempenhar inúmeras missões. É esta uma das razões da preferência
da radiodifusão pelo modelo ISDB , pois é o que melhor desempenharia estas múltiplas possibilidades. 
A preocupação com o conteúdo, extemporânea e extrajurisdicional, causa estranheza aos signatários. Não conseguem ver relação
entre conteúdo e sistema  de transmissão digital. 
  
Causou espécie, já que tanto se desbordou do tema em discussão, a ausência de consideração suficientemente profunda, sobre
“alta definição” que aparece no texto “en-passant”, como uma questão menor, quando é uma decisão que não admitirá retorno,
que pode condenar o povo brasileiro ,para sempre, a uma imagem ultrapassada , insuficiente e incapaz de acompanhar a
vertiginosa evolução tecnológica de todos os meios de comunicação. A questão é da maior importância porque se não optarmos,
agora, pelo melhor, poderemos tê-lo ou não;  mas se optarmos, agora,  pelo pior, jamais teremos o melhor.
Quanto  aos itens referentes às pesquisas , não foi fornecida a metodologia que permitisse uma apreciação correta. 
Na certeza de estarmos contribuindo para o esclarecimento da matéria consultada, subscrevemo-nos ,renovando os protestos de
nossa mais alta consideração ,

Atenciosamente ,

Fundação Padre Anchieta – TV Cultura

TVSBT  Canal 4 de São Paulo S.A

TV Globo Ltda.

Rádio e Televisão Record  S.A

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda..
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A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.
               
               
               
                    
             

Autor do Comentário Externo
AnthSmith
Comentário
Ver comentários do DVB em anexo.

Data do Comentário 23/07/2001

salomaodvb

Os comentários do DVB às contribuições da Consulta Pública 291 foram enviados pelo e-mail: tvdigital@anatel.gov.br.

Murilo Pederneiras
Autor da Contribuição Data da Contribuição 16/06/2001

Contribuição Nº.: 33

Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.

Esta  é a contrbuição do DiBEG - Digital Broadcasting Experts Group à Consulta Pública 291/01.

Justificativa
O DiBEG é a entidade responsável por promover o padrão de televisão digital japonês.

Autor do Comentário Externo
AnthSmith
Comentário
Ver comentários do DVB em anexo.

Data do Comentário 23/07/2001

salomaodvb

Os comentários do DVB às contribuições da Consulta Pública 291 foram enviados pelo e-mail: tvdigital@anatel.gov.br.

Rádio e Televisão Record S.A.
Autor da Contribuição Data da Contribuição 18/06/2001

Contribuição Nº.: 49

Rádio eTelevisão Record

Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.
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Exmo.
Sr. Renato Guerreiro                                        
D.D. Presidente
AGÊNCIA NACIONAL de TELECOMUNICAÇÕES

                                                                             
                                                                             Ref.: Consulta Pública 291
Prezado Senhor,

   
As empresas abaixo assinadas ,tendo considerado os termos da Consulta em epígrafe ,VEM , respeitosamente , oferecer suas
observações , como a seguir deduzidas.

I

Antes de mais nada, para que não paire qualquer dúvida sobre seu julgamento, devem os Signatários declarar sua total
concordância e aprovação da  Contribuição oferecida pela  SET-ABERT ,  que resultou de um trabalho científico de feitura
imparcial e meticulosa sobre  a Consulta Pública em epígrafe . Declaram entender que, a não ser que a televisão digital ofereça
melhorias essenciais , do ponto de vista das duas pontas do serviço,  emissoras e consumidores , a adoção da técnica digital para
a televisão terrestre será um fracasso ou não se realizará. Em seu entender, apenas um sistema  que possibilite total flexibilidade ,
permitindo a  alta definição , a transmissão de múltiplos conteúdos ,a recepção móvel , a recepção portátil , a interatividade e a
disponibilização de serviços adicionais , podem motivar o consumidor a adquirir novos receptores e as emissoras a produzirem
em alta definição ou no que melhor lhes convier de acordo com seus mercados. Estas faculdades  não são apenas uma melhoria
do serviço atual ; elas representam uma mudança de perspectiva do telespectador  em relação ao veículo, uma intimidade com a
imagem  e  com o som , um companheirismo com o veiculo que,  não temos dúvida ,  propiciará o investimento do telespectador e,
consequentemente , o das emissoras. A recepção móvel e portátil representam alcançar  a única parte da população que está fora
do alcance da televisão e que nenhum outro serviço por meio físico pode alcançar . A população brasileira em movimento,  a
qualquer momento do dia , eqüivale à de muitos países. É a única possibilidade de ampliação do mercado da televisão aberta  e do
cidadão ser confortado em seus tempos de espera, de ter o que ver em seu trem de subúrbio, seu ônibus, sua  balsa, seu taxi , sua
barca ; de ter acesso contínuo ao noticiário ,à informação e ao visual da notícia tantas vezes indispensável  ; de ter o que há de
melhor da produção brasileira , a qualquer momento e na melhor forma de recepção que pode haver, caso o sistema escolhido
tenha em vista o seu dia-a-dia.

Pelo presente, não querem os Signatários senão reforçar os aspectos que se afiguram  fundamentais, - condições sine-qua-non -
para o êxito da transformação proposta. Ao final externarão algumas apreensões  sugeridas por trechos da consulta. 

1) A radiodifusão, que em todo mundo ocidental significa Rádio e  Televisão 
diretos, livres e gratuitos, é mais do que o meio fundamental de informação e entretenimento do povo brasileiro. Muito tem sido
escrito sobre este relacionamento mas  não cabe aqui elaborarmos sobre este tema. O fato é que, por circunstâncias mais ou
menos conhecidas, não somente o povo de baixa renda, como também a alta e a média classe média, estabeleceram relações de
mútuo entendimento com a televisão brasileira, intensificando o que já havia entre as classes populares e o rádio. Para  cerca de
quarenta milhões de brasileiros analfabetos , população maior do que a de inúmeros países , a televisão é a única forma de
conhecer adiante do seu quintal , da sua vila . Por todas as razões e , principalmente pela qualidade de sua produção e  variedade
de sua programação, 
desenvolveu-se no Brasil  uma enorme audiência para a programação nacional , caso raro no mundo ocidental , onde os recordes
de audiência pertencem  a  programas estrangeiros , notadamente programas americanos. Esta realidade , conhecida por todos e
reconhecida internacionalmente,  emprega,  direta e indiretamente , cerca de 150.000 brasileiros,  dando vida à indústria do
entretenimento e,  contribuindo diretamente para a formação e divulgação de atores e autores de teatro e cinema. Deste singular
relacionamento resultou uma produção cultural de consumo mundial, levando o nome do   Brasil a um mundo que não o conhecia
senão por feitos esportivos.
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2) Este serviço inestimável  é  financiado exclusivamente pela  publicidade 
 garantidora da liberdade de comércio, de escolha e de concorrência entre produtos e serviços, em benefício do consumidor. O
custo da radiodifusão gratuita é, portanto, diluído em pequenas parcelas por milhares de produtos e serviços, de tal maneira que
podemos dizer que, grosso modo,  são os consumidores dos bens  divulgados pela radiodifusão quem financia a própria
radiodifusão , em benefício dos que pouco ou quase nada consumem. Numa sociedade livre, isto representa quase todos os
produtos de consumo e é a garantia de independência das emissoras que não  dependem de uma única ,ou  predominante , fonte
de recursos.
A alternativa deste sistema é o de financiamento por taxas e impostos, existentes em países nos quais a radiodifusão foi iniciativa
e monopólio do Estado. Por isto, por suas raízes, não há como evocar, muito menos comparar, os sistemas europeus onde, além
de comprar o receptor, o consumidor paga uma taxa  por  tê-lo comprado , sistema que resultou na escassez  de programas em
países de grande tradição cultural . Ainda assim, mais recentemente, em muitos países , emissoras, ainda que sustentadas pela
taxa, também  divulgam  publicidade comercial.

3) Ainda que sendo o meio primordial de propaganda para grande parte, mas 
não de todos, os produtos e serviços postos à disposição dos consumidores, a radiodifusão, mormente a televisão, vem sofrendo
concorrência crescente, além da tradicional dos jornais, das revistas e anúncios ao ar livre.  
Novos meios ,disputando a  mesma audiência , cada vez mais sofisticados e atraentes , aparecem a cada dia . Desde os
vídeo-tapes de aluguel, dos jogos  individuais e interativos, dos programas de toda sorte trazidos pelo cabo e por satélites, do
DVD, até os Portais e Sites presentes  nos computadores  oferecendo as mais diversas formas de material de entretenimento ,
parecem infindáveis os meios que surgem para desafiar a radiodifusão . Isto  para não mencionar que o cabo e o satélite já estão
oferecendo interatividade para escolha de ângulos em transmissões  esportivas. Todos estes novos meios, do cabo ao satélite,
do DVD ao computador, são digitais e suscetíveis de aproveitamentos inusitados e surpreendentes, ampliando cada vez mais a
distância entre o que podem eles e o que pode a radiodifusão oferecer. Até mesmo televisor digital para ver DVD em alta
definição já há quem o  tenha no Brasil.

4) A imaginação humana parece não ter limites na descoberta de meios de 
informação e entretenimento, mas os meios de financiamento tem. A publicidade é uma fonte inelástica de recursos  que atende a
custos elásticos, se é que se pode dar este nome a algo que só aumenta. Enquanto os meios de divulgação se vão multiplicando
ininterruptamente, abrindo aos anunciantes cada vez mais opções, o chamado “bolo” publicitário permanece o mesmo, sem
mencionar que, no momento presente, está estagnado, não apresentando sequer crescimento vegetativo que o aumento da
população acarreta.
Desta maneira, a radiodifusão aberta e gratuita , a menos  que se lhe equipare as armas com as dos  novos meios , corre o risco de
perder suas características de excelência e de cobertura. Corre o risco de reduzir-se a um serviço subalterno e acessório ;
deixando-se a programação de qualidade reservada aos que podem pagá-la e aos que poderão captar a programação digital
estrangeira que sobrevoa o Brasil ,via satélite, distribuída por cabos ou em seus  receptores contrabandeados .

5) Se não quisermos subtrair do povo brasileiro este serviço inestimável, e  é 
claro que não queremos, temos que conferir à televisão brasileira liberdade para se utilizar de todas as possibilidades técnicas que
já estejam à disposição do mercado ou que venham a estar , dada a velocidade da evolução tecnológica dos tempos atuais.
                  Apenas a plena flexibilidade na utilização da banda , insistimos , possibilitando a transmissão em alta definição , de
múltiplos programas ,a captação móvel , a captação portátil , a interatividade e outras aplicações que possam ser viáveis ,
poderão motivar os telespectadores, as emissoras e o mercado publicitário, colocando a televisão dentro do quadro de excelência
técnica que já se tornou sinônimo de progresso e vanguarda nas comunicações deste país.

6) Dos sistemas conhecidos, apenas o chamado “japonês”, de sigla ISDB, 
enquadra-se no estágio  de desenvolvimento em que deve estar a televisão no século XXI . Às vésperas do telefone celular com
display apto a receber imagens de diversos novos serviços, quando uma empresa japonesa está prestes a lançá-lo com qualidade
excelente , é inconcebível que, no Brasil, que se pretende na vanguarda das comunicações, seja adotado um sistema que impeça a
sua recepção da televisão aberta.
O sistema “americano”, de sigla ATSC, por razões realmente misteriosas, não foi desenvolvido para captação móvel e , o que é
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mais grave, sequer resolveu satisfatoriamente a questão elementar da recepção domiciliar. A exigência de antena externa é
inadmissível na era do cabo ,  apenas  aceita para  residências fora do alcance do cabo e dos sinais diretos.
O sistema “europeu”, de sigla DVB, permite a alta definição e a captação móvel, mas não simultaneamente, senão em condições
muito especiais e insatisfatoriamente. Não há, portanto, muito o que dizer a respeito. 
 A opção por um sistema que não beneficie o consumidor nem o produtor, é injustificável. Razões diplomáticas ou de equilíbrio
comercial não podem sobrepor-se aos interesses brasileiros , e de brasileiros , envolvidos na questão; podem ser pretextos ;
jamais razões . 

7) As empresas que subscrevem o presente estão à vontade em propugnar pela 
flexibilidade do espectro a ser utilizado. Constrangimento teriam, caso estivessem propondo um sistema de sua conveniência
econômica, mas que não estivesse dando ao consumidor brasileiro a última palavra em termos de tecnologia. Constrangidos
estariam , a propor algo que representasse reserva de mercado ou manutenção obrigatória do atual número de concessionários ou
o que possa ser imaginado  como proteção de vantagens ou privilégios.                                 
Entendem os Signatários que todos os atuais concessionários de canais geradores de televisão aberta em V.H.F. e U.H.F., que
não tenham impedimentos legais, devem receber   a mesma  banda que dispõem atualmente, 6 MHz , em posição  a ser demarcada
pela  Anatel. E que lhes seja permitido utilizar  sua banda como melhor  entenderem,  buscando cada qual a melhor forma de
atender as diferenças regionais e os respectivos mercados ,  cada emissora seguindo sua estratégia de competição.
É uma excelente oportunidade de mostrarmos ao mundo das comunicações, europeus e americanos que, se somos incapazes de
imitar-lhes os acertos em tantos terrenos, somos perfeitamente independentes e capazes para não copiar-lhes os erros, neste. 

II

Dispensam as Signatárias de comentar todos os dados, opiniões, conceitos e definições abundantes na parte discursiva e
conceitual da Consulta , pela razão de sua freqüente impertinência ao texto. Dispensam, igualmente, de suscitar questões
fundamentais  de ordem formal , legais, materiais e inúmeras outras que seriam pertinentes ,ou não , caso soubéssemos os
objetivos da Anatel com precisão.  Tais questões  não foram levantadas pela Consulta.

Em primeiro lugar , no item 1.3 da Consulta , o autor  super-valoriza os recursos adicionais que a televisão digital poderá oferecer ,
em detrimento da própria televisão e de seu público. Dentre estes recursos , a Consulta destaca com grande ênfase o acesso à
internet ,sem atentar para o fato que , por exigir uma topologia de rede completamente diferente daquela da radiodifusão  - ponto a
ponto em contraposição a ponto área –o acesso à internet jamais poderá ser oferecido de forma eficaz  através da infra-estrutura
da Televisão Digital. Ainda equivocadamente ,o exemplo da Suécia é menciona do como se ,naquele país ,a internet fosse
oferecida em pé de igualdade com a programação televisiva , o que não ocorre. Lá , dos quatro canais digitais colocados em
operação em l999 , apenas a pequena parte de um é usada para operação interativa , para aplicações de comercio eletrônico  ,
informação , jogos , sendo o retorno feito pela rede de telecomunicações , em nada configurando o oferecimento de internet como
hoje a conhecemos. 

                 É preciso que  fique claro  que a radiodifusão não intenciona abrir mão de sua  missão constitucional e histórica, de sua
dignidade especifica , do status  honroso que compartilha com  os órgãos de imprensa ,  nem do  seu único e indispensável
privilégio , que é  o de produzir e gerar suas próprias imagens .O que vier a mais , será  bem recebido ; a menos é incogitável.
               É claro que , no futuro , um mesmo terminal poderá servir para o que pretende o autor, e ainda muito mais. Caberá, como
já cabe, aos fabricantes de  receptores, de displays ou do que seja, diante dos anseios dos consumidores e fabricantes, na
competição com os demais, oferecer aparelhos que possam desempenhar inúmeras missões. É esta uma das razões da preferência
da radiodifusão pelo modelo ISDB , pois é o que melhor desempenharia estas múltiplas possibilidades. 
A preocupação com o conteúdo, extemporânea e extrajurisdicional, causa estranheza aos signatários. Não conseguem ver relação
entre conteúdo e sistema  de transmissão digital. 
  
Causou espécie, já que tanto se desbordou do tema em discussão, a ausência de consideração suficientemente profunda, sobre
“alta definição” que aparece no texto “en-passant”, como uma questão menor, quando é uma decisão que não admitirá retorno,
que pode condenar o povo brasileiro ,para sempre, a uma imagem ultrapassada , insuficiente e incapaz de acompanhar a
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vertiginosa evolução tecnológica de todos os meios de comunicação. A questão é da maior importância porque se não optarmos,
agora, pelo melhor, poderemos tê-lo ou não;  mas se optarmos, agora,  pelo pior, jamais teremos o melhor.
Quanto  aos itens referentes às pesquisas , não foi fornecida a metodologia que permitisse uma apreciação correta. 
Na certeza de estarmos contribuindo para o esclarecimento da matéria consultada, subscrevemo-nos ,renovando os protestos de
nossa mais alta consideração ,

Atenciosamente ,

Fundação Padre Anchieta – TV Cultura

TVSBT  Canal 4 de São Paulo S.A

TV Globo Ltda.

Rádio e Televisão Record  S.A

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda..

Justificativa
Contribuição das Emissoras de Radiodifusão de Sons e Imagens

Autor do Comentário Externo
AnthSmith
Comentário
Ver comentários do DVB em anexo.

Data do Comentário 23/07/2001

salomaodvb

Os comentários do DVB às contribuições da Consulta Pública 291 foram enviados pelo e-mail: tvdigital@anatel.gov.br.

Robert K. Graves
Autor da Contribuição Data da Contribuição 18/06/2001

Contribuição Nº.: 65

Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.

Contribuicao do iBlast

Justificativa
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18 de junho de 2001.

Sr. Renato Guerreiro
Presidente
Conselho Diretor
Anatel
SAS-Q. 6-Bl. H – 6° Andar
70313-900  Brasília, DF
Brasil

Prezado Sr. Guerreiro,

A iBlast tem o prazer de usar esta oportunidade de apresentar seus comentários no âmbito da Consulta Pública No. 291, de 12 de
abril de 2001, referente ao tema da televisão digital, e elogiar o estudo abrangente da Anatel sobre os muitos assuntos envolvidos
na importante escolha de um padrão de radiodifusão digital. Embora a Anatel tenha solicitado comentários sobre uma ampla gama
de questões referentes a uma transição bem ordenada para a radiodifusão de televisão digital terrestre, centraremos a atenção
basicamente nas questões relacionadas aos serviços auxiliares de datacasting ou difusão de dados oferecidos pela iBlast (3.3, 3.4
e 3.8).

O radiodifusores em todo o mundo estão lutando para se reinventarem de modo a concorrer em um mercado em constante
mudança. Nesse sentido, há vários paralelos entre os mercados de radiodifusão americano e brasileiro. O serviço de datacasting
permitirá que as emissoras concorram nesse novo ambiente digital. Na realidade, essa idéia está bem adiantada e tornando-se uma
realidade lucrativa nos Estados Unidos, onde centenas de emissoras estão estabelecendo parcerias com a iBlast para prestarem
serviços de datacasting a suas comunidades. Esses novos serviços resolverão o problema fundamental da infra-estrutura de
comunicação atual: as limitações de uma relação um a um entre consumidores e prestadoras do serviço para a transmissão de
grandes ou múltiplos arquivos digitais. 

O serviço de datacasting aproveita a capacidade fundamental das ondas do ar para permitir que as emissoras enviem uma
variedade de informações a milhões de pessoas simultaneamente. Permite que as emissoras terrestres concorram com as
operadoras de satélite e cabo ao permitir-lhes transmitir uma variedade muito mais ampla e mais competitiva de serviços de
entretenimento, informação, notícias e comércio eletrônico no modo aberto. Os fluxos de renda adicionais implícitos nesse novo
serviço ajudarão as emissoras a neutralizar os custos da transição da tecnologia analógica para a digital, ao mesmo tempo em que
lhes permitirá acompanhar os serviços de assinatura das operadoras de cabo e satélite.

A iBlast oferece às emissoras de televisão nos EUA a oportunidade tanto de maximizar o valor de sua capacidade digital quanto
de alavancá-la para transmitir conteúdo de aceitação generalizada a suas comunidades. A iBlast recentemente concluiu três
meses de testes extensos e bem sucedidos do serviço em seis grandes mercados metropolitanos nos EUA. O relatório dos testes
de campo da iBlast segue anexo.

A iBlast oferecerá esse serviço em escala nacional a partir de 2002. Atualmente, 251 estações, cobrindo 93% dos domicílios
americanos, já aderiram na qualidade de parceiras iBlast. Os testes recentes comprovaram que, mediante a utilização de recepção
interna (indoor) de transmissão 8-VSB aberta, a iBlast pode oferecer esse novo e lucrativo serviço ao consumidor a milhões de
telespectadores. Nossos próprios testes e interações com muitos fornecedores, radiodifusores e engenheiros de radiodifusão
indicam que o padrão ATSC/8-VSB tornará o acesso ubíquo e barato por parte de consumidores a serviços auxiliares uma
realidade.

Sabe-se muito bem que as abordagens técnicas concorrentes à modulação e propagação de sinais digitais - 8-VSB e COFDM -
têm pontos fortes e pontos fracos inerentes. Mas tem sido bem documentado o fato de que o padrão 8-VSB exibe vantagens
fundamentais em termos de intensidade de sinal, capacidade de transmissão de carga útil e imunidade a ruído transiente, tudo
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isso ao menor custo. Abrir mão dessas vantagens seria, a nosso ver, desaconselhável. 

Nenhum outro padrão de TV digital atualmente é tão comercialmente viável e disponível quanto o ATSC/8-VSB. A iBlast
permanece pronta a proporcionar serviços auxiliares ao público utilizando o padrão ATSC/8-VSB anos antes do acesso
generalizado a serviços em banda larga. Os serviços de datacasting permitirão que os radiodifusores, nos EUA, no Brasil e em
outros países - evoluam e concorram no atual ambiente, marcado por rápidas mudanças, ao mesmo tempo em que poderão
continuar a oferecer seu serviço mais importante ao público, isto é, transmissões abertas.
 
Os padrões de radiodifusão digital continuarão a evoluir. Porém, nenhum outro padrão pode concorrer com as vantagens de
cobertura do ATSC/8-VSB. Além disso, a “margem de folga” projetada e embutida no padrão ATSC/8-VSB permite sua contínua
evolução de modo a acomodar a evolução das demandas do mercado.

A iBlast antecipa com grande interesse a oportunidade de prestar serviços de datacasting móveis, mas acredita que, no momento,
não existe um modelo de negócio que tornaria a radiodifusão móvel um empreendimento viável. As torres retransmissoras para
radiodifusão móvel teriam de ser tão ubíquas quanto são as torres de telefonia celular de hoje. Do ponto de vista econômico, isso
simplesmente não é viável, uma vez que o custo das repetidoras para radiodifusão é muito mais alto do que o das torres celulares.

Com base em nossa própria experiência positiva com o ATSC/8-VSB, a  iBlast  respeitosamente insta a Anatel e toda o setor de
televisão brasileiro a adotar o padrão ATSC/8-VSB de TV digital como a solução vencedora com vistas à implementação do
primeiro padrão de radiodifusão digital terrestre de escala continental do mundo, e a avançar com determinação rumo a nossa
meta coletiva, qual seja, oferecer conteúdo aberto e atraente aos consumidores brasileiros.

Respeitosamente,

 
Oliver Luckett
Diretor de Tecnologia
iBlast, Inc.

Autor do Comentário Externo
AnthSmith
Comentário
Ver comentários do DVB em anexo.

Data do Comentário 23/07/2001

salomaodvb

Os comentários do DVB às contribuições da Consulta Pública 291 foram enviados pelo e-mail: tvdigital@anatel.gov.br.

Maria Goretti Romeiro
Autor da Contribuição Data da Contribuição 18/06/2001

Contribuição Nº.: 81

TVSBT Canal 4 de São Paulo

Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.
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Exmo.
Sr. Renato Guerreiro                                        
D.D. Presidente
AGÊNCIA NACIONAL de TELECOMUNICAÇÕES

                                                                             
                                                                             Ref.: Consulta Pública 291
Prezado Senhor,

   
As empresas abaixo assinadas ,tendo considerado os termos da Consulta em epígrafe ,VEM , respeitosamente , oferecer suas
observações , como a seguir deduzidas.

I

Antes de mais nada, para que não paire qualquer dúvida sobre seu julgamento, devem os Signatários declarar sua total
concordância e aprovação da  Contribuição oferecida pela  SET-ABERT ,  que resultou de um trabalho científico de feitura
imparcial e meticulosa sobre  a Consulta Pública em epígrafe . Declaram entender que, a não ser que a televisão digital ofereça
melhorias essenciais , do ponto de vista das duas pontas do serviço,  emissoras e consumidores , a adoção da técnica digital para
a televisão terrestre será um fracasso ou não se realizará. Em seu entender, apenas um sistema  que possibilite total flexibilidade ,
permitindo a  alta definição , a transmissão de múltiplos conteúdos ,a recepção móvel , a recepção portátil , a interatividade e a
disponibilização de serviços adicionais , podem motivar o consumidor a adquirir novos receptores e as emissoras a produzirem
em alta definição ou no que melhor lhes convier de acordo com seus mercados. Estas faculdades  não são apenas uma melhoria
do serviço atual ; elas representam uma mudança de perspectiva do telespectador  em relação ao veículo, uma intimidade com a
imagem  e  com o som , um companheirismo com o veiculo que,  não temos dúvida ,  propiciará o investimento do telespectador e,
consequentemente , o das emissoras. A recepção móvel e portátil representam alcançar  a única parte da população que está fora
do alcance da televisão e que nenhum outro serviço por meio físico pode alcançar . A população brasileira em movimento,  a
qualquer momento do dia , eqüivale à de muitos países. É a única possibilidade de ampliação do mercado da televisão aberta  e do
cidadão ser confortado em seus tempos de espera, de ter o que ver em seu trem de subúrbio, seu ônibus, sua  balsa, seu taxi , sua
barca ; de ter acesso contínuo ao noticiário ,à informação e ao visual da notícia tantas vezes indispensável  ; de ter o que há de
melhor da produção brasileira , a qualquer momento e na melhor forma de recepção que pode haver, caso o sistema escolhido
tenha em vista o seu dia-a-dia.

Pelo presente, não querem os Signatários senão reforçar os aspectos que se afiguram  fundamentais, - condições sine-qua-non -
para o êxito da transformação proposta. Ao final externarão algumas apreensões  sugeridas por trechos da consulta. 

1) A radiodifusão, que em todo mundo ocidental significa Rádio e  Televisão 
diretos, livres e gratuitos, é mais do que o meio fundamental de informação e entretenimento do povo brasileiro. Muito tem sido
escrito sobre este relacionamento mas  não cabe aqui elaborarmos sobre este tema. O fato é que, por circunstâncias mais ou
menos conhecidas, não somente o povo de baixa renda, como também a alta e a média classe média, estabeleceram relações de
mútuo entendimento com a televisão brasileira, intensificando o que já havia entre as classes populares e o rádio. Para  cerca de
quarenta milhões de brasileiros analfabetos , população maior do que a de inúmeros países , a televisão é a única forma de
conhecer adiante do seu quintal , da sua vila . Por todas as razões e , principalmente pela qualidade de sua produção e  variedade
de sua programação, 
desenvolveu-se no Brasil  uma enorme audiência para a programação nacional , caso raro no mundo ocidental , onde os recordes
de audiência pertencem  a  programas estrangeiros , notadamente programas americanos. Esta realidade , conhecida por todos e
reconhecida internacionalmente,  emprega,  direta e indiretamente , cerca de 150.000 brasileiros,  dando vida à indústria do
entretenimento e,  contribuindo diretamente para a formação e divulgação de atores e autores de teatro e cinema. Deste singular
relacionamento resultou uma produção cultural de consumo mundial, levando o nome do   Brasil a um mundo que não o conhecia
senão por feitos esportivos.
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2) Este serviço inestimável  é  financiado exclusivamente pela  publicidade 
 garantidora da liberdade de comércio, de escolha e de concorrência entre produtos e serviços, em benefício do consumidor. O
custo da radiodifusão gratuita é, portanto, diluído em pequenas parcelas por milhares de produtos e serviços, de tal maneira que
podemos dizer que, grosso modo,  são os consumidores dos bens  divulgados pela radiodifusão quem financia a própria
radiodifusão , em benefício dos que pouco ou quase nada consumem. Numa sociedade livre, isto representa quase todos os
produtos de consumo e é a garantia de independência das emissoras que não  dependem de uma única ,ou  predominante , fonte
de recursos.
A alternativa deste sistema é o de financiamento por taxas e impostos, existentes em países nos quais a radiodifusão foi iniciativa
e monopólio do Estado. Por isto, por suas raízes, não há como evocar, muito menos comparar, os sistemas europeus onde, além
de comprar o receptor, o consumidor paga uma taxa  por  tê-lo comprado , sistema que resultou na escassez  de programas em
países de grande tradição cultural . Ainda assim, mais recentemente, em muitos países , emissoras, ainda que sustentadas pela
taxa, também  divulgam  publicidade comercial.

3) Ainda que sendo o meio primordial de propaganda para grande parte, mas 
não de todos, os produtos e serviços postos à disposição dos consumidores, a radiodifusão, mormente a televisão, vem sofrendo
concorrência crescente, além da tradicional dos jornais, das revistas e anúncios ao ar livre.  
Novos meios ,disputando a  mesma audiência , cada vez mais sofisticados e atraentes , aparecem a cada dia . Desde os
vídeo-tapes de aluguel, dos jogos  individuais e interativos, dos programas de toda sorte trazidos pelo cabo e por satélites, do
DVD, até os Portais e Sites presentes  nos computadores  oferecendo as mais diversas formas de material de entretenimento ,
parecem infindáveis os meios que surgem para desafiar a radiodifusão . Isto  para não mencionar que o cabo e o satélite já estão
oferecendo interatividade para escolha de ângulos em transmissões  esportivas. Todos estes novos meios, do cabo ao satélite,
do DVD ao computador, são digitais e suscetíveis de aproveitamentos inusitados e surpreendentes, ampliando cada vez mais a
distância entre o que podem eles e o que pode a radiodifusão oferecer. Até mesmo televisor digital para ver DVD em alta
definição já há quem o  tenha no Brasil.

4) A imaginação humana parece não ter limites na descoberta de meios de 
informação e entretenimento, mas os meios de financiamento tem. A publicidade é uma fonte inelástica de recursos  que atende a
custos elásticos, se é que se pode dar este nome a algo que só aumenta. Enquanto os meios de divulgação se vão multiplicando
ininterruptamente, abrindo aos anunciantes cada vez mais opções, o chamado “bolo” publicitário permanece o mesmo, sem
mencionar que, no momento presente, está estagnado, não apresentando sequer crescimento vegetativo que o aumento da
população acarreta.
Desta maneira, a radiodifusão aberta e gratuita , a menos  que se lhe equipare as armas com as dos  novos meios , corre o risco de
perder suas características de excelência e de cobertura. Corre o risco de reduzir-se a um serviço subalterno e acessório ;
deixando-se a programação de qualidade reservada aos que podem pagá-la e aos que poderão captar a programação digital
estrangeira que sobrevoa o Brasil ,via satélite, distribuída por cabos ou em seus  receptores contrabandeados .

5) Se não quisermos subtrair do povo brasileiro este serviço inestimável, e  é 
claro que não queremos, temos que conferir à televisão brasileira liberdade para se utilizar de todas as possibilidades técnicas que
já estejam à disposição do mercado ou que venham a estar , dada a velocidade da evolução tecnológica dos tempos atuais.
                  Apenas a plena flexibilidade na utilização da banda , insistimos , possibilitando a transmissão em alta definição , de
múltiplos programas ,a captação móvel , a captação portátil , a interatividade e outras aplicações que possam ser viáveis ,
poderão motivar os telespectadores, as emissoras e o mercado publicitário, colocando a televisão dentro do quadro de excelência
técnica que já se tornou sinônimo de progresso e vanguarda nas comunicações deste país.

6) Dos sistemas conhecidos, apenas o chamado “japonês”, de sigla ISDB, 
enquadra-se no estágio  de desenvolvimento em que deve estar a televisão no século XXI . Às vésperas do telefone celular com
display apto a receber imagens de diversos novos serviços, quando uma empresa japonesa está prestes a lançá-lo com qualidade
excelente , é inconcebível que, no Brasil, que se pretende na vanguarda das comunicações, seja adotado um sistema que impeça a
sua recepção da televisão aberta.
O sistema “americano”, de sigla ATSC, por razões realmente misteriosas, não foi desenvolvido para captação móvel e , o que é
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mais grave, sequer resolveu satisfatoriamente a questão elementar da recepção domiciliar. A exigência de antena externa é
inadmissível na era do cabo ,  apenas  aceita para  residências fora do alcance do cabo e dos sinais diretos.
O sistema “europeu”, de sigla DVB, permite a alta definição e a captação móvel, mas não simultaneamente, senão em condições
muito especiais e insatisfatoriamente. Não há, portanto, muito o que dizer a respeito. 
 A opção por um sistema que não beneficie o consumidor nem o produtor, é injustificável. Razões diplomáticas ou de equilíbrio
comercial não podem sobrepor-se aos interesses brasileiros , e de brasileiros , envolvidos na questão; podem ser pretextos ;
jamais razões . 

7) As empresas que subscrevem o presente estão à vontade em propugnar pela 
flexibilidade do espectro a ser utilizado. Constrangimento teriam, caso estivessem propondo um sistema de sua conveniência
econômica, mas que não estivesse dando ao consumidor brasileiro a última palavra em termos de tecnologia. Constrangidos
estariam , a propor algo que representasse reserva de mercado ou manutenção obrigatória do atual número de concessionários ou
o que possa ser imaginado  como proteção de vantagens ou privilégios.                                 
Entendem os Signatários que todos os atuais concessionários de canais geradores de televisão aberta em V.H.F. e U.H.F., que
não tenham impedimentos legais, devem receber   a mesma  banda que dispõem atualmente, 6 MHz , em posição  a ser demarcada
pela  Anatel. E que lhes seja permitido utilizar  sua banda como melhor  entenderem,  buscando cada qual a melhor forma de
atender as diferenças regionais e os respectivos mercados ,  cada emissora seguindo sua estratégia de competição.
É uma excelente oportunidade de mostrarmos ao mundo das comunicações, europeus e americanos que, se somos incapazes de
imitar-lhes os acertos em tantos terrenos, somos perfeitamente independentes e capazes para não copiar-lhes os erros, neste. 

II

Dispensam as Signatárias de comentar todos os dados, opiniões, conceitos e definições abundantes na parte discursiva e
conceitual da Consulta , pela razão de sua freqüente impertinência ao texto. Dispensam, igualmente, de suscitar questões
fundamentais  de ordem formal , legais, materiais e inúmeras outras que seriam pertinentes ,ou não , caso soubéssemos os
objetivos da Anatel com precisão.  Tais questões  não foram levantadas pela Consulta.

Em primeiro lugar , no item 1.3 da Consulta , o autor  super-valoriza os recursos adicionais que a televisão digital poderá oferecer ,
em detrimento da própria televisão e de seu público. Dentre estes recursos , a Consulta destaca com grande ênfase o acesso à
internet ,sem atentar para o fato que , por exigir uma topologia de rede completamente diferente daquela da radiodifusão  - ponto a
ponto em contraposição a ponto área –o acesso à internet jamais poderá ser oferecido de forma eficaz  através da infra-estrutura
da Televisão Digital. Ainda equivocadamente ,o exemplo da Suécia é menciona do como se ,naquele país ,a internet fosse
oferecida em pé de igualdade com a programação televisiva , o que não ocorre. Lá , dos quatro canais digitais colocados em
operação em l999 , apenas a pequena parte de um é usada para operação interativa , para aplicações de comercio eletrônico  ,
informação , jogos , sendo o retorno feito pela rede de telecomunicações , em nada configurando o oferecimento de internet como
hoje a conhecemos. 

                 É preciso que  fique claro  que a radiodifusão não intenciona abrir mão de sua  missão constitucional e histórica, de sua
dignidade especifica , do status  honroso que compartilha com  os órgãos de imprensa ,  nem do  seu único e indispensável
privilégio , que é  o de produzir e gerar suas próprias imagens .O que vier a mais , será  bem recebido ; a menos é incogitável.
               É claro que , no futuro , um mesmo terminal poderá servir para o que pretende o autor, e ainda muito mais. Caberá, como
já cabe, aos fabricantes de  receptores, de displays ou do que seja, diante dos anseios dos consumidores e fabricantes, na
competição com os demais, oferecer aparelhos que possam desempenhar inúmeras missões. É esta uma das razões da preferência
da radiodifusão pelo modelo ISDB , pois é o que melhor desempenharia estas múltiplas possibilidades. 
A preocupação com o conteúdo, extemporânea e extrajurisdicional, causa estranheza aos signatários. Não conseguem ver relação
entre conteúdo e sistema  de transmissão digital. 
  
Causou espécie, já que tanto se desbordou do tema em discussão, a ausência de consideração suficientemente profunda, sobre
“alta definição” que aparece no texto “en-passant”, como uma questão menor, quando é uma decisão que não admitirá retorno,
que pode condenar o povo brasileiro ,para sempre, a uma imagem ultrapassada , insuficiente e incapaz de acompanhar a
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vertiginosa evolução tecnológica de todos os meios de comunicação. A questão é da maior importância porque se não optarmos,
agora, pelo melhor, poderemos tê-lo ou não;  mas se optarmos, agora,  pelo pior, jamais teremos o melhor.
Quanto  aos itens referentes às pesquisas , não foi fornecida a metodologia que permitisse uma apreciação correta. 
Na certeza de estarmos contribuindo para o esclarecimento da matéria consultada, subscrevemo-nos ,renovando os protestos de
nossa mais alta consideração ,

Atenciosamente ,

Fundação Padre Anchieta – TV Cultura

TVSBT  Canal 4 de São Paulo S.A

TV Globo Ltda.

Rádio e Televisão Record  S.A

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda..

Justificativa
Empresa Concessionária do Serviço de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens.

Autor do Comentário Externo
AnthSmith
Comentário
Ver comentários do DVB em anexo.

Data do Comentário 23/07/2001
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Contribuição
Utilização da tecnologia digital na transmissão terrestre de televisão.
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Exmo.
Sr. Renato Guerreiro                                        
D.D. Presidente
AGÊNCIA NACIONAL de TELECOMUNICAÇÕES

                                                                             
                                                                             Ref.: Consulta Pública 291
Prezado Senhor,

   
As empresas abaixo assinadas ,tendo considerado os termos da Consulta em epígrafe ,VEM , respeitosamente , oferecer suas
observações , como a seguir deduzidas.

I

Antes de mais nada, para que não paire qualquer dúvida sobre seu julgamento, devem os Signatários declarar sua total
concordância e aprovação da  Contribuição oferecida pela  SET-ABERT ,  que resultou de um trabalho científico de feitura
imparcial e meticulosa sobre  a Consulta Pública em epígrafe . Declaram entender que, a não ser que a televisão digital ofereça
melhorias essenciais , do ponto de vista das duas pontas do serviço,  emissoras e consumidores , a adoção da técnica digital para
a televisão terrestre será um fracasso ou não se realizará. Em seu entender, apenas um sistema  que possibilite total flexibilidade ,
permitindo a  alta definição , a transmissão de múltiplos conteúdos ,a recepção móvel , a recepção portátil , a interatividade e a
disponibilização de serviços adicionais , podem motivar o consumidor a adquirir novos receptores e as emissoras a produzirem
em alta definição ou no que melhor lhes convier de acordo com seus mercados. Estas faculdades  não são apenas uma melhoria
do serviço atual ; elas representam uma mudança de perspectiva do telespectador  em relação ao veículo, uma intimidade com a
imagem  e  com o som , um companheirismo com o veiculo que,  não temos dúvida ,  propiciará o investimento do telespectador e,
consequentemente , o das emissoras. A recepção móvel e portátil representam alcançar  a única parte da população que está fora
do alcance da televisão e que nenhum outro serviço por meio físico pode alcançar . A população brasileira em movimento,  a
qualquer momento do dia , eqüivale à de muitos países. É a única possibilidade de ampliação do mercado da televisão aberta  e do
cidadão ser confortado em seus tempos de espera, de ter o que ver em seu trem de subúrbio, seu ônibus, sua  balsa, seu taxi , sua
barca ; de ter acesso contínuo ao noticiário ,à informação e ao visual da notícia tantas vezes indispensável  ; de ter o que há de
melhor da produção brasileira , a qualquer momento e na melhor forma de recepção que pode haver, caso o sistema escolhido
tenha em vista o seu dia-a-dia.

Pelo presente, não querem os Signatários senão reforçar os aspectos que se afiguram  fundamentais, - condições sine-qua-non -
para o êxito da transformação proposta. Ao final externarão algumas apreensões  sugeridas por trechos da consulta. 

1) A radiodifusão, que em todo mundo ocidental significa Rádio e  Televisão 
diretos, livres e gratuitos, é mais do que o meio fundamental de informação e entretenimento do povo brasileiro. Muito tem sido
escrito sobre este relacionamento mas  não cabe aqui elaborarmos sobre este tema. O fato é que, por circunstâncias mais ou
menos conhecidas, não somente o povo de baixa renda, como também a alta e a média classe média, estabeleceram relações de
mútuo entendimento com a televisão brasileira, intensificando o que já havia entre as classes populares e o rádio. Para  cerca de
quarenta milhões de brasileiros analfabetos , população maior do que a de inúmeros países , a televisão é a única forma de
conhecer adiante do seu quintal , da sua vila . Por todas as razões e , principalmente pela qualidade de sua produção e  variedade
de sua programação, 
desenvolveu-se no Brasil  uma enorme audiência para a programação nacional , caso raro no mundo ocidental , onde os recordes
de audiência pertencem  a  programas estrangeiros , notadamente programas americanos. Esta realidade , conhecida por todos e
reconhecida internacionalmente,  emprega,  direta e indiretamente , cerca de 150.000 brasileiros,  dando vida à indústria do
entretenimento e,  contribuindo diretamente para a formação e divulgação de atores e autores de teatro e cinema. Deste singular
relacionamento resultou uma produção cultural de consumo mundial, levando o nome do   Brasil a um mundo que não o conhecia
senão por feitos esportivos.
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2) Este serviço inestimável  é  financiado exclusivamente pela  publicidade 
 garantidora da liberdade de comércio, de escolha e de concorrência entre produtos e serviços, em benefício do consumidor. O
custo da radiodifusão gratuita é, portanto, diluído em pequenas parcelas por milhares de produtos e serviços, de tal maneira que
podemos dizer que, grosso modo,  são os consumidores dos bens  divulgados pela radiodifusão quem financia a própria
radiodifusão , em benefício dos que pouco ou quase nada consumem. Numa sociedade livre, isto representa quase todos os
produtos de consumo e é a garantia de independência das emissoras que não  dependem de uma única ,ou  predominante , fonte
de recursos.
A alternativa deste sistema é o de financiamento por taxas e impostos, existentes em países nos quais a radiodifusão foi iniciativa
e monopólio do Estado. Por isto, por suas raízes, não há como evocar, muito menos comparar, os sistemas europeus onde, além
de comprar o receptor, o consumidor paga uma taxa  por  tê-lo comprado , sistema que resultou na escassez  de programas em
países de grande tradição cultural . Ainda assim, mais recentemente, em muitos países , emissoras, ainda que sustentadas pela
taxa, também  divulgam  publicidade comercial.

3) Ainda que sendo o meio primordial de propaganda para grande parte, mas 
não de todos, os produtos e serviços postos à disposição dos consumidores, a radiodifusão, mormente a televisão, vem sofrendo
concorrência crescente, além da tradicional dos jornais, das revistas e anúncios ao ar livre.  
Novos meios ,disputando a  mesma audiência , cada vez mais sofisticados e atraentes , aparecem a cada dia . Desde os
vídeo-tapes de aluguel, dos jogos  individuais e interativos, dos programas de toda sorte trazidos pelo cabo e por satélites, do
DVD, até os Portais e Sites presentes  nos computadores  oferecendo as mais diversas formas de material de entretenimento ,
parecem infindáveis os meios que surgem para desafiar a radiodifusão . Isto  para não mencionar que o cabo e o satélite já estão
oferecendo interatividade para escolha de ângulos em transmissões  esportivas. Todos estes novos meios, do cabo ao satélite,
do DVD ao computador, são digitais e suscetíveis de aproveitamentos inusitados e surpreendentes, ampliando cada vez mais a
distância entre o que podem eles e o que pode a radiodifusão oferecer. Até mesmo televisor digital para ver DVD em alta
definição já há quem o  tenha no Brasil.

4) A imaginação humana parece não ter limites na descoberta de meios de 
informação e entretenimento, mas os meios de financiamento tem. A publicidade é uma fonte inelástica de recursos  que atende a
custos elásticos, se é que se pode dar este nome a algo que só aumenta. Enquanto os meios de divulgação se vão multiplicando
ininterruptamente, abrindo aos anunciantes cada vez mais opções, o chamado “bolo” publicitário permanece o mesmo, sem
mencionar que, no momento presente, está estagnado, não apresentando sequer crescimento vegetativo que o aumento da
população acarreta.
Desta maneira, a radiodifusão aberta e gratuita , a menos  que se lhe equipare as armas com as dos  novos meios , corre o risco de
perder suas características de excelência e de cobertura. Corre o risco de reduzir-se a um serviço subalterno e acessório ;
deixando-se a programação de qualidade reservada aos que podem pagá-la e aos que poderão captar a programação digital
estrangeira que sobrevoa o Brasil ,via satélite, distribuída por cabos ou em seus  receptores contrabandeados .

5) Se não quisermos subtrair do povo brasileiro este serviço inestimável, e  é 
claro que não queremos, temos que conferir à televisão brasileira liberdade para se utilizar de todas as possibilidades técnicas que
já estejam à disposição do mercado ou que venham a estar , dada a velocidade da evolução tecnológica dos tempos atuais.
                  Apenas a plena flexibilidade na utilização da banda , insistimos , possibilitando a transmissão em alta definição , de
múltiplos programas ,a captação móvel , a captação portátil , a interatividade e outras aplicações que possam ser viáveis ,
poderão motivar os telespectadores, as emissoras e o mercado publicitário, colocando a televisão dentro do quadro de excelência
técnica que já se tornou sinônimo de progresso e vanguarda nas comunicações deste país.

6) Dos sistemas conhecidos, apenas o chamado “japonês”, de sigla ISDB, 
enquadra-se no estágio  de desenvolvimento em que deve estar a televisão no século XXI . Às vésperas do telefone celular com
display apto a receber imagens de diversos novos serviços, quando uma empresa japonesa está prestes a lançá-lo com qualidade
excelente , é inconcebível que, no Brasil, que se pretende na vanguarda das comunicações, seja adotado um sistema que impeça a
sua recepção da televisão aberta.
O sistema “americano”, de sigla ATSC, por razões realmente misteriosas, não foi desenvolvido para captação móvel e , o que é
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mais grave, sequer resolveu satisfatoriamente a questão elementar da recepção domiciliar. A exigência de antena externa é
inadmissível na era do cabo ,  apenas  aceita para  residências fora do alcance do cabo e dos sinais diretos.
O sistema “europeu”, de sigla DVB, permite a alta definição e a captação móvel, mas não simultaneamente, senão em condições
muito especiais e insatisfatoriamente. Não há, portanto, muito o que dizer a respeito. 
 A opção por um sistema que não beneficie o consumidor nem o produtor, é injustificável. Razões diplomáticas ou de equilíbrio
comercial não podem sobrepor-se aos interesses brasileiros , e de brasileiros , envolvidos na questão; podem ser pretextos ;
jamais razões . 

7) As empresas que subscrevem o presente estão à vontade em propugnar pela 
flexibilidade do espectro a ser utilizado. Constrangimento teriam, caso estivessem propondo um sistema de sua conveniência
econômica, mas que não estivesse dando ao consumidor brasileiro a última palavra em termos de tecnologia. Constrangidos
estariam , a propor algo que representasse reserva de mercado ou manutenção obrigatória do atual número de concessionários ou
o que possa ser imaginado  como proteção de vantagens ou privilégios.                                 
Entendem os Signatários que todos os atuais concessionários de canais geradores de televisão aberta em V.H.F. e U.H.F., que
não tenham impedimentos legais, devem receber   a mesma  banda que dispõem atualmente, 6 MHz , em posição  a ser demarcada
pela  Anatel. E que lhes seja permitido utilizar  sua banda como melhor  entenderem,  buscando cada qual a melhor forma de
atender as diferenças regionais e os respectivos mercados ,  cada emissora seguindo sua estratégia de competição.
É uma excelente oportunidade de mostrarmos ao mundo das comunicações, europeus e americanos que, se somos incapazes de
imitar-lhes os acertos em tantos terrenos, somos perfeitamente independentes e capazes para não copiar-lhes os erros, neste. 

II

Dispensam as Signatárias de comentar todos os dados, opiniões, conceitos e definições abundantes na parte discursiva e
conceitual da Consulta , pela razão de sua freqüente impertinência ao texto. Dispensam, igualmente, de suscitar questões
fundamentais  de ordem formal , legais, materiais e inúmeras outras que seriam pertinentes ,ou não , caso soubéssemos os
objetivos da Anatel com precisão.  Tais questões  não foram levantadas pela Consulta.

Em primeiro lugar , no item 1.3 da Consulta , o autor  super-valoriza os recursos adicionais que a televisão digital poderá oferecer ,
em detrimento da própria televisão e de seu público. Dentre estes recursos , a Consulta destaca com grande ênfase o acesso à
internet ,sem atentar para o fato que , por exigir uma topologia de rede completamente diferente daquela da radiodifusão  - ponto a
ponto em contraposição a ponto área –o acesso à internet jamais poderá ser oferecido de forma eficaz  através da infra-estrutura
da Televisão Digital. Ainda equivocadamente ,o exemplo da Suécia é menciona do como se ,naquele país ,a internet fosse
oferecida em pé de igualdade com a programação televisiva , o que não ocorre. Lá , dos quatro canais digitais colocados em
operação em l999 , apenas a pequena parte de um é usada para operação interativa , para aplicações de comercio eletrônico  ,
informação , jogos , sendo o retorno feito pela rede de telecomunicações , em nada configurando o oferecimento de internet como
hoje a conhecemos. 

                 É preciso que  fique claro  que a radiodifusão não intenciona abrir mão de sua  missão constitucional e histórica, de sua
dignidade especifica , do status  honroso que compartilha com  os órgãos de imprensa ,  nem do  seu único e indispensável
privilégio , que é  o de produzir e gerar suas próprias imagens .O que vier a mais , será  bem recebido ; a menos é incogitável.
               É claro que , no futuro , um mesmo terminal poderá servir para o que pretende o autor, e ainda muito mais. Caberá, como
já cabe, aos fabricantes de  receptores, de displays ou do que seja, diante dos anseios dos consumidores e fabricantes, na
competição com os demais, oferecer aparelhos que possam desempenhar inúmeras missões. É esta uma das razões da preferência
da radiodifusão pelo modelo ISDB , pois é o que melhor desempenharia estas múltiplas possibilidades. 
A preocupação com o conteúdo, extemporânea e extrajurisdicional, causa estranheza aos signatários. Não conseguem ver relação
entre conteúdo e sistema  de transmissão digital. 
  
Causou espécie, já que tanto se desbordou do tema em discussão, a ausência de consideração suficientemente profunda, sobre
“alta definição” que aparece no texto “en-passant”, como uma questão menor, quando é uma decisão que não admitirá retorno,
que pode condenar o povo brasileiro ,para sempre, a uma imagem ultrapassada , insuficiente e incapaz de acompanhar a
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vertiginosa evolução tecnológica de todos os meios de comunicação. A questão é da maior importância porque se não optarmos,
agora, pelo melhor, poderemos tê-lo ou não;  mas se optarmos, agora,  pelo pior, jamais teremos o melhor.
Quanto  aos itens referentes às pesquisas , não foi fornecida a metodologia que permitisse uma apreciação correta. 
Na certeza de estarmos contribuindo para o esclarecimento da matéria consultada, subscrevemo-nos ,renovando os protestos de
nossa mais alta consideração ,

Atenciosamente ,

Fundação Padre Anchieta – TV Cultura

TVSBT  Canal 4 de São Paulo S.A

TV Globo Ltda.

Rádio e Televisão Record  S.A

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda..

               
               
               
                    
             

Justificativa
Esse documento é  em conjunto com :
TVSBT  Canal 4 de São Paulo S.A
TV Globo Ltda.
Rádio e Televisão Record  S.A
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda..
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AnthSmith
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