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23 de julho de 2001

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

Prezado Senhor Guerreiro,

Em nome da Zenith Electronics Corporation, gostaria de apresentar meus cumprimentos
a Vossa Excelência e à Anatel pelo cuidado que vem sendo observado no processo de
escolha de um padrão de televisão digital (DTV) para o Brasil. Nos comentários que
apresentamos à Consulta Pública Nº 291, e que anexamos a esta, a Zenith Electronics
Corporation, empresa pioneira no desenvolvimento de televisão digital, respeitosamente
responde às contribuições errôneas e enganosas de outros grupos.

Conforme detalhamos nos Comentários em anexo, a Zenith procura restabelecer a
verdade quanto ao desempenho e à capacidade técnica do Padrão ATSC/8-VSB. A
despeito das alegações errôneas de outros, a Zenith  expõe novamente os fatos: 1) o
Padrão ATSC tem melhor desempenho que qualquer outro sistema de TV Digital para
recepção domiciliar fixa, inclusive recepção interna, conforme foi comprovado em amplo
programa de testes; 2) o ATSC proporciona diferentes vantagens para planejamento de
canais devido a sua superior proteção contra interferências e exigências de C/N; 3) o
ATSC atende aos critérios chave dos radiodifusores, conforme foi comprovado pelos
amplos testes dos radiodifusores dos Estados Unidos realizados no ano passado; e 4)  o
Padrão ATSC comprovou capacidade de expansão para aplicações futuras, se necessário.

Em resposta aos infundados comentários da Nokia com relação a flexibilidade,
esclarecemos que somente o ATSC otimiza os trade-offs entre taxa de bit  e robustez, a
fim de oferecer a máxima flexibilidade para modelos de negócio, mediante a oferta de
HDTV, programas múltiplos de SDTV, difusão de dados e serviços interativos. Seguindo
a mesma tendência, os comentários da Abert/Set e do DiBEG sobre recepção móvel
também deixam de reconhecer esses trade-offs. Suas afirmações sobre a alegada
capacidade móvel do ISDB-T expõem de maneira incorreta que a HDTV e os serviços
móveis podem ser proporcionados simultaneamente. Em virtude da significativa redução
na taxa de transmissão de dados requerida para os serviços móveis, os radiodifusores
simplesmente não podem oferecer esses serviços E HDTV de qualidade ou tantos canais
múltiplos de SDTV ou serviços de dados.



Zenith Electronics Corporation
2000 Millbrook Drive

Lincolnshire, IL  60069
847 391 8181

2

Também desejamos prestar esclarecimentos sobre os recentes desenvolvimentos na
evolução do receptor, concordando, por um lado, com o DVB, no sentido de que os
receptores melhorarão com o tempo, mas também destacando as limitações fundamentais
da engenharia do sistema no que se refere à relação portadora-ruído (C/N), que sempre
favorecerão o ATSC em comparação com os sistemas baseados no COFDM. Em resposta
à errônea afirmativa da Abert/Set, a Zenith salienta melhoramentos significativos no
desempenho do multipercurso dinâmico em várias gerações de receptores ATSC e
explica que não há limitações quanto a intensidade do eco nos receptores VSB, enquanto
as implementações do COFDM devem necessariamente diminuir a taxa de transmissão
de dados para acomodar ecos longos .

Outras questões técnicas suscitadas pelos europeus e japoneses apresentam falsas
afirmações sobre interoperabilidade do receptor e segmentação de banda. Em resposta ao
DVB, a Zenith declara que é mais fácil e menos dispendioso combinar satélite, cabo e
serviços terrestres em um receptor com o ATSC/VSB do que com o DVB/COFDM ou o
ISDB/COFDM. A considerável ênfase atribuída pelo DiBEG à segmentação de banda  e
à recepção parcial do ISDB deixa de reconhecer os significativos inconvenientes de sua
implementação, que limitam a flexibilidade do radiodifusor, enquanto a bi-rate do VSB
proporcionará aos radiodifusores flexibilidade para uma mistura continuamente variável
de taxas de bits streams normais e melhorados (sem afetar milhões de produtos ATSC
para o consumidor já no mercado).

Em resposta as afirmativas da Abert/Set e do DVB sobre a capacidade do ATSC de
manejar recepção interna e multipercurso, a Zenith deseja esclarecer que serviços viáveis
de radiodifusão de dados já estão sendo lançados nos Estados Unidos, com base no
Padrão ATSC/VSB, e que estão sendo padronizados os melhoramentos que expandirão
ainda mais a capacidade do VSB em ambientes que exijam modos mais robustos, em
paralelo com a contínua e sólida introdução do serviço ATSC/VSB de TV Digital.

Em nossos Comentários, a Zenith também se refere às realidades econômicas do Padrão
ATSC versus as dos concorrentes. Independentemente do que o DVB possa desejar que
fosse realidade,  o Padrão ATSC está em melhor posição para ser adotado pelos países de
6 MHz, particularmente na América Latina. E o ATSC é o único padrão que tem
condições de ser adotado em escala hemisférica, provocando enormes economias de
escala que beneficiarão consumidores, radiodifusores, fabricantes e governos em todos os
países onde esteja presente.

Finalmente, a Zenith concorda com a posição da Universidade de Campinas de que a
vantagem de 4dB que o ATSC tem com relação ao ISDB ou ao DVB trará significativas
economias de energia. De importância crítica durante a crise e a longo prazo, as
economias anuais de energia do ATSC em comparação com as os padrões japonês e
europeu teriam como resultado a quantia de R$33,5 milhões.
No final, a melhor decisão para o Brasil, ou para qualquer outro país, deve considerar
tanto as realidades técnicas como as oportunidades econômicas. Estamos naturalmente
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confiantes em que o Padrão ATSC/VSB de TV Digital seja a melhor escolha para o
Brasil, e de fato para todas as Américas, por várias razões técnicas e econômicas.

Com suas consideráveis vantagens nas áreas de cobertura e planejamento de canais, o
ATSC atende melhor às necessidades tecnológicas de países como o Brasil, com um
espectro congestionado e um grande número de radiodifusores que pretendem sobreviver
na era digital. Na realidade, o ATSC/VSB proporciona a melhor combinação de
cobertura, proteção contra interferências, efetividade em função do custo, eficiência do
espectro e flexibilidade para permitir que todas as estações de televisão ofereçam a seus
espectadores mais entretenimento, mais informação, além de serviços novos e
estimulantes como difusão de dados, gerando novas receitas para os radiodifusores e
proporcionando serviço de qualidade aos consumidores.

Mais ainda, a adoção do Padrão ATSC/8-VSB no Brasil preparará o caminho em direção
a um único padrão de TV Digital para o hemisfério. Esse único padrão de TV Digital
para as Américas traria enormes economias de escala, o que significaria mais
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mais oportunidades de exportação para os
fabricantes brasileiros e mais equipamento, de maior número de fornecedores, por preços
mais módicos, beneficiando consumidores, radiodifusores e fabricantes.

O Brasil se encontra hoje num limiar histórico ao considerar a escolha de um padrão de
TV Digital.  O país tem a oportunidade singular de liderar o restante das Américas na
criação do primeiro padrão hemisférico de TV Digital do mundo, que a ele abriria
promissoras oportunidades econômicas. Ao contrário, poderia optar por caminhar só e
escolher um padrão único, isolado e híbrido que o colocaria na posição de uma ilha
digital, excluído dos mercados de exportação e com equipamentos a preços mais altos
tanto para os consumidores como para os radiodifusores.  A resposta nos parece clara.

Na  Zenith, estamos prontos para trabalhar com seus especialistas para garantir esse
sucesso e reiteramos nosso compromisso de fazer o possível para apoiar o processo de
tomada de decisão quanto à TV Digital e à rápida introdução de seus serviços no Brasil.

Respeitosamente,

Richard M. Lewis
Vice-Presidente
Zenith Electronics Corporation

Anexo: Comentários da Zenith
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

CONSULTA PÚBLICA No. 291, de 12 de ABRIL de 2001

Utilização da Tecnologia Digital em Transmissão Terrestre de
Televisão

Comentários Resposta da
Zenith Electronics Corporation

23 de julho de 2001

A Zenith Electronics Corporation agradece esta oportunidade de comentar as respostas
de outros grupos à Consulta Pública No. 291 sobre TV Digital.  Com estes comentários
procuramos esclarecer e corrigir muitas das questões discutidas em todo esse processo de
Consulta Pública.  Eles focalizam particularmente as realidades técnicas e as vantagens
econômicas do sistema ATSC/VSB.  Não endossamos, porém, necessariamente quaisquer
comentários não mencionados aqui.

Realidades técnicas

Em virtude de informações incorretas em algumas das outras exposições apresentadas,
queremos aqui esclarecer que o Padrão ATSC/VSB se caracteriza por sua grande
capacidade técnica e excelente desempenho.

Desempenho superior do ATSC
Contrariamente à afirmação da Set/Abert (página 6) de que o ATSC não atende aos
requisitos mínimos do serviço de radiodifusão, a verdade é que ele efetivamente
apresenta melhor desempenho do que qualquer outro sistema no que se refere a recepção
fixa domiciliar.  Esse fato é comprovado pelos resultados de testes em todo o mundo.  Por
exemplo, nos testes do Brasil, a série de dados estatisticamente significativos
provenientes de 127 locações mostra muito melhor desempenho do ATSC do que do
DVB-T. 1  O relatório da Austrália declara que a taxa de falhas do DVB foi de 11,5%, ao

                                                
1 Esse resultado é apresentado nos Gráficos A9 e A11 do Relatório da Set/Abert de abril de 2000.  Os dados
relativos ao ISDB e ao DVB-8k não fazem parte do conjunto estatístico; são antes extrapolados de uma
série muito pequena de dados reais.
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passo que a do ATSC foi de apenas 10,6%.2  O resumo dos testes de Cingapura colocam
o ATSC em melhor classificação em relação ao DVB e ao ISDB pela robustês do sinal,
inclusive pela imunidade à interferência elétrica; cobertura efetiva; eficiência do sinal
transmitido; recepção interna; desempenho do canal adjacente; e desempenho do co-
canal.3  Os testes realizados no ano passado por um grupo de 30 radiodifusores dos
Estados Unidos mostraram, conclusivamente, que o desempenho do ATSC excedeu o do
DVB-T tanto com antenas externas (a 30 pés e a 8 pés) quanto com internas.  Esses testes
compararam o DVB-T de 6 MHz relativamente ao ATSC na maior comparação jamais
realizada de testes de campo.  Com base nesses testes, o indiscutível apoio dos
radiodifusores dos Estados Unidos ao Padrão de TV Digital ATSC/8-VSB, e em seus
próprios testes, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) unanimemente reafirmou,
em janeiro de 2001,  o ATSC/8-VSB como o único padrão de TV Digital nos Estados
Unidos.

Planejamento de canais e eficiência do espectro
Contrariamente à afirmação da Set/Abert (páginas 21 e 22), de fato há uma diferença
entre os três sistemas  de TV Digital com respeito a planejamento de canais.
Especificamente, o ATSC goza de evidente vantagem nessa área.  Comparado com outros
sistemas, o ATSC/VSB é mais capaz de oferecer alocação de canais de TV Digital
suficiente para todos os radiodifusores existentes, bem como assegurar utilização mais
eficiente do espectro.  Com efeito, a diferença entre o VSB e o COFDM no que se refere
a condições práticas de planejamento é surpreendente.  Por exemplo, um estudo sobre
alocação de canais na área da Cidade de Nova York, do eminente profissional Engenheiro
Jules Cohen, usando os critérios de interferência desenvolvidos pela Set/Abert, mostrou
que a utilização do COFDM em comparação com a do VSB resultou na perda de mais de
um milhão de espectadores nas três estações escolhidas para estudo. Além disso, quando
levou-se em consideração a interferência do primeiro e do segundo canais adjacentes, a
perda foi de mais de 6 milhões de espectadores.

Os níveis mais altos de interferência registrados com o COFDM são diretamente
traduzidos em cobertura reduzida e problemas com a recepção analógica durante a
transição para a digital.  Isso é reconhecido pelo próprio DVB, que confessa (página 3)
não poder   replicar a área da cobertura analógica no Reino Unido.  Isso se deve à
necessidade de utilizar potência mais baixa de transmissão a fim de evitar a interferência
de canais.  De fato, o Reino Unido atualmente considera elevar os níveis de sinal a fim de
melhorar a cobertura com o DVB (Comentários do DVB, página 3).  Embora essa

                                                
2 Documentada no gráfico “DTTB Environmental Robustness”, do Relatório FACTS, Anexo D.
3 Essa tabela de classificação dos padrões está disponível no site  da Singapore Broadcast Authority na
Web: http://www.sba.gov.sg/work/sba/scene.nsf/pages/dtvrank.
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solução irá melhorar a recepção do canal propriamente dito, ela também irá aumentar a
interferência em outros canais.  Além disso,  testes nos Estados Unidos e a experiência do
Reino Unido mostraram que a força do sinal e os requisitos de C/N, ambas áreas em que
o ATSC/VSB se destaca, são os fatores mais críticos para atingir grande número de
espectadores.

O reúso de freqüência é outro ponto forte do Sistema ATSC no que se refere a
planejamento de canais.  Com sua vantagem de 4dB na relação sinal-ruído, o Padrão
ATSC é o que melhor assegura que cada estação de radiodifusão hoje em funcionamento
poderá continuar a transmitir no mundo digital, especialmente durante o longo período de
transição durante o qual as transmissões analógicas e digitais devem coexistir.  Com
efeito, os testes de laboratório no Brasil e em todo o mundo mostraram que o ATSC tem
melhor desempenho na maioria das condições de interferência.  Trata-se de importante
consideração para o Brasil, em que a alocação de canais digitais será limitada por
interferências.

Além disso, discordamos da posição da Nokia (página 8) de que as redes de freqüência
única (SFN) proporcionam meios eficientes de otimização do espectro. De fato, as SFNs
são ineficientes para a alocação de espectros, especialmente onde o conteúdo local é
importante.  Embora as SFNs possam atender às necessidades de alguns países europeus
não interessados na maior variedade possível e no conteúdo local da programação, o
Brasil deve considerar que seus milhares de radiodifusores independentes não
concordarão em ceder seu espaço a algumas grandes redes.

Uma SFN dedica determinado canal exatamente ao mesmo conteúdo de programação em
todas as áreas cobertas, tornando impossível passar de uma cobertura regional ou
nacional para uma cobertura local em diferentes horários.  A utilização das SFN também
significa situar alguns transmissores a menor distância de vários espectadores,
submetendo-os a interferência muito mais forte do que a verificada com transmissores
centrais situados no mesmo local.  Trata-se, com efeito, de interferência planejada, que
elimina as opções de canais para alguns espectadores desafortunados, que se encontrarem
perto de  transmissores das SFN, por problemas de interferência.  A utilização dos
métodos existentes de um transmissor único por estação (com gap fillers unicamente
quando necessário) oferece distribuição muito mais eficiente de programas múltiplos,
feitos especificamente para cada área geográfica.

O ATSC/VSB é o único sistema planejado desde o começo para oferecer uma replicação
das áreas de serviço analógico existentes4.  Trata-se de importante fator para um ambiente

                                                
4No Japão, ainda não se começou o planejamento de canais. Mais ainda, os japoneses terão que alterar a sua
atual alocação de canais. (Contribuição da DiBEG, página 23)
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de radiodifusão diverso e localizado como o do Brasil, com um espectro já congestionado
pelas radiodifusões analógicas existentes.

Parâmetros técnicos
Discordamos veementemente da avaliação feita pela Set/Abert (página 44) de vários
parâmetros de desempenho do sistema ATSC/VSB.  Infelizmente, esse gráfico da
Set/Abert mais se parece a uma lista de desejos do que uma representação acurada dos
sistemas.  Por exemplo, considera-se que o ATSC seja incapaz de apoiar a HDTV.  A
ironia é que o sistema ATSC é o único que apóia a HDTV em todos os seus produtos.  De
fato, o ATSC é reconhecidamente o líder em HDTV, que assegura grandes benefícios aos
consumidores.

A Set/Abert também é incorreta em sua afirmação (página 44) de que o Padrão
ATSC/VSB não satisfaz aos requisitos para a resistência a multipercurso, ruído
impulsivo, recepção interna, reúso de freqüência e flexibilidade.  A realidade é que,
conforme se observou acima em relação aos testes dos radiodifusores dos Estados
Unidos, o desempenho do VSB superou o do COFDM no maior teste competitivo de
campo jamais realizado para condições de cobertura com multipercurso, ruído impulsivo
e recepção interna. Além disso, contrariamente à afirmação da Set/Abert (páginas 72 e
143) de que o ATSC/VSB tem um problema a ser resolvido de recepção interna e de que
é totalmente inadequado para a recepção de antena interna (página 17), a vantagem de
4dB no limiar da relação sinal-ruído do VSB em relação ao COFDM é um fator chave no
desempenho superior do sistema ATSC para recepção interna.  Além disso, conforme se
especifica abaixo, os receptores  VSB vêm continuamente mostrando melhor
desempenho no manejo de multipercurso e recepção interna.  Ademais, como também se
observou acima, o sistema ATSC/VSB goza de evidente vantagem para o reúso de
freqüência.

Com respeito a flexibilidade, é importante reconhecer que a verdadeira flexibilidade de
um sistema é medida pelas alternativas que oferece e pela magnitude da taxa de
transmissão de dados que possa proporcionar e não pelo número de diferentes
configurações possíveis de sistemas técnicos. Embora os sistemas COFDM possam
funcionar segundo diferentes modos, todos esses modos são menos eficientes do que o
VSB para transmissão a uma taxa máxima de bits à maioria dos espectadores a um
determinado nível de potência.  Com efeito, contrariamente à afirmação da Nokia
(página 2), menos modos de transmissão não limitam as possibilidades do ATSC.  Na
verdade, com sua alta taxa de transmissão de dados, o sistema ATSC/VSB é altamente
flexível, podendo oferecer televisão de alta definição (HDTV), múltiplos programas de
televisão de definição padrão (SDTV), difusão de dados e serviços interativos.

Embora o COFDM tenha atualmente ampla gama de modos de modulação e de correção
de erro (FEC), nenhum destes chega a gozar dos tradeoffs ótimos entre a taxa de
transmissão de dados e a relação sinal-ruído que podem ser conseguidas com o
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ATSC/VSB.  Essa vantagem do ATSC é especialmente importante num país de 6 MHz,
como o Brasil, onde não se dispõe de largura extra de banda que ofereça a maior proteção
contra erros que o COFDM requer.  Mais especificamente, o COFDM não consegue
alcançar as taxas combinadas de transmissão de dados necessárias para as combinações
de HDTV e serviços auxiliares de transmissão de dados na relação mais baixa sinal-ruído
do ATSC/VSB.  Embora a Set/Abert situe a flexibilidade dos modos robustos acima de
todos os outros elementos de um sistema de TV Digital, atribuindo-lhe a mais alta relação
de importância, essa situação ignora a importância da qualidade do serviço domiciliar
para o público em geral.

Sistemas móveis
As possibilidades dos serviços móveis têm sido alvo de grande atenção no Brasil, motivo
por que esse tratamos esse assunto  com mais detalhe.  Contrariamente à afirmação da
Set/Abert (página 152) de que não se pode dizer quando o ATSC incluirá a recepção
móvel, acham-se atualmente em consideração melhoramentos do ATSC que se espera
incorporem possibilidades móveis até o começo do próximo ano, melhoramentos esses
que são semelhantes aos dos outros dois padrões.  A Set/Abert também se engana em
acreditar (página 144) que a atenção à compatibilidade com receptores já no mercado
(“compatibilidade retroativa”) limitará a evolução do ATSC, particularmente com relação
à recepção móvel.  A compatibilidade retroativa é antes um elemento importante dos
melhoramentos do ATSC, que assegura que o desempenho e as aplicações continuamente
melhoradas possam ocorrer sem decepcionar os primeiros usuários do sistema ou
prejudicar o funcionamento do equipamento existente.

Não obstante esses melhoramentos relacionados com o serviço móvel, conforme
salientamos em nossa exposição anterior em resposta a esta Consulta Pública, o sistema
com múltiplos transmissores, semelhante ao celular que o sistema móvel requer, é
extremamente dispendioso, e a viabilidade desse serviço, dos pontos de vista técnico e
econômico, se defronta com difíceis obstáculos no mundo real.

Por exemplo, é um fato irrefutável que qualquer sistema falhará na presença de edifícios
altos que bloqueiem os sinais.  Ou seja, sem sinal, não pode haver serviço.
Incidentalmente, isso sugere que, dada sua vantagem de 4dB no limiar da relação sinal-
ruído (C/N), o ATSC/VSB, ao que parece, terá considerável vantagem em relação aos
sistemas COFDM para aplicatívos móveis e para pedestres.

Além disso, não há magia em modos hierárquicos e segmentados de transmissão.  As leis
da física determinam tradeoffs entre transmissão de dados e limiar (desempenho).
Entretanto, os modos de dupla taxa (bi-rate), propostos para os melhoramentos do
ATSC/VSB podem proporcionar uma porção variável de dados mais robusta e
melhorada, sem de modo algum afetar o desempenho dos restantes dados “normais”.  Os
modos hierárquicos, usados pelo DVB, provocam uma degradação tanto dos dados mais
robustos como dos dados normais, uma vez que um vê o outro como ruído.
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O DVB afirma (página 10) que seu sistema 8K pode ser usado com receptores móveis e
sua relação sinal-ruído pode ser aumentada em 9 dB.  Entretanto, o uso de múltiplas
antenas de recepção (diversidade de recepção) para melhorar a relação sinal-ruído do
DVB para o caso de mobilidade unicamente aproxima o sistema DVB do limite estático
da relação portadora-ruído em condições difíceis de efeito Doppler e presença de
fantasmas.  Isso de modo algum resulta em melhoramento do COFDM comparado ao
VSB quanto aos requisitos de relação portadora-ruído.  Embora o melhoramento
conseguido com a recepção por diversidade seja satisfatório, esse melhoramento também
poderia ser aplicado ao ATSC.  Além disso, o ATSC sem a diversidade de recepção ainda
apresenta melhor relação C/N e melhor taxa de transmissão de dados do que o DVB com
recepção por diversidade.

A questão do serviço móvel também suscita graves problemas de política pública
relativos ao impacto desfavorável na qualidade ou quantidade de serviços de televisão
prestados a receptores fixos ou portáteis.  Contrariamente à afirmação do DiBEG (página
6) de que o ISDB pode operar simultaneamente HDTV e serviço móvel, a realidade é que
os radiodifusores devem optar por prestar qualquer espécie de serviço móvel ou oferecer
serviço de HDTV de qualidade.  Em virtude da considerável redução da taxa de
transmissão de dados necessária para recepção móvel, os radiodifusores não podem
simultaneamente oferecer serviço móvel e HDTV de qualidade ou múltiplos programas
de SDTV.

Conforme é explicado nos Comentários do ATSC (página 31), a demonstração feita
anteriormente no Rio de Janeiro este ano, em que se procurou mostrar a recepção
simultânea de HDTV e móvel com o ISDB, nada mais foi do que uma apresentação
controlada.  Foi realizada num percurso especificamente escolhido e controlado que
utilizava três transmissores.  Os segmentos de alta taxa de transmissão de dados foram
executados com um intervalo de guarda de 1/32 e FEC de 7/8.  De acordo com a tabela
constante dos Comentários da Set/Abert (página 38), o limiar para esse modo é de 27,9
dB!  Quase 13 dB pior do que o limiar do ATSC e 9 dB pior do que o COFDM normal.
Não se pode esperar cobertura territorial alguma razoável com esse limiar.5  O modo de
taxa mais baixa de transmissão de dados para a demonstração no Rio de Janeiro foi de 16
QAM, com intervalo de guarda de 1/32 e FEC de 2/3, assegurando um limiar de 14,2 dB.
Uma vez mais, esse modo foi menos robusto do que o modo usado no teste de campo
móvel da Set/Abert em São Paulo.

                                                

5 Como ponto de referência, o sistema ATSC possui um modo de alta taxa de transmissão de dados
chamado 16 VSB, que registra o dobro da taxa de transmissão de dados (38,8 Mbps) e cujo limiar é de 29,5
dB.
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Ademais, em Cingapura, prevê-se uma cobertura com serviço móvel de apenas 95%
quando for usado todo o canal para baixas taxas de transmissão de dados mediante o uso
de 11 transmissores (o transmissor principal mais dez retransmissores) para cobrir uma
pequena área.  Esse esquema de modulação COFDM jamais será capaz de prestar
simultaneamente serviço móvel e de HDTV, mesmo em 8 MHz.  Em suma, as
demonstrações controladas de recepções simultâneas móveis e de HDTV numa locação
cuidadosamente escolhida não podem ser estendidas a um serviço para a cobertura de
uma cidade ou de uma área.  Isso foi comprovado por testes em Hong Kong, que
mostraram graves problemas com a recepção móvel tanto para o DVB como para o ISDB
na área urbana de construções altas, até mesmo quando todo o canal era dedicado a
tentativas de recepção móvel.

Além dos desafios técnicos da prestação de um serviço confiável de TV Digital móvel, há
importantes fatores econômicos a serem considerados com respeito à viabilidade de um
modelo de negócio móvel no mundo de hoje.  Contrariamente à afirmação da Nokia
(página 4) de que as expansões da rede para a recepção móvel podem ser implementadas
a custos razoáveis, as redes celulares necessárias para a prestação de serviços móveis
confiáveis suscitam questões sérias para os radiodifusores no que se refere a custos de
capital e operacionais, e para os reguladores com respeito a concorrência desleal com
outras empresas que tiveram de adquirir seu espectro.

É muito mais dispendioso implementar um sistema celular ou uma rede de freqüência
única (SFN) do que construir um transmissor simples.  Embora o DVB afirme (página
10) que o sistema DVB foi planejado para uso de gap fillers a custos mínimos, a verdade
é que esses gap fillers e as SFNs sempre implicam custos mais altos do que a cobertura
da mesma área com um transmissor simples.  Além disso, se esses sistemas forem
empregados, a utilização do ATSC seria menos dispendiosa uma vez que sua cobertura
superior proveniente de um transmissor simples, combinada com sua capacidade de
trabalhar com gap fillers, significa que ela requereria uma infra-estrutura mínima para a
cobertura de determinada área.  Em suma, um enfoque celular com um menor número de
transmissores ATSC de maior cobertura seria mais econômico do que uma SFN com o
DVB.

O DVB também afirma (página 10) que o COFDM permite o uso de redes de freqüência
única (SFN) e que essas técnicas para o DVB foram comprovadas em Cingapura.  As
possibilidades do DVB com as SFN estão longe de serem comprovadas.  Em Cingapura,
por exemplo, são usados 11 transmissores para cobertura das áreas de recepção desejadas
para vias de transporte público na pequena ilha, mas ainda não se prevê a cobertura de
100% dessas rotas (muito menos a ilha inteira) com essa SFN de 11 transmissores.  Isso
suscita sérias dúvidas quanto à viabilidade dos serviços de transmissão de dados móveis,
pois eles não podem estar sujeitos a quedas no meio da transferência de um arquivo.
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Além dos custos da infra-estrutura e das preocupações mencionadas acima, a instalação
de um hardware de recepção móvel acarreta um custo financeiro inicial sem o respaldo
do apoio financeiro público. Assim, o serviço móvel apresenta um dilema com relação ao
serviço para os sistemas de transporte público.  É Um princípio básico da radiodifusão
que, a fim de maximizar os lucros, o radiodifusor deve alcançar tantos telespectadores
quanto possível.

Em virtude da dispendiosa infra-estrutura envolvida, somente uns poucos radiodifusores
no Brasil seriam capazes de fazer os investimentos necessários a curto prazo, reduzindo
drasticamente a concorrência nessa área.  Conforme alega a ABTU (p. 1), são previstas
algumas dificuldades quanto à evolução dos pequenos radiodifusores para a TV Digital,
imagine-se evoluir para toda uma nova rede de serviços móveis. Isso poderia fazer com
que muitos deles simplesmente encerrassem suas atividades, provocando a redução da
universalização e da concorrência no serviço mais disseminado no Brasil.

Em Cingapura, por exemplo, o único serviço móvel de TV em operação é administrado
por uma nova corporação que utiliza 11 transmissores. Nenhum dos radiodifusores
existentes concordou em abrir mão de seu serviço tradicional por um mercado limitado.
Isso, com efeito, confere um monopólio ao novo provedor de serviços móveis.  Esse
monopólio, infelizmente, pode ter de ser aceito, uma vez que os custos de implementação
de uma rede celular para apoiar os serviços móveis seria um ônus  exorbitante para todos
os radiodifusores, exceto os mais ricos.

Imaginemos o custo de dúzias de transmissores para uma grande cidade como São Paulo
multiplicado pelo número de radiodifusores.  Somente os custos dos enlaces
sincronizados estúdio-transmissor poderiam significar um ônus inaceitável para a maioria
dos radiodifusores. Embora a Set/Abert ingenuamente observe (Seção V) que meros dez
transmissores cobririam São Paulo, isso significaria que o terreno de São Paulo é menos
exigente do que a pequena cidade de Cingapura.6

                                                

6 Por exemplo, Cingapura necessita de 11 transmissores para a cobertura de uma ilha de 648 km2 .  Com
base numa estimativa preliminar, usando a mesma taxa de transmissores por km2, uma área como a região
metropolitana de São Paulo, de aproximadamente 7900 km2, necessitaria de 134 transmissores por
radiodifusor para a cobertura total da área. Ainda que cada radiodifusor já possuísse um transmissor por
municipalidade na grande São Paulo, haveria uma necessidade de instalar 95 novos transmissores (por
radiodifusor), incluindo torres, cabos, antenas etc. Para a área metropolitana do Rio de Janeiro, de cerca de
6500 km2, seriam necessários 110 transmissores para a cobertura de toda a área, sem mesmo levar em conta
as condições do terreno. Reunindo a população estimada do Rio de Janeiro e de São Paulo, seriam
necessários 244 transmissores por radiodifusor para a cobertura de menos de 20% da população do Brasil.
E isso representa os 20% mais concentrados da população do país; para o restante do país, um número
ainda maior de transmissores seria necessário. Usando um número conservador de radiodifusores (limitados
às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e não considerando os retransmissores), seria necessário um total
de 2.224 transmissores [(11x134) + (7x110)] para garantir a cobertura móvel a todos os radiodifusores que
fazem hoje a cobertura das duas cidades, supondo-se que todos eles desejam prestar serviços móveis.
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Receptores

Evolução do receptor
Concordamos com a observação do DVB (página 10) de que os receptores de TV Digital
melhorarão com o tempo.  Entretanto, é também importante lembrar que o melhoramento
do receptor é limitado por restrições fundamentais da estrutura do sistema. Por exemplo,
tanto os receptores ATSC como os COFDM alcançaram seus limites teóricos quanto ao
limiar portadora-ruído (C/N). Entretanto, devido ao planejamento do sistema, os
receptores COFDM jamais poderão ser comparados em desempenho ao receptor VSB no
que se refere a taxas de transmissão de dados e larguras de banda. Analogamente, com
relação ao multipercurso, o comprimento do eco que o COFDM pode manejar é
determinado pela escolha do intervalo de guarda e nenhum receptor COFDM pode
melhorar com relação a isso. Os receptores VSB, por outro lado, não enfrentam
limitações do sistema no que se refere ao comprimento do eco  Na realidade, em
comparação com os receptores de primeira geração, as gerações mais novas de receptores
VSB duplicaram  o comprimento do eco que podem manejar. Isso contradiz claramente a
errônea afirmação da Set/Abert (página 16) de que os receptores VSB não mostraram
qualquer melhoramento prático.

Por exemplo, no início dos testes realizados no Brasil, os equalizadores ATSC podiam
manejar somente ecos de 20 µS ou mais curtos.  Os atuais modelos podem manejar ecos
de mais de 40 µS. Analogamente, cada nova geração de receptores ATSC mostrou
melhoramentos consideráveis no manejo de ecos dinâmicos.  As gerações atuais são
capazes de manejar ecos de 1 dB ou piores. Há poucas locações do mundo real em que
ainda haveria ecos de 1 dB quando utilizada uma antena direcional.  O número
extremamente pequeno de falhas é mais do que compensado pelo desempenho superior
do ATSC/VSB com relação do COFDM, conforme foi demonstrado nos testes em todo o
mundo de baixa intensidade de sinal, inclusive recepção interna, em que o COFDM falha
4 dB antes do 8-VSB.  Mesmo os dados de testes comparativos anteriores, em que foram
usados protótipos de receptores ATSC de menor capacidade, apóiam essa conclusão. Os
receptores ATSC mais novos também mostraram melhoramentos com respeito ao manejo
da taxa Doppler e amplitude de ecos e esses únicos melhoramentos do receptor não estão
sujeitos a limite teórico do sistema. A Set/Abert também está equivocada em sua
alegação (páginas 15 e 144) de que os melhoramentos futuros no receptor ATSC/VSB
são limitados pela compatibilidade retroativa.  Simulações realizadas com ambos os
melhoramentos propostos no VSB e técnicas avançadas de processamento do sinal VSB
existente mostram que os melhoramentos do receptor ATSC não são limitados pela
compatibilidade retroativa.  Além do mais, a compatibilidade retroativa nada tem a ver
com o desempenho do receptor.
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Interoperabilidade do receptor
O DVB quer nos fazer crer (página 12) que seus receptores podem “falar” mais
facilmente nas transmissões por cabo, satélite e terrestres e que a produção de um
equipamento único DVB seria, por esse motivo, menos dispendiosa.  Na verdade, a
combinação dos serviços de satélite, cabo e terrestre em um único receptor é mais fácil e
menos dispendiosa no ATSC/VSB do que no DVB/COFDM ou no ISDB/COFDM.
Vários fabricantes já vêm produzindo receptores ATSC com várias combinações desses
diferentes serviços e uma das combinações mais populares é a de satélite digital com a
terrestre ATSC.

Segmentação de banda
O DiBEG (ppáginas 5, 13, 21 e 34) deu uma ênfase considerável à segmentação de banda
e à recepção parcial com o Padrão ISDB.  Entretanto, a capacidade de decodificar
parcialmente um canal (por segmento) tem alguns inconvenientes, especialmente no caso
de desvanecimentos em banda estreita.  De fato, esse é o cenário do “pior dos mundos” ,
uma vez que o segmento do canal independente no ISDB, afetado por um
desvanecimento estreito, não pode ser auxiliado pelos dados remanescentes nos outros
segmentos.  Uma falha (notch) espectral de 300 kHz destrói todos os dados num
segmento de 430 kHz, mas pode ser corrigido pelo FEC do sistema  ATSC, uma vez que
representa apenas 5% dos dados.

Também há inconvenientes na implementação do sistema ISDB que limitam a liberdade e
a flexibilidade do radiodifusor.  Por exemplo, se os receptores são planejados para
desempenho ótimo em dois segmentos, o radiodifusor não pode decidir aumentar a taxa
de transmissão de dados mediante a mudança para três segmentos ou melhorar o canal de
alta transmissão de dados mudando para 12 segmentos.  Além disso, a fim de realizar
otimizações limitadas de banda em pequenos receptores portáteis para o baixo fluxo de
dados, a flexibilidade da segmentação é perdida, na medida em que uma porção fixa da
largura de banda permanece à disposição do serviço alternativo.

As propostas de aprimoramento dos dados no sistema ATSC melhoram o desempenho
não somente para um novo conjunto de dados com baixa taxa de transmissão, mas
também beneficiam a recepção da parcela de dados com alta taxa de transmissão do sinal
RF.  Sem a mudança do desenho do receptor, os radiodifusores teriam sempre uma
mistura variável e quase contínua de taxas de fluxo normais e melhoradas.

Novos aplicativos /Difusão de dados
O DVB sugere (página 12) que o sistema ATSC/VSB não assegura recepção interna ou
móvel, a Set/Abert afirma (páginas 141-142) que o ATSC/VSB não tolera multipercurso
intenso e a Nokia diz (página 2) que o ATSC/VSB não tolera multipercurso ou Doppler.
Além de seu modo de alta cobertura e alta taxa de transmissão de dados, o ATSC vem se
empenhando em melhoramentos que proporcionarão uma mistura flexível de taxa de
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transmissão de dados menor e dados mais robustos.  Isso melhorará a operação de novas
aplicações nas áreas técnicas de Doppler, C/N e multipercurso. Esses melhoramentos,
entretanto, não são críticos para o funcionamento do sistema ATSC.  Por exemplo, a
difusão de dados, uma nova e importante aplicação, na medida em que convergem os
sistemas de informação e televisão, já é uma realidade no sistema ATSC/VSB. A
companhia iBlast, com sede na Califórnia, vem desenvolvendo programas piloto de seus
serviços de difusão de dados usando o ATSC/VSB.  Os testes realizados pela iBlast7

mostram que o parâmetro mais importante para os bons aplicativos de difusão de dados é
a capacidade C/N do sistema – área em que o ATSC/VSB goza de uma vantagem de 4 dB
com relação ao COFDM.

Realidades econômicas

Mercado potencial
A sugestão do DVB (página 12) de que está em posição favorável para ser adotado em
toda a América Latina e de que (página 1) a indústria brasileira se beneficiaria com
mercados de exportação com a adoção do DVB mostra um inegável menosprezo pela
história. A adoção do sistema DVB de 8 MHz num país de 6 MHz como o Brasil
equivaleria à adoção de um PAL-M digital.  Ninguém precisa lembrar ao Brasil como o
sistema híbrido PAL-M manteve os fabricantes brasileiros fora dos mercados de
exportação e teve como conseqüência equipamentos de custo mais alto tanto para os
consumidores como para os radiodifusores.
Conforme destacado em nossa participação anterior nessa Consulta Pública, somente a
adoção do Padrão ATSC de 6-MHz pode gerar suficientes economias de escala nas
Américas, para que o Brasil lidere a criação de um mercado hemisférico de TV Digital
com seus inerentes benefícios para consumidores, fabricantes e radiodifusores. Na
verdade, somente a adoção do ATSC criará oportunidades de exportação para os
fabricantes brasileiros e garantirá a queda rápida dos preços para os consumidores do
país.

Eficiência da energia
O sistema ATSC/VSB também oferece consideráveis economias no consumo de energia.
Conforme foi mencionado pela Universidade de Campinas (página 9), o ATSC/VSB
apresenta é cerca de 4dB mais econômico em comparação com os outros dois padrões.
Essas economias de energia podem ser consideráveis. Se tomarmos como exemplo um
transmissor de 10 kW (quilowats) de potência de saída. No sistema ATSC, ele
consumiria entre 20 e 40 kW; no COFDM, entre 50 e 100 kW.  O uso do COFDM,
portanto, o consumo anual de energia cresceria de 262.800 para 525.600 kWh. Com base

                                                

7 O relatório oficial da iBlast com a descrição desses testes e resultados foi apresentado anteriormente à
Anatel como anexo aos comentários da iBlast à Consulta Pública 291.  O relatório encontra-se também
disponível no site da iBlast:  www.iblast.com.
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no custo atual da eletricidade de baixa voltagem no Brasil, de R$ 0,2123417 por kWh
(quilowatt-hora), pode-se fazer uma análise sob o ponto de vista econômico, pois essa
diferença de consumo representa um aumento anual de custos de R$ 55.803 a R$ 111.606
por transmissor, caso se use o COFDM.

Estendendo o exemplo acima para se adquirir uma melhor impressão de qual seria a
economia de energia em todo o Brasil, tomemos a ERP (potência efetiva radiada) total de
todos os transmissores analógicos acima de 10 kW, o que perfaz cerca de 300 MW. Para
se transmitir 300 MW com um ganho médio de antena de 10 dB, seriam requeridos 30
MW de potência de saída (TPO). No ATSC, seriam necessários cerca de 10 dB menos
que o analógico para garantir a mesma cobertura, ou 3 MW de TPO total. Para que se
garanta a mesma cobertura com o COFDM, a potência de saída do transmissor deveria
ser 2,5 vezes maior (4dB), ou 7,5 MW. Usando as eficiências mencionadas
anteriormente, isso implica um incremento anual de consumo de energia de 78.840.000 a
157.680.000 kWh. Em termos monetários, isso significa um aumento anual de custos
com energia de R$16.640.900 a R$ 33.481.800 para o caso de emprego de COFDM no
Brasil.

Em resumo, o uso da modulação COFDM teria como resultado um injustificado e
desnecessário desperdício de energia com um igualmente injustificado e desnecessário
impacto negativo na economia brasileira

Considerações finais
No final, a melhor decisão para o Brasil, ou para qualquer outro país, deve considerar
tanto as realidades técnicas como as oportunidades econômicas. Estamos naturalmente
confiantes em que o Padrão ATSC/VSB de TV Digital seja a melhor escolha para o
Brasil, e de fato para todas as Américas, por várias razões técnicas e econômicas.

Com suas consideráveis vantagens nas áreas de cobertura e planejamento de canais, o
ATSC atende melhor às necessidades tecnológicas de países como o Brasil, com um
espectro congestionado e um grande número de radiodifusores que pretendem sobreviver
na era digital. Na realidade, o ATSC/VSB proporciona a melhor combinação de
cobertura, proteção contra interferências, efetividade em função do custo, eficiência do
espectro e flexibilidade para permitir que todas as estações de televisão ofereçam a seus
espectadores mais entretenimento, mais informação, além de serviços novos e
estimulantes como difusão de dados, gerando novas receitas para os radiodifusores e
proporcionando serviço de qualidade aos consumidores.

Além disso, a adoção do Padrão ATSC/8-VSB no Brasil preparará o caminho em direção
a um único padrão de TV Digital para o hemisfério. Esse único padrão de TV Digital
para as Américas traria enormes economias de escala, o que significaria mais
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mais oportunidades de exportação para os
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fabricantes brasileiros e mais equipamento, de maior número de fornecedores, por preços
mais módicos, beneficiando consumidores, radiodifusores e fabricantes.

Em contraste, a escolha do sistema ISDB japonês manteria os fabricantes brasileiros fora
do mercado digital por pelo menos dois anos mais e em seguida os forçaria a competir
com os fabricantes japoneses num mercado muito limitado, uma vez que o ISDB é uma
curiosidade de laboratório que não foi implementado em parte alguma do mundo e não
foi adotado a não ser no Japão. A escolha do sistema DVB de 8 MHz seria equivalente à
adoção do PAL-M digital, excluiria o Brasil dos mercados externos e o forçaria a
concorrer com produtores europeus de 8 MHz de larga escala. Na realidade, o Brasil não
tem senão de olhar para sua experiência com o PAL-M para compreender a importância
de criar um mercado tão amplo quanto possível para a TV Digital.

O Brasil se encontra hoje num limiar histórico ao considerar a escolha de um padrão de
TV Digital.  O país tem a oportunidade singular de liderar o restante das Américas na
criação do primeiro padrão hemisférico de TV Digital do mundo, que a ele abriria
promissoras oportunidades econômicas. Ao contrário, poderia optar por caminhar
solitariamente e escolher um padrão único, isolado e híbrido que o colocaria na posição
de uma ilha digital, excluído dos mercados de exportação e com equipamentos a preços
mais altos tanto para os consumidores como para os radiodifusores.  Para nós, A resposta
nos parece clara.

Com a adoção do Padrão ATSC/VSB de TV Digital de 6 Mhz, o Brasil irá liderar as
Américas na criação de um mercado hemisférico de TV Digital, gerando economias de
escala que beneficiarão consumidores, fabricantes e radiodifusores. A  Zenith está pronta
para trabalhar com seus especialistas para garantir esse sucesso e reiteramos nosso
compromisso de fazer o possível para apoiar o processo de tomada de decisão quanto à
TV Digital e à rápida introdução de seus serviços no Brasil.


